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SABIK ZAB 
Hâkimler kanunu ile bu kanunu tadil eden ka

nunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler ilâvesine, 

Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur 
ve muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki kanuna 
bir ikinci muvakkat madde ilâvesine dair kanun lâ
yihaları kabul edildi. 

Belediye kanununun 23 ncü maddesine bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi bir müddet müzake-

Lâyihalar 
1 — Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları 

aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
kanunun 13 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadiline 
dair kanun lâyihası (1/446) (Bütçe encümenine) 

2 — îş kazaları, meslekî hastalıklar ve analık 
sigortaları hakkında kanun lâyihası (1/442) (îktı-
sad, Sıhhat ve içtimaî muavenet, Millî Müdafaa, 
Gümrük ve inhisarlar, Nafia, Dahiliye ve Adliye en
cümenlerine) 

3 — Jandarma subaylığından mütekaid yüzbaşı ve 
üsteğmenlerin kaza jandarma komutanlıklarında mü-
tekaiden istihdam edilebilecekleri hakkında kanun 
lâyihası (1/443) (Millî Müdafaa ve Dahiliye encümen
lerine) 

4 —• Muahedeleri mucibince memleketimize gön
derilecek Müttefik askerî kuvvetlerin Devlet demir
yolları, Devlet Denizyolları ve Devlet limanları va
sıtalarından istifadelerinde almacak ücretlere dair 
kanun lâyihası (1/444) (Millî Müdafaa, Nafia ve Büt
çe encümenlerine) 
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tarihinde imza edilen kliring anlaşması ile merbutla
rının tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/448) (Ha
riciye ve îktısad encümenlerne) 

Tezkereler 
8 — Askerî mühendislerle fen memurlarına veri

lecek ihtisas ücretleri hakkındaki 2204 sayılı kanu-

IT HULÂSASI 
reden sonra encümene iade olundu. 

{Millî Müdafaa ihtiyaçları için yapılacak istimlâk
lere dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi yapıl
dıktan sonra Meclisin haftada bir gün toplanması 
kararlaştırılarak çarşamba günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Camtez Gazianteb Kütahya 

Bekir Kaleli Vedid Uzgören 

nun birinci maddesinin (C) fıkrasının tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/280) (Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenlerine) 

9 — Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadi
line dair olan 906 sayılı kanunun 39 ncu maddesin
deki (Ardiye ücreti) tabirinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/277) (Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

10 — tçel mebusu Ferid Celâl Güvenin teşriî ma
suniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/278) (Adliye ve teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

11 — MilK piyango idaresinin 1939 yılma aid 
bilançonun gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkere
si (3/279) (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
12 — Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından 

müteessir olan mmtakaya yardım için yapılan ve 
yapılacak olan her nevi nakliyattan almacak ücret
lere dair kanun lâyihası ve Nafia, ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/361) (Ruznameye) 
<^13 — îcra ve iflâs kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye en
cümeni mazbatası (1/297) (Ruznameye) 

14 — istanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bilançosunun sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/248) (Ruznameye) 

15 — Manisa mebusu Refik incenin, Arzuhal en
cümeninin 18 - III - 1940 tarihli haftalık karar ced-
velindeki 668 sayılı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
(4/13) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



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

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 

KÂTÎBLER : BekirKaleli (Gazianteb), Cavit Oral (Niğde) 

mmm 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
ADLÎYE VEKÎLÎ FETHİ OKYAR (Bolu) — 

Efendim, bu günkü evrakı varide arasında, icra 
ve iflâs kanununun tadiline dair olan proje var
dır. icra işlerinin ne kadar betaetle gittiğini, 
bazı alacaklıların alacaklarını alamadıkları ve 
bazı suiniyet sahibi borçluların da kanunun ka
çamak yollarından istifade ederek borçlarını 
vermemek için ne kadar talik yollarına saptık
ları malûmu âlinizdir. Bütün bunların önünü 
almak üzere hazırlamış olduğumuz ve mutahas-
sıslar tarafından uzun uzadıya tedkik edilmiş 
bulunan kanuna dair projenin, eğer muvafık 
görürseniz, müsaade ederseniz, bu betaetin önü
nü almak üzere, blı günkü ruznameye alınma
sını ve müstaceliyetle müzakeresini teklif ediyo
rum, kabul buyurursanız çok minnettar olurum. 

BAŞKAN — îcra ve iflâs kanununun bazı 

maddelerinin tadiline dair olan ve tevzi edilen 
kanun lâyihasının bu günkü ruznameye alınma
sı teklif ediliyor. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Kanun lâyihasını henüz aldık, okuyamadık. 

BAŞKAN — Kabul etmezsiniz.... 
HÜSNÜ KÎTABÇI (Muğla) — Müsaadenizle 

buradan arzedeyim, böyle mühim bir kanunu 
okumadan ruznameye almak doğru değildir 
(Doğru sesleri). Kanun lâyihasını okuyalım, an
layalım da reyimizi de bilerek verelim (Haftaya 
sesleri). 

BAŞKAN — îcra ve iflâs kanununun bazı 
maddelerini tadil eden kanun lâyihasının bu 
günkü ruznameye alınması teklif ediliyor, teklifi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmemiştir. Ruznameye 
devam ediyoruz. 

3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
1/258, Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
1 numaralı cedvelin Maliye vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 1/424 sayılı ka
nun lâyihalarile İdare Heyetinin, Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cedvelin 
Riyaseti Cumhur dairesi kadro cedvelinde deği
şiklik yapılmasına dair 2/22 sayılı kanun tek
lifi ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

(Mazbata birinci sayıfanm ikinci sütunu
nun sondan 6 ncı satırına kadar okundu) 
REFÎK ÎNCE (Manisa) — Usul hakkında bir 

şey arzedeceğim. 
BAŞKAN — Mazbatanın okunması bitsin de. 
REFÎK ÎNCE (Manisa) — Maruzatım buna 

aiddir, yorulmayalım. 
(Mazbatanın mabadi okundu) 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Efendim, Riyaset 
makamından usul hakkında bir ricada bulun-
muştum.Çünkü esas itibarile ikinci müzakeresi-

[1] 193 sayılı basma/yazıya ek zabtın sonun-
dadır. 

ni yapmakta olduğumuz bu kanunun geçen ini-
kadda ancak birinci maddesi müzakere olunmuş
tur. Mazbatanın ikinci ve dördüncü maddelere 
taallûk eden kısımlarının, o maddeler okunma
dan, okunmasına lüzum yoktu. Maddeler mü
zakere edilmeden mazbatanın o kısmının okun
masında faidei ameliye yoktur. Onu arzetmek 
istedim, tekrar yorulmuş olmıyalım. 

Bundan evvelki müzakerede ricamı hüsnü 
kabul buyurdunuz ve takririm Bütçe encümenine 
havale edildi. Takririmin muhteviyatı şu idi : 
Prensib olarak, zamanımız yeniden memur ma-
aşatmı tezyid etmeğe ve yeniden memuriyet ih
dasına müsaid değildir. Bunun yanında her ve
kâletin de doktorlarını tevhid etmek üzere ta
sarruf etmeleri imkânı yok mu dedim. Tedkik 
edilmek üzere bunu da Bütçe encümenine havale 
buyurdunuz. 

Bütçe encümeni beni de çağırdı ve açık 
olarak ifade etmek mecburiyetindeyim ki, Büt
çe encümeninde işlerin mahiyetine daha ziya
de nüfuz ettikten sonra gerek Maliye vekili
nin ve gerek burada söz söyleyen mazbata 
muharririnin noktai nazarma iştirak ederek, 
gerek ücretlerde ve gerek maaşlarda Devlet 
kadrolarında fazlalık olduğu kanaatinde ısrar 

— 145 — 
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ediyorum. Bizim noktai nazarımız tasarrufa 
doğru gidilmesi yolunda olduğundan, bir me
muriyetin tasarrufunun üzerinde uzun boylu 
münakaşa yapılması lâzımgeldiğini gördüm. 
Diğer taraftan, bazı memurların, haziran içe
risinde, (D ve E) cedvellerinin kaldırılması 
münasebetile, çıkacak bu kanunla verilecek tah
sisata bağlı olduklarını, eğer bu tahsisat bu 
ay içinde çıkmazsa bir çok memurların, tah
minen 6 - 7 yüz bin lira raddesinde maaş alan 
ücretlilerin, maaş alamamak vaziyetine geçe
ceklerini gördüm ve dar zamanda tedkikat ya
pılarak tasarruf yapılması keyfiyetinin kabili 
tatbik olmadığını anladım. Binaenaleyh kabili 
tatbik olmayan bir mesele üzerinde ısrar doğ
ru olmadığından dolayı, gerek Maliye vekili
nin, gerek Bütçe encümeninin maaş ve ücurat 
üzerinde tasarruf yapmak lüzumuna dair fi
kirlerine tabiatile iştirak ettiğim için, nok
tai nazarımı mazbatada zikrettikleri gibi söy
lemekle iktifa etmek mecburiyetinde kaldım. 

Doktorlar hakkındaki fikrim de, bir tasar
ruf mütaleasından ileri bir şey değildi. Ora
da bulunan salahiyetli arkadaşlardan Sıhhiye 
vekili arkadaşımız, memurların ailelerinin ve 
kendilerinin bakımı noktasından bu günkü şek
lin daha iyi olduğunu söyleyince, onlara il
tihak etmekten başka çare olmadığını gördüm. 
Bunların heyeti mecmuasından bir mana çı
karmak lâzımgelirse, evvelâ Maliye vekili ar
kadaşımızdan, saniyen Bütçe encümeni arka
daşlarımızdan rica etmekteyiz ki, fazlalıklarına 
kani oldukları bu gibi tasarrufatm biran ev
vel yapılmasile, bütçenin zaten maaş ve ücret
ten bungun bir hale gelen vaziyetinden bizi 
kurtarmış olmalarını inşaallah yakın bir za
manda görür, kendilerine teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Maddelere geçiyoruz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Umumî muvazeneye dahil da
irelerin daimî ücretli memuriyet kadroları 
bağlı (1) sayılı cedvelde gösterilmiştir. 

3829, 3837 ve 3848 sayılı kanunlara bağlı 
cedvellerdeki ücretli memuriyetler mahfuzdur. 

BAŞKAN — Ziya Gevher Etilinin bir tak
riri var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Cedvellerin kalem kalem müzakere edilme

sini ve ayrı ayrı reye konmasını rica ederim. 
Çanakkale 

Ziya Gevher Etili 
ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ben 

bu takriri verdikten sonra Refik Şevketin tak
ririne iltihak etmiştim. 

BAŞKAN — O halde geri alıyorsunuz. 

ZÎYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — 
Tabiî. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka tadil 
teklifi yok. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cedvel ile 3711 sayılı kanuna bağlı (2) 
sayılı cedvelden ilişik (2) sayılı cedvelde dere
ce, unvan, aded ve maaşları gösterilen memu
riyetler çıkarılmış ve (3) sayılı cedvelde de
rece, unvan, aded ve maaşları gösterilen me
muriyetler 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cedvelin taallûk ettiği kısımlarına eklen
miştir. 

REFÎK İNCE ( Manisa) — Efendim bu 
maddede yapılmasını istirham edeceğim üç 
nokta vardır. 

Birincisi; Maliye vekâleti teşkilâtında ye
niden husule getirilen memur kadrolarının ih
dasına müsaade edilmemesi. 

Esbabı mucibede gerek Hükümet, gerek 
Bütçe encümeni diyor ki, Matbuat umum mü
dürlüğü, radyo dairesi, sonra Turist idaresi 
doğrudan doğruya Başvekâlete bağlanmıştır, 
bunların Başvekâlete bağlanması dolayısile mer
kez muhasebesinin işi çoğalmıştır. Merkez muha
sebesinin işi çoğaldığından dolayı, 90 liralık bir, 
60 liralık bir, 35 liralık bir, 30 liralık iki, 25 li
ralık dört memuriyet için ceman 14 040 liralık 
senevi bir masrafa ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bu
na mukabil Maliye vekili arkadaşımızdan soru
yorum; Matbuat umum müdürlüğü Dahiliye ve
kâletine bağlı iken, Radyo dairesi Münakalât 
vekletine bağlı iken, Turizm dairesi Ticaret ve
kâletine bağlı iken bunların işlerini gören mu
hasebenin işi azalmamış mı dır? Bir dairenin 
bir taraftan diğer tarafa kalkmış olması Devlet 
bütçesinde yeni bir masrafı icab ettirir mi? 

Kabil değil midir ki, bunu isteyen Maliye 
vekâletinin karşısında bulunan Bütçe encümeni
nin, hiç olmazsa karşılık masrafı düşünmek su-
retile, da.ha ziyade tasarrufkâr bir zihniyetle ha
reket etmesi daha muvafık olmaz mı? Hayır Hü
kümet bunu böyle istemiştir; binaenaleyh, bu 
işin yürümesi için böyle hareket etmek lâzım
dır, mütaleasile Bütçe encümeni bunu aynen 
vermiştir. Benim noktai nazarıma göre, Matbu
at umum müdürlüğü Dahiliye vekâletine merbut 
iken bir teşkilâtı vardı. Orada çalışan memurlar 
vardı. Binaenaleyh, böyle yeni kadro ilâvesile 
yeniden masraflar ihdas etmeğe ne lüzum var

dı? Bunun yerine bir münakale ile işi halletmek 
daha doğru olmaz mıydı? Böyle yapılsaydı bu 
14 040 liralık masrafa lüzum kalmazdı. Bu 
günkü vaziyet karşısında, yeniden bir kadro ya
pılmasının doğru olmadığına, Maliye vekâleti ile 
Bütçe encümeninin kani olduğu bir zamanda 
yeni bir kadro ilâvesini mantığa ve bütçemizin 
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vaziyetine ve işin de icabına asla muvafık görme
dim. Onun için muhterem heyete teklif ediyo
rum ki, bu kısım tayyolunsun. 

İkincisi; ayni davanın tabiî neticesi olarak 
işitmiştik ki, Dahiliye vekâleti Bütçe encümeni
ne müracaat etmiş ve bir kaç milyonu aşan teş
kilât, kadro ve maaş fazlalığı taleb etmiş. Fa
kat ahvalin müsaadesizliğine binaen bu talebler 
reddolunmuş. Ne vakit reddolunmuş? Mayısın 
yirmisinde. Görüyoruz ki, ayni şeyi reddeden 
Bütçe encümeni, bize haziranın dördünde tan
zim ettiği bir mazbata, ile, yani 14 gün evvel 
kabul etmediği halde, yeni teşkilât ve kadro faz
lalığını o zaman kabul etmediği halde, bu yuka
rıda arzettiğim mazbata ile, Dahiliye vekâleti
nin kadrolarında baştan aşağı yenilikler ihdas 
etmiştir. Prensib olarak, bu verilen maaşların 
yerinde olmadığını söylemem, mahalline mas
ruf olmadığını söylemem lâzım olmadığını söy
lemem; fakat bu gün için şimdiye kadar mu
ayyen maaşla hizmet eden kaymakamların ma
aşlarına ilâve yapılmasına, mevcud valiliklere 
150 lik bir tane ilâve edilmesine, bilmem buna 
mümasil, nahiye müdürlerinin, kaymakamların 
mikdarmm arttırılmasına, lüzum ve ihtiyaç 
var mıdır? Bunların hepsinin tutarını bilmiyo
rum, arttırılanlarm yekûnunu bilmiyorum. 
Çünkü hesab etmek için vakit bulamadım. 

SIRRI D AY (Trabzon) — 400 000 liradır. 
REFÎK ÎNCE (Devamla) — 400 000 liralık 

bir varidatı Bütçe encümeninin kabulüne değil, 
kabul zamanına fevkalâde muteriz bulunduğum 
bir haldir. Onun içindir ki, prensibi muhafaza 
edeceğiz, kadrolarda tasarrufat davasındaki ye
ni, yeni esbabı mucibe ile, iki aynı esbabı mu
cibe başka vekâletler için de. vardır, bunu ka
bul ettiğimiz takdirde, şu veya bu vekâletlerin 
de bize kadroları geldiği zaman yapacağımız iş, 
mevcud kesemizin ağızlarını açmak mıdır, yoksa 
elimizdeki malzeme ile bu işi görmek midir? 
Ancak ve ancak Millî Müdafaaya taallûk eden 
kısımların ilâvesi prensibini muhafaza edelim. 
Maliye ve Dahiliye vekâletine taallûk eden bu 
kısımlardaki bu ilâve, prensibe muvafık değil
dir, bu itibarla Bütçe encümeninin noktai na
zarına muhalifim. Yalnız Bütçe encümeni bize 
bir mütalea yürütmüş, «Başka yerlerden yapı
lan tasarrufla» diyor. Bu tasarrufu bize göster-
selerdi çok minnetdar kalırdım. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Bize yapılan tek
life nazaran bir çok tasarrufat yapılmıştır. 

REFÎK ÎNCE (Devamla) — Öyleyse 10 mil
yon liralık bir teklifte bulunulsaydı herhalde 
kahramanlık daha büyük olacaktı. Teklifi iki 
milyondan 400 000 liraya indirilmekle bunu ta
sarruf telâkki ederlerse aradaki fark 1 milyon 
600 bin liradır. Eğer bu teklif 10 milyon olsay
dı 8 milyon 600 bin lira olacaktı. Binaenaleyh 
bendenizce bu zihniyetten Bütçe encümenimizin 
kendi kendini kurtarması, memleketin maliyesi 

namına, kârdır. Bizim de vazifemiz bu lütuf
kârlığı bizden, milletten esirgememesini istemek
tir. 

Üçüncüsü; bu cedvelde kabul etmediğim iki 
nokta vardır: 

1 — Riyaseti cumhur dairesinde yapılan bir 
maaş tenkisi ve zammıdır. 60 lira 90 olmuş, 90 
lira 60 olmuş. Yani memuriyetler değiş
mektedir, Bütçeye her hangi bir zam yoktur. 

2 — Hatayın yeni teşkil edilmiş olması dola-
yısile, hususiyetinden doğan kısmı zarurî gör
mekteyim. Onları kanunlarımızın icabları ola
rak kabul ediyorum. 

Riyaseti cumhura taallûk eden kısımla, Hata -
ya taallûk eden kısımlar hariç olmak üzere, ge
rek Maliyeye taallûk etsin, gerek Dahiliyeye 
taallûk etsin, prensib itibarile zammiyatm ka
bul edilmemesini Muhterem Heyetinizden rica 
ediyorum, takdir sizlere aiddir. 

BAŞKAN — Refik İncenin takririni okutu
yorum. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Müzakere edilmekte olan (Devlet memurları 

aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki «3656» 
numaralı kanuna ek) lâyihanın ikinci maddesi
nin tedkikı neticesinde, Hatay teşkilâtına müte
allik olan kısım ile Riyaseti cumhur dairesi kad
ro cedvelinde yapılan tadilâttan maada hiç bir 
ilâveye lüzum olmadığı kanaatini hâsıl ettim. 
Zira, memuriyetlerden tasarrufa çalışırken tea
dül kanununa yeni memuriyetler ilâvesi doğru 
değildir. Üç numaralı csdvelin o suretle tadil 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Vekiller, tabiî kendi vekâletlerini alâ
kadar eden hizmetler hakkında icab eden iza
hatı verirler. Bendeniz yalnız, bu iş Bütçe 
encümeninde nasıl geçti, nasıl kabul edildi, 
bunu arzedeceğim. 

Riyaseti Cumhur teşkilâtında mesele yok
tur, masrafı tazammun etmeyen bir tadil var
dır. Maliye vekâletinde bir başmuavinlik var
dır. Eskiden muavin idi, diğer muavinlerle 
karışmaması için unvan tadilinden ibarettir. 
Tahsilat müdürlüğünde dört tahsil kontrollü
ğü ihdas edilmiştir. Varidatta da bazı muha
faza memurlukları ihdas edilmiştir. Bu tahsi
lat ve varidat müdürlüğünün encümene teklif 
edilen tashihatı bilhassa muamele vergisinin 
sön aldığı şekil üzerine, sınaî müesseselerin 
daha iyi bir şekilde murakabe edilmesi ve tah
silatın daha muntazam bir şekilde teğmin edil
mesi maksadile Devlet varidatına müessir ola
cak mahiyettedir. Bu itibarla bunun karşılığı 
derpiş edilmek suretile bu iki kalem kabul 
edilmiştir. 
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Başvekâlet Muhasebe müdürlüğü teşkilâtı

na gelince; Başvekâlet Muhasebe müdürlüğü 
Maliye vekâleti Muhasebe müdürlüğü tarafın
dan ifa edilmekte idi. Ayni samanda bir de 
Şûrayi devlet var. Şûrayi devletten sonra İsta
tistik umum müdürlüğü, Meteoroloji umum 
müdürlüğü olduğu gibi, Matbuat umum mü
dürlüğünü de radyo ile birleştirerek Başvekâ
lete bağladık. Böylece beş umum müdürlüğün 
mühim olan hesablarmm rüyeti için bir Mu
hasebe müdürlüğü teşkilâtına lüzum görüldü. 
Bu müdürlüklerin hesabı, Maliye vekâletinin 
esasen geniş olan muhasebe teşkilâtı içinde rü-
yet edilmesi yerine, Başvekâlete bağlı, ihdas 
edilecek bir muhasebe müdürlüğünde, mühim 
bir yekûn tutan hesabların, daha selâmetle 
tedkik edileceği mülâhazasile, bu muhasebe 
müdürlüğü ihdas edildi ve teklif bu suretle, 
kabul edildi. Ticaret vekâleti ile İktısad vekâ
leti vaktile beraberken, ayrılınca muhasebe 
müdürlükleri de ayrılmış bulundu. Sonra, Mü
nakalât vekâleti ile Nafia vekâleti bir iken 
muhasebe teşkilâtı da tabiatile bir idi. Bunlar 
ayrı vekâlet olunca muhasebe teşkilâtı da ay
rıdır. Muhasebe teşkilâtının vazifesi, sarfiya
tın murakabesi olduğuna göre, bir kaç milyon 
liraya varan bu teşkilât için ayrı bir muraka
be teşkilâtı yapılması düşünüldü. Maliye mu
hasebe teşkilâtından tasarruf edilmek lâzımdır. 
Onun bir kısım memurlarını buraya getirmek 
lâzımdır. Bendeniz yalnız bize verilen izahatı 
arzettim. 

Vilâyetlere gelince; evvelce, kendilerinin bu
yurdukları gibi, umumî barem kanunu tedkik 
edilirken, taşradaki, bilhassa tahrirat ve nüfus 
memurlarının maaşlarının ve kadrolarının az
lığı ileri sürüldü ve heyeti umumiye de buna 
kanaat hâsıl etti. Karşılığı henüz derpiş edile-
miyen ve karşılığının teğmini imkânları bulun
dukça taşrada Dahiliye teşkilâtının tevsii ve 
ihtiyaca biraz uygun bir hale getirilmesi için 
takriben (2 700 000) liralık bir kadro getiril
di. Tabiî bu kadro derhal tatbik edilecek değil
di. Bir program dahilinde her sene bütçelerine 
konacak rakamlarla tedricen tatbik edilecekti. 
Bütçe encümeni evvelâ karşılık meselesini ted
kik etti. Bunun karşılığını bulamadı. Dahiliye 
vekâleti, bilhassa taşradaki küçük memurların 
bu günkü şartlar altındaki hayat pahalılığına ça
re bulmak ve kendilerine verilen vazifelerin 
ehemmiyetinden dolayı Dahiliye vekâletinin de-
ruhde ettiği mesuliyetin; karşılık nisbetinde ma
aş vermek ve onları diğer memurların vaziyet-
lerile ahenkli bir vaziyete sokmak hususlarında 
ısrar etti. Encümen bu noktaları haklı buldu. 
Şurasını arzedeyim ki 1938 denberi bütün vekâ
letlerin gerek merkez ve gerek taşradaki teşki
lâtları ıslah edildiği halde Dahiliye vekâletinin 
taşra teşkilâtına kalem sürülmemiştir. Bu iti
barla bütçede teğmin edilen 400 bin lira karşı

lık nisbetinde kadrolarda, en küçük memurlar
dan başlıyarak mümkün olan tashihatm yapıl
ması ve ancak hiç bir memuriyetin, ne unva
nının ne adedinin tebdil edilmemesi esasını ka
bul ettik. 

Dahiliye vekâletile Encümenimiz 400 bin li
ra üzerinde mutabık kaldı. Bu para en zarurî 
olan ihtiyaçlara tahsis edilecektir. Barem ka
nunu mucibince 45 liralık kaymakamlıklar ilga 
edilmiş ve bunlar 50 ye çıkarılmamış 50 liraya 
indirilmişti. Kaymakamların ifa etmekte oldu
ğu hizmetlerin mahiyeti hepinizin malûmudur. 
Bu itibarla 400 bin liradan mümkün olan bir 
kaç kuruşu kaymakamların bu derecelerinin 
tashihine tahsis edilmesi muvafık görüldü. Bu
nunla hiç bir memur ilâve edilmemiş ve hiç ha
valinin derecesi yükselmemiştir. Daha ziyade 
nüfus memuru, tahrira/t kâtibi ve vilâyet mer
kezlerindeki kâtiblerle küçük derecedeki kay
makamların vaziyetlerini biraz ıslaha matuf bir 
tedbirdir. 

Hükümet daha geniş teklifler yaptı, Bütçe en
cümeni bunu daralttı demiştim. Bundan kasdım 
şu idi : O gün muhterem arkadaşım dediler ki; 
« Bütçe encümeni Hükümet ne teklif ederse ka
bul ediyor, » Bütçe encümeni kani olduğu husu-
satı elbette kabul etmektedir. Fakat Hüküme
tin her teklif ettiğini gözlerini kapıyarak kabul 
ettiği vaki değildir. Bunu arzetmek istiyorum. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ FAİK ÖZTRAK (Te
kirdağ) — Arkadaşlarını, kendilerine mesuliyet 
vererek, itimad ederek icra işlerile tavzif ettiği
niz arkadaşlar, aldıkları vazifelerin icablarım ve 
o vazifeleri sizin arzunuza uygun bir surette yap
mak lüzumunu idrak ettikleri zaman bunu izah 
eden tekliflerle huzurunuza gelmekle mükellef
tirler. Bendeniz Dahiliye vekâleti mesuliyetini 
aldıktan sonra orada işlerin tarzı cereyanına 
bakarak ve bu tarzı cereyanın evvelâ beni ve 
sonra da sizi memnun etmez bir halde olduğunu 
gördüm. Bunu ıslah için düşündüklerimi tes-
bit ederek huzurunuza getirdim. Eğer bunu si
ze getirmeseydim o vakit siz zannederim beni 
muahase ederdiniz. Dahiliye vekâletinin mer
kez teşkilâtı, bir kaç senedenberi yapılmıştı. Fa
kat taşra teşkilâtı pek uzun senelerdenberi ne 
halde ise o tarzda bırakılmıştı. Dahiliye vekâle
tinden başka, Devletin bütün daireleri teşkilât
larını tedkik ederek zamana uygun surette yü
rüme yoluna girmişti. Kütün Devlet devairinde 
bu suretle ihtiyaca uygun ıslahat ve tadilât ya
pılırken Dahiliye vekâleti teşkilâtı olduğu yerde 
kalmış; memurları ne aldıkları maaşla geçinebi
lir, ne de vazifelerini yapabilir hale gelmemiş
lerdi. Ben bir taraftan bu eksikleri tamamla
mak, diğer taraftan da Dahiliye vekâletinden 
Yüksek Meclisin beklediği vazifenin tamamen 
ifasını teğmin etmek için bir lâyiha hazırladım. 

Hükümetin tasvibini aldıktan sonra Yüksek 
Meclise şevkettik. Meclisin Dahiliye encümenin-
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de tedkik edilib kabul olunduktan sonra Bütçe 
encümenine tevdi olundu. Orada da tedkik 
edildi. Fakat lâyihanın takdimi ile Bütçe en
cümeninde müzakeresi esnasında epeyce zaman 
geçmiş ve bütçe icabı lâyihanın istilzam ettiği 
tahsisatın tefrikini mümkün kılmadığından büt
çe müzakeresinin ikmalinde bulunabilecek tahsi
sata göre bir tarzı hal bulunmak üzere encü
menle hemfikir olarak müzakeresi tehir olundu. 
Lâyiha Refik İnce arkadaşımızın dedikleri 
gibi reddolunmadı. Bilhassa bunu tebarüz et
tirmek isterim. Bilâkis encümen alelhusus kü
çük memurların maaşlarının artırılması hakkın
daki teklifimi tamamen tasvib ettiler, ve bize 
hak verdiler. Yalnız bu küçük memurların ma
aşlarının artırılması hakkındaki kanun lâyiha
sının müzakeresini tecil ettiler. Nihayet bütçe
ye bağlanmazdan evvel yapılan tasarrufatla da
hiliye teşkilâtına 400 bin lira kadar bir paranın 
ayrılmasına lüzum ve imkân gördüler. Kendi-
lerile mutabık kalarak küçük memurların maaş
larına zam yapıldı. Refik İnce arkadaşımın bu
yurdukları gibi birinci sınıf memurlara, valile
re, zam yapılmadı. Kaymakam ve nahiye mü
dürlerinin mikdarları artırılmadı, ve maaşlarına 
zam yapılmadı, böyle bir şey yoktur. Yalnız 
kaymakamların, geçen sene barem çıktıktan son
ra eksik kalan bir şeyi vardı. Bunun için de 22 
bin lira bir paraya ihtiyaç vardı. O para veril
di, Bunun alt tarafı, bütün Devlet teşkilâtın
da çalışan memurların maaşlarından çok geri 
olan kaza tahrirat kâtiblerile, kaza nüfus me
murları, nüfus kâtibleri ve vilâyetlerdeki tahri
rat ve nüfus kâtiblerinin maaşlarına zam sure-
tile tezyid ettik, onlara aiddir (Doğru, doğru 
sesleri),. Cedveller buradadır ve elinizdedir. 

Arkadaşlar, her gün Devlet vazifesi mütema
diyen ziyadeleşmektedir. Burada çıkardığımız 
kanunların kısmı azamı idare memurlarının va
zifelerini artırmaktadır. Teşkilât yerinde du
rur, maaş yerinde durur, fakat vazife mütema
diyen artarsa ve ben vazifelerin iyi görüldüğü
nü söylersem elbette siz inanmazsınız. Zannedi
yorum ki bu izahatım yüksek heyetinizi tatmin 
etmiştir, onun için çok rica ediyorum, bu kü
çük memurların maaşlarına yapılmış olan küçük 
zamlara ilişmiyelim. Bu suretle bunları, diğer 
Devlet teşkilâtında çalışan memurların, vaziye
tine yaklaştırmış oluyoruz. Başka bir şey yap
mıyoruz (Çok doğru sesleri). 

REFİKf İNCE (Manisa) — Efendim; kü
çük memurların az maaşla çalışmalarından mü-
tevellid ıstırabı defaatle ifade etmiş vaziyet
teyiz ve bu lüzumu da inkâr eder vaziyette 
değiliz. Yalnız, müsaade buyurursanız Sırrı 
Day arkadaşımızın sözlerine cevab vereyim. 
Dediler ki; şimdiye kadar diğer vekâletlerin 
merkez ve mülhakat teşkilâtı tevsi edildiği hal
de Dahiliye vekâletinin taşra teşkilâtı olduğu 
gibi kalmıştır. Onu telâfi etmek ve sonra da 

en zarurî ihtiyaçlara karşılık olmak üzere bu 
zamları koyduk. Dahiliye vekili de ayni nok-
tai nazarı tekrar etti. Bir defa ben, Dahiliye 
vekili arkadaşımızı tekzib etmiş olmak için de
ğil, nitekim kendileri de beni tekzib etmek 
için söylemediler, fakat benim geçen seneki 
bütçeyi alıp bu teşkilât kanunu ile yapmış ol
duğum mukayese neticesinde bulduklarımı ken
dilerine söyliyeyim. Tedkikatım belki yanlış 
olabilir, maksad, hakikati meydana çıkar
maktır, Kendileri de hatırlarlar, geçen seneki 
vilâyet memurları faslında sekiz tane 150 lira
lık vali varken bu defa dokuza çıkarılıyor. 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Hatay vilâyeti ilhak edildi. 

REFİK İNCE (Devamla) — Kanaatim hâ
sıl oldu. Vali muavini var mıdır? 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Vardır. 

REFİK İNCE (Devamla) — Soruyorum. Vi
lâyet tahrirat büro şefi iki tane, tahrirat mü
meyyizi, evrak ve dosya mümeyyizi ilâve... 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Hatay. 

REFİK İNCE (Devamla) — İlâvelerin 
adedleri Hataydan fazladır. Kaymakamlıkta 
yok, deniyordu. (Hatay sesleri). Hataya taal
lûk edenleri kabul ediyorum. Ona itirazım 
yoktur. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 20 
liralığı bırak da 600 liralıktan bahset. 

REFİK İNCE (Devamla) — Amma bunların 
yekûnu 400 bin lira tutuyor. Kaymakamlıkla
ra ilâve yok, deniyordu, aflerine mağruren ar-
zederim ki, maaşlara zammolunan kaymakam
ların adedi 75 tir. Maaşları 60 a irca olunan 
75 kaymakam. Adedini demiyorum. Maaşları 
artıyor. Müsaadenizle 50 ye ilâve iki tane, 40 
a ilâve 40 tanedir. Kaza nüfus memurlarından 
25 liralığa 5 tane ilâve, 20 liralığa 200 tane 
iîâve vardır. Nahiye müdürleri şu veya bu. 
Burada davanm sakatlığı 400 bin liranın az gö-
rülmesindedir, bu işin zamanı bulunmamasın-
dadır. Bir defa daha arzedeyim, tekrar söy
lüyorum. Bir taraftan memurlardan tasarruf 
edelim, derken diğer taraftan mevcud memur
ların maaşlarına zam yapıyoruz. Dahiliye ve
kilinden soruyorum. Diğer zam yapılmayan 
memurların maaşları kâfi midir? Zarurete 
müstağrak, nâlân memurlar vardır, onlara 
aahi yapalım. Benim noktai nazarım, zaman, 
bu zihniyete müsaid değildir. Yoksa ben lüzu
mun aleyhinde değilim. Hataya taallûk eden 
kısımlara hariç olmak üzere, yeni zamlar var
dır, hatta bazı memuriyetler de ihdas edilmiş
tir. Bu yollara gitmeyelim. Bu yolda gide 
gide zararını gördük, şimdi dönmeğe çalışıyo
ruz. Takdir sizlerindir. 
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DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 

— Efendim, huzurunuzda bir kere daha tekrar 
edeyim. Yeniden ihdas ve ilâve edilmiş bir me
muriyet yoktur. Bareme tevfik edilebilmek için 
kaymakam maaşlarına zam vardır. Yekûnu 22 
bin küsur liradan ibarettir. Yeniden hiç bir me
muriyet ihdas edilmemiştir. Refik Şevket ar
kadaşımızın gördüğü zamlar, şu dereceden şu 
dereceye çıkarılanların muhtelif kalemlerle ifa
desinden ibarettir. Benim bu maruzatımı Büt
çe encümeni de teyid ettiği vakit zannederim 
kendileri de inanırlar. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Efendim; biz lâyihada diyoruz ki, iki 
numaralı cedveldekileri çıkardık, üç numaralı 
cedveli bunun yerine koyduk? Mesela dediler 
ki, birinci sınıf vali sekiz iken dokuz oldu. Bir 
3656 numaralı teşkilât kanunu var, bir de Hata-
yın ilhakından sonra 3711 numaralı teşkilât ka
nunu vardır. Biz bu iki cedveli hamur ediyo
ruz, üç numaralı cedveli, Dahiliye vekâletinin 
teşkilâtını ifade etmek üzere getiriyoruz. Bina
enaleyh, matbuanın 59 sahifesinin sonunda bulu
nan Hatay vilâyetinin kurulmasına dair olan 
kanuna bağlı iki numaralı Dahiliye vekâletine 
aid kısmı da yukarıki cedvelle birleştirdiğimiz 
vakit arkadaşımız göreceklerdir ki, 3 numaralı 
cedvelle 2 numaralı cedvel arasında hiç bir fark 
yoktur. Arkadaşlarımız maddî bir hata oldu
ğunu da söylemediler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual. Mazba
tada «Alâkalı vekâletlerden bir çok tasarruf teğ-
min edilmek suretile» deniliyor. Bunlar ne 
tasarrufudur?. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Meselâ bize doğrudan doğruya ücretli
ler kanunu ile beraber, maaşlı bazı memuriyet

lerin de ihdası teklif edilmişti. Biz onları bu gü
nün zazuretlerine uygun görmedik, çıkardık. 
Sonra, arzettiğim gibi, Dahiliye vekâletinin 

ihtiyacı iki milyon yedi yüz elli bin lirayı bulu
yordu. Taşra teşkilâtını tevsi etmek üzere böyle 
bir lâyiha da hazırlanmıştı. Biz karşılık teğ-
min edilmeden böyle bir lâyihayı kabul edeme
yiz dedik. Hepimiz bekledik, gayet zarurî kı
sımları karşılamağa imkân olur mu diye Hükü
metle görüşüldü, 400 bin liralık bir paranın bu
lunması imkânı olacağı görüldü. Hiç bir memu
riyet unvanını değiştirmemek ve yeni memuri
yet ihdas edilmemek suretile nüfus ve tahrirat 
kâtibliği gibi taşra küçük memurlarının maaş
larını biraz yükseltmek suretile değişiklik ya
pıldı. Eğer Dahiliye vekâletinin ana talebleri na
zarı itibara almsaydı lâakal 2 milyon liralık bir 
lâyiha ile gelirdik. Maruzatım bundan ibarettir. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Efendim, Refik İnce arkadaşımız cedvelde Mali
ye vekâletini alâkadar eden iki noktaya işaret 
ederek bunun fazla olduğunu söylediler: Birin-

! cisi muamele vergisi kanunundan sonra ilâve 
edilen muhafaza memurlarının, ikincisi de Baş
vekâlet muhasebesini tedvir etmek üzere teklif 
edilen kadronun.. Bütçe encümeni mazbata mu
harriri arkadaşımız izahat verdiler. Bendeniz 
takrir reye konmazdan evvel şu ciheti tebarüz 
ettirmek üzere huzuru âlinize gelmiş bulunuyo
rum. 

Yüksek Heyetin hatırı âlilerindedir ki, mu
amele vergisi kanununda biz verginin dairesini 
tevsi etmedik, nisbetini artırmadık. Ancak de
dik ki, sistemli bir kontrol koymak suretile ver
gi mikdarı üzerinde çoğalmayı teğmin edeceğiz. 
Jdsas cihet budur. Eğer bu kanunun icabı ol
mak üzere bize lüzumu olacak kontrol heyetinin 
tahsisatını lütfetmezseniz bu muamele vergisi ka
nunundan beklenen faideyi teğmin edemeyiz. Es
babı mucibede etraflı şekilde bunu arzettik. 
ve Heyeti Umumiyenin de tasdikine iktiran ede
rek kanun çıktı. Binaenaleyh biz o kanunun neti-
cei tabiiyesi olan bir şeyi istemekteyiz. 

Muhasebe kadrolarına gelince; bu gün Maliye 
muhasebesi esasen Maliye vekâletinin bütçesin
den başka Düyunu umumiye, Başvekâlet, Devlet 
şûrası, İstatistik umum müdürlüğü, Meteoroloji 
umum müdürlüğü, Diyanet işleri reisliği ve ahi
ren ihdas edilen Matbuat umum müdürlüğü büt 
çelerile meşgul olmaktadır. Tasavvur buyuru
nuz ki, bir muhasebenin üzerinde 8 bütçe bu
lunmakta idi. Esas itibarile buyuruyorlar ki, 
şimdiye kadar nasıl idare etti isen ona göre ya
paydın. Yalnız Matbuat umum müdürlüğünün 
bütçesi 975 000 liradır. Bunun ilâvesi son kat-
resini teşkil etmiştir. Yani bunun da ilâvesile 
Başvekâlete merbut olan bütçelerin yekûnu 
4 183 000 lirayı bulmuştur. Binaenaleyh, esas 
itibarile işin intizamı kaybedilmiş ve iş çığrın-
dan çıkmak üzere bulunmuştu. Bu suretle ay
rıca bir muhasebe teşkilâtı yapmak zarureti hâ
sıl olmuştur. Deniliyor ki, mademki, yapıyor
sun, diğer taraftan tasarruf et. Hiç şüpheleri 
olmasın, Maliye vekâleti muhasebesinde bu iş
lerle meşgul olan memurlardan bir kısmı bura
ya alınacaktır. Bu kanunun gecikmesi bir talih
sizlik eseridir. Refik İnce arkadaşımın Maliye 
hakkında gösterdikleri meşkûr alâkaya rağmen 
tedkiklerini tamamı ile yapmağa vakit bulama
mışlardır. Nasıl ki, geçen gün haklı olarak 
yekûnda büyük bir tezayüd görünce bu ka.dar 
memuriyet mi ihdas edeceğiz dediler? Fakat 
neticei tedkikde kendileri de kani oldular ki, 
gerek aded itibari ile ve gerek tahsisat itibarı 
ile zam yoktur. Bilâkis 700 000 lira tasarruf 
mevcuddur. Bu husus hakkında da tedkikde 
bulunurlarsa bunun da zaruretten mütevellid ol
duğunu kendileri söyleyeceklerdir. 

Devletin umumî kadrosunda maaş ve ücretler 
hakkında tedkikat yapılmasını Bütçe encüme
ni mazbata muharriri söyledi, Maliye vekili söy-
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ledi, ve Başvekil buradan dediler ki, « evet ted-
kikat yapılmaktadır, ayrıca bir lâyiha ile ge
leceğim ». Arzuları veçhile bunun teşriine Hü
kümetin çalışmakta olduğunu tekrar ederim. 
Ümid ederim ki, kani olurlarsa, tasarruf yolun
da gittiğimize bu maruzatım kanaatbahş olursa 
takrirlerini geri almalarını rica ederim. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Müsaade buyu
rursanız buradan kısaca arzedeyim. 

Gerek Bütçe encümeni, gerek Maliye vekili, 
bize tekrar ediyorlar, 700 000 lira tasarruf yap
tık diyorlar. Böyle bir şey yoktur. Tıpkı 
bizim memurlardan kestiğimiz, kazanç ve buh
ran vergilerini varidattan telâkki etmemize 
benziyor. Bunu da maaşlardan kesmek suretile 
teğmin ediyorsunuz. 

MALÎYE V. FUAD AĞEALI — Ya o da ol
masaydı ... (Gülüşmeler). 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Binaenaleyh bu
rada hakikî mânada bir 700 000 liralık tasarruf 
yoktur ve bunu tasarruf telâkki etmeğe imkân 
yoktur. 

Maliye vekili buyuruyorlar ki; diğer vekâlet-
lerdeki fazlaları alacağım. 

Ben işte buna kani değilim. Zaten öteden-
beri işleyib durmaktaydı. Bence Türkiyede en 
çok teşkilâtı olan ve en çok para verdiğimiz 
bir müessese varsa o da Maliye vekâletidir. 
Meselâ muamele vergisi artmış, memura 50 lira 
zam gelmiş. Halbuki Maliye teşkilâtı kendi 
yağı ile kavrulması lâzım gelen bir teşkilât değil 
midir? Eğer 30 - 35 liralık, 25 liralık, ilâve edi
lecek 20 - 30 memurla bu işin görüleceğine 
ve muamele vergisinin cibayetinde intizam teğ
min edileceğine ihtimal veriyorlarsa, ben bu işin 
olacağına kani değilim. 

MALÎYE V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Efendim pek garib oluyor. 700 bin lira tasar
rufun vukua geldiğini kabul ediyorlar. Amma 
diyorlar ki sen bunu maaştan kestin. 300 vere
ceğine 250 yaptın. Orta yerde bir tasarruf ya
pılmıştır. Amma şuradan buradan. Sonra di
yorlar ki, muamele vergisi verimini arttırmak 
böyle 30, 35 liralık 25, 30 memurun arttırılma-
sile mümkün olacaksa ben bu işlerin intizamla 
yapılacağına kani değilim. 

Efendim, bu mütalealar, arzettiğim gibi ka
nunun eyice tedkik edilmemesinden dolayı hu
sule geliyor. Eğer eyice tedkik etmiş olsalardı 
göreceklerdi ki bu memurlar bekçilik, muhafız
lık, kontrolörlük vazifesini ifa edecek olan 
adamlardır. Yoksa bunlar büyük muhasiblikler 
değildir. Zaten maaşlarının mikdarmdan da 
anlaşılacağı üzere bu adamlar, kapıdan girib 
çıkana şudur, budur diyecek adamlardır. Hiç 
şüphesiz bunlardan bu faydayı beklemekteyim. 

Muamele vergisinin müzakeresi sırasında 
Heyeti muhteremeye arzettiğim veçhile, tak
dim ettiğimiz lâyiha beş senelik tatbikattan al-
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dığımız netice ve tecrübelerin ve her heyeti sı
naiye nezdinde yaptığımız tedkikatm muhassa-
lası idi. Şuna kani olduk ki, kontrolörlerin 
orada bulunmamasından kaçakçılık olmakta
dır. Dedikleri gibi bu memurlar bizim yüksek 
muhasebe işlerinde istifade edeceğimiz adamlar 
değildir. Bunlar, arzettiğim gibi, kapıda durub 
kontrol edeceklerdir. Bunlardan o fayda bekle
nebilir. 

Sonra muhasebe memurlarının çokluğundan 
bahsederek Maliye vekâleti kendi yağile kavrul
sun dediler. Vekâlet kendi yağile kavrulmak
tadır. Takdir buyurursunuz, sekiz tane bütçe bir 
muhasebeye tahmil edilebilir mi? Bunu ben 
yapsam siz beni tahtie edecektiniz. Şimdiye 
kadar esasen bunların mikdarı azdi. Çoğaltmak
ta büyük bir zaruret vardı: Lâkin biz hık mık 
edib duruyorduk. Fakat bu defa matbuattan 
da bir milyon lira gelince zamanıdır dedik ve 
bu kadroda gördüğünüz ilâveyi yaptık. Bilmi
yorum ki Maliye vekâleti bu ihtiyacı karşıla
makla hakikaten israfa ve debdebeye mi gitmiş 
oluyor? Hiç zannetmiyorum. (Doğru sesleri) 

(Refik İncenin ikinci maddeye taallûk eden 
takriri tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takriri na;zarı itibara alanlar... 
Almıyanlar... Takrir nazarı itibara alınmadı. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 3 — 3656 ve 3659 sayılı kanunlara 
tâbi ücretli veya maaşlı memuriyetlerde müs
tahdem olub da mekteb ve müesseselerde Kurs
lar dahil) daimî veya muvakkat muallimlik ya
panlardan yüksek tahsil veren veya bu derecede 
tahsil görenlerin meslekî bilgilerini arttırmak 
maksadile kurulan mekteb ve müesseselerde 
muallimlik yapanlara beher ders saati için 10 
lirayı ve lise veya orta derecede bulunan veya 
meslekî bir tahsil için kurulan mekteb ve mües
seselerde muallimlik yapanlara da her ders sa
ati için beş lirayı geçmemek üzere, alâkalı ve
kaletlerce tesbit edilecek mikdarda kadrolarm-
daki maaş veya ücret karşılıklarından tedris 
ücreti verilebilir. Bu gibilerin haftalık tedrisatı 
dört saati geçemez ve bu vazifelere tayin edi
lecek memurlara ancak meslekî vazifelerine uy
gun ve bir nevi ders muallimliği verilebilir. 

2517, 3007, 3238 ve 3803 sayılı kanunlar ah
kâmı mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 4 — Avukatlık kanununa tevfikan, 
avukatlık veya dava vekâleti ruhsatnamesi is
tihsal etmiş olanların işbu ruhsatname tarihin
den itibaren avukatların her üç ve dava vekille
rinin her dört senelik serbest avukatlık müd
detleri için bir terfi derecesi hesab edilmek su
retile dahil olabilecekleri avukatlık memuriyet 
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dereceleri tayin ve tesbit olunur. 

Kısmen avukatlık veya dava vekâletinde ve 
kısmen 3656 sayılı kanunun muvakkat ikinci 
maddesinde yazılı memuriyetlerde geçen hiz
metler yekdiğerine zammolunarak yukarıda ya
zılı esaslar dairesinde hesab olunur. 

Bu suretle iktisab edilen derece diğer memu
riyetler için mükteseb hak teşkil etmez. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki (3656) numaralı kanuna ek lâ
yihanın dördüncü maddesi fazladır. Çünki ser
best meslekten sayılan avukatlık veya dava ve
killiği veyahud doktorluk hiç bir zaman Devlet 
hizmetinden sayılmamıştır ki, her hangi bir 
avukat veya dava vekili veyahud doktorun me
mur olmadığını bilerek ve istikbalde kanunî 
mesned olacağını gösteren her hangi bir Dev
let vadine dayanmıyarak geçen hayatı bu gün 

kendisine bir maişet vasıtası olmuş olsun. Bina
enaleyh bu maddeye lüzum yoktur, tayymı tek
lif ederim. 

Manisa 
Refik ince 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Hükümet tara
fından teklif edilmediği halde, Bütçe encü
meni tarafından ilâve edilen bu maddenin ca
nı şu : Avukatlık etmiş, dava vekilliği etmiş 
bir adam eğer Hazine avukatlığına alınırsa, 
yahud resmî Devlet memuriyetinden bir avu
katlığa alınırsa, serbest meslekte geçirdiği 
müddet kendi memuriyet hayatına zammo-
lunur. Yani Bütçe encümeninin noktai naza
rına göre, bunlar artık memuriyetin daimî 
kadrosuna alınmıştır, binaenaleyh bunların 
memuriyetlerinde eski geçen avukatlık haya
tının da nîahsub edilmesi lâzımdır. Bence bu 
çok sakat bir iştir. Avukat, doktor, ressam gi
bi serbest meslekte çalışan ve kendi hayatmı 
kendisi kazanan adamların, gelib Devlete in-
tisab ettikten sonra, kendi kendine hususî ola
rak geçirdiği hayatının, Devlet hizmetinde geç
miş gibi telâkkisi asla doğru değildir. Bina
enaleyh, bir avukat Hazineye girdiği zaman, 
Hazineye memur olduktan sonra kendisinin 
Devlet memuru olduğu zihniyetini taşısın. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ta
biî, tabiî. 

REFtK İNCE (Devamla) — Binaenaleyh 
geçmiş hayatından lâzımı kadar istifade etmiş 
veya etmemiş bir adam lehine, Devlet kesesin
den fedakârlık yapmak için hüküm koymağa 
biç bir sebeb yoktur, takdiri Muhterem heye
tinize havale ediyorum. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Efendim, eğer işi bir noktadan müta-
leâ edersek arkadaşımızı haklı telâkki etmek 

lâzımdır. Avukatlık serbest meslektir, Hazine
nin bir davası olduğu zaman bir avukatla mu
kavele yapar, davasını gördürür. Fakat Hazine 
davalarına dair kabul edilen kanunun hükmüne 
göre, Hazinede bütün Devlet davaları toplanı
yor, münhasıran bu işe bakmak üzere mer
kez ve taşrada bir avukat kadrosu kuruluyor. 
Birinci maddede ücret kısmma taallûk eden
leri kabul buyurdunuz. Kazalarda bu vazifeyi 
deruhde edeceklerin, Hazine aleyhine değil hat
ta başka davaları da deruhde etmemesi şart
tır. Hazine avukatlığını kabul edecek kimse, 
tabiî bunu nazarı dikkate alacaktır. Mahallin
de bulunursa ruhsatnameli avukat, olmazsa 
dava vekili alınacak. Bunların kadrosu 50 li
radan başlar dört yüz liraya kadar gider. Bu 
avukatlar, bulunmadığı zaman dava vekilleri, 
kısmen âli mekteb mezunu, kısmen orta mek-
teb ve belki içlerinde ilk mekteb mezunları da 
vardır. Barem kanununa göre müstahdemini 
müteferrikadan değil, Devlet hizmetine dahil 
olmuş bir sınıf teşkil eder. Memuriyete alman 
dava vekilinin, daha evvel bu işde tecrübe edil
miş ve yetişmiş bir adam olması lâzımdır. Ruh
satnamesi olacak ve bütün avukatlık vasıfla
rını haiz olacaktır. Bu zatı aldığımız zaman, 
tahsil derecesine göre, Devlet memuriyetine da
hil olmuş memurlar gibi kendisine maaş veri
lecektir. Başka türlü harekete barem kanunu 
imkân vermemektedir. Bu vazivet karşısmda 
vekâlet, avukatları da mutahassıs cedveline 
alarak getirmiştir. Çünkü bu şekilde yetişmiş 
bir adamı Devlet memuriyetine ilk maaşla, 
âli mekteb mezunu ise 30 lira, değilse 10 veya 
15 lira ile almağa mecbur kalıyoruz. Düşün
dük, mademki avukat ve dava vekillerini bu 
işde yetişmiş ve bu işde tecrübe sahibi olmuş 
adamlar arasından seçmek mecburiyeti var
dır, kanun dahi bizi buna mecbur etmektedir. 
Çünkü her adam avukatlık edemez. Şu halde 
bunları lâalettayin istedikleri gibi ihtisas 
mevkilerine almaktansa, yani 80 ve 100 lira 
verilecek bir adama 400 lira vermek salâhiye
tini ihdas etmektense, onların tahsil derecele
rine göre, geçirdikleri meslek hayatını da he
sab ederek, on senelik bir avukata nihayet 210 
î;raya kadar vermeği hem bütçe menfaatine, 
hem de adelete uygun gördük. Burada ihtisas 
mevkiinin yeri yoktur. Bunu Heyeti celilenin 
de daha iyi kabul edeceğini derpiş ettik. 50, 
80, 100 lira ücretli bir avukatlığı ihtisas mev
kii diye size arzetmektense, daha makul olan 
bu formülü bulduk. Bunları serbest sanat er
babı olarak telâkki edelim, dediler. Güzel. 
Amma barem kanunu, yüksek bir iş hayatına 
tahsis edilen avukatları, hademe, daktilo gibi 
müstahdemini müteferrikadan addetmemiştir. 
Buna göre bu cedveli arzettik. Fakat bunun 
yanında bu gibi adamların ihtisas mevkii diye 
size arzedilmesini muvafık bulmadık. 
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HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — Takrir sahibi değilsiniz. 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Mü-

taleamı arzedeyim, takririmi de sonra takdim 
edeyim. 

Encümen namma izahatta bulunan arkadar 
şımızm sözlerinden anladığıma göre, bir zaruret 
kendilerini yepyeni bir sistem kurmağa ve bir 
kapı açmağa sevketmiştir. Bu zarureti mikda-
rmca tayin ve tahdid etmek daha doğru olur
du. Böyle esas prensibi bozmak, bendenizce, 
doğru değildir. Mademki Hazine avukatı ola
cak olan zevata, yeniden Devlet memuriyetle
rine intisabları dolayısile, az mikdarda maaş 
vermekten mütevellid netice bunların rağbetini 
kırıyor, talib olmuyorlar, o halde bunlara ba
rem haricinde bir ücret vermek ve her sene bir 
bütçe ile bunları tayin etmek daha doğru bir yol 
olur. Bunu bırakıb da kendi idarehaneleri, 
kendi evleri, kendi ticarethanelerinde çalıştıkları 
müddeti, Devlet hizmetinde geçmiş müddet gibi 
ilâve ederek ve neticede barem derecelerini 
yükseltmek suretile maaş vermek gibi bir kapı 
açmak, ilerde barem esasatmı ve bütçe ölçüsü
nü kökünden ve esasından sarsıntıya uğratacak 
vaziyet ihdas eder. Bunu encümene verelim, ne 
mikdar ücret vermek lazımsa bir liste ile tayin 
etsinler ve her sene bütçesine raptederek bize 
göndersinler; Yarın başka dairelerden de bir 
çok şeyler gelecektir. Sonra denildi ki, ihtisas 
mevkiine çıkarmak lâzımgelir. Biz ihtisas mev
kiini de başka türlü anlıyorduk, maalesef tatbi
kat daha geniş manada başka bir netice verdi. 
Ben tahmin ederim ki, ilerde bir gün gelecek, 
Yüksek Meclis, ihtisas mevkilerinin cedvellerini 
ben tesbit edeceğim, kanunla tayin edeceğim, 
diyecektir. (Gelecek sesleri). 

Binaenaleyh, ricam şudur ki, zarureti ber
taraf etmek için bunları barem haricine çıkara
rak, fazla ücret vermek şeklinde tadil etmek en 
hayırlısıdır. Bu şekil iki tarafın da maksadını 
teğmin eder, prensiplerimiz de baki kalır. Bu 
hususta bir de tadilname takdim ediyorum. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Avukatların, teşkilât kaunlarma bağlı 
cedvellerde yer almasının sebebi, 3656 numaralı 
kanunun 19 ncu maddesidir. Bu madde der ki 
«Odacı, kolcu, bekçi, evrak müvezzii, gemi mü
rettebatı, ücretli ve aidatlı tahsildarlar, daktilo 
ve steno gibi müteferrik müstahdemler, bu 
kanun hükümlerine tâbi değildirler» Demek M, 
bunun haricindekiler teşkilâta gireceklerdir. 
Binaenaleyh avukatlar da bu suretle teşkilâtın 
içerisine girmiş ve ayrı bir smıf olmuşlar, mü
hendis ve doktorlar gibi? Bendenizce bir avu
katı günün icablarma göre bir mukavele ile 
almaktansa, Devletin aslî işlerini, müstemir iş
lerini karşılayabilecek bir avukatlık kadrosu ya
parak bunları kendi bünyesi içinde Devlete kar-
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j şı mesul vaziyette bulundurmak doğrudur. Bu 

itibarla 19 ncu madde bu maksadı karşılayan 
bir maddedir. 

| Bir avukatın memuriyet dışında geçmiş olan 
i hizmet müddetini bu lâyiha ile nazarı itibara ali-
I yoruz. Amma dikkat buyurulursa yalnız Devle-

tin müstemirren Hazine avukatlığına taallûk eden 
avukatlık kadrosu için. Binaenaleyh, avukatın 
başka bir memuriyete geçmesi mevzubahs oldu-

I ğu zaman, yalnız burada geçen müddeti m£vzu-
I bahs olacaktır. Yaksa Hazineden 250 lira alan 
I bir avukatın bir sene sonra başka bir memuri-
I yete aynı para ile nakletmesi imkânı yoktur. 
I Biz bunu buraya ihtiyacı kolayca karşılamak 
I için vazetmiş bulunuyoruz. Biz bunu ihtiyacın 

cevabı ve bize arzedilen teklifin daha toplan
mış, daha iyi tanzim edilmiş bir şekli diye te-

I lâkki ettik ve yaptık. Nasıl takdir buyurur-
j sanız. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Reis 
beyefendi! 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, Bütçe 

encümeni eski köye yeni âded çıkarıyor (Gülme
ler). Bu felsefeleri nereden, hangi hukuk, hangi 
maliye kitabında bulmuşlardır? Rica ederim, bir 
mesned söylesinler. İlim herkesin aklına gelen 
şey değildir. Doktorun, avukatın, ressamın hep
sinin meslekî bir vaziyeti vardır. Mücerred avu-

I kata maaş veriyorum diye ona ayrıca bir vazi-
I yet ihdas etmek; avukata geçmişe aid olan, me

selâ ben, benim arkadaşlarım bu gün temyizde 
azadır, reis olanlar da vardır, 30 senedenberi 

I avukat unvanını taşıyan bir adamım. Fakat hiç 
i bir gün aklıma gelmedi ki Hazineye hukuk mü-

şaviri veya avukat olursam, yüksek mekteb me
zunu olduğum için serbest meslekte bulunmayıb 
Devlet hizmetinde bulunsaydım, her üç senede 
bir terfi edeceğimi göz önünde tutarak maaş ala
cağım. Bunu kim istedi, böyle şey nereden ge
liyor? Böyle mevzuu olmayan, hikmeti olmayan 
bir şeyi yaratmak, sebebi olmayan bir vaziyeti 
ihdas etmek dirayeti nereden geliyor? anlaya
madım. (Doğru doğru sesleri). Arkadaşlar; 
hukuk mektebinden mezun olan bir adam için 
yol ikidir. Ya serbest çalışır, veyahud da Dev
lete intisab eder. Devlete intisab ettiği zaman, 
barem kanunu şudur : Müfettişi umumiler, ka
lemi mahsus müdürleri, Riyaseti Cumhura mah
sus memurlar, valiler, hukuk müşavirleri gibi 
meslekler erbabı bareme tâbi değiİdir. Beş yüz 
lira, 600 liraya kadar hukuk müşaviri avukat 
olarak ehlini istihdam etmeğe Hükümetin salâ
hiyeti vardır. Şimdi bu adamlara diyeceğiz ki, 
gel buraya 500 liraya bir hukuk müşaviri istiyo
ruz, 500 lirayı alacaksın. Bu 500 lirayı almak 
için, muadili memurun 30, 35 senedenberi çekti
ği mihnetlere bakmıyarak yekten ona 500 lira 
vereceğiz. Bu yetmiyormuş gibi, maziye aid 

I olan hayatını da 500 lük dereceye koyacağız ve 
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bu emsal ö avukat tekaüd olduğu zaman maaşı 
nasıl olacaktır. Kanaatimce, bu nereden ge
liyor? Yarın meşhur doktorlardan birisi Meclise 
doktor olarak almacak, bu kaç yaşında? 
60 yaşında 200 lira ile alacağız, derece
sine göre zarb, taksim bir hesab yaptıktan son
ra kendisine 400 lira vermek lâzımgelecek. 

Bir adam avukatlığı kabul ederse oranın ma
aşı 60 liradır. Kabul etmezs onu mektubla da
vet eden yok ki. Hem onu Devlet hizmetine alı
yoruz, hem de, senin kendin için çalıştığın müd
detler bizim Devlet hizmetidir diyoruz.. Bu ka
dar sahavet yalnız Bütçe encümeninde vardır. 
Bizim encümenlere de gelmemesini dileriz (Al
kışlar). 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — En
cümen namına verilen cevab bendenizin müta-
leatımı ve noktai nazarımı hiç bir suretle değiş
tirmemiştir. Takririmin reye vazmı rica ediyo
rum (Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum : 
(Refik incenin 4 ncü maddeye aid takriri 

tekrar okundu) 
Yüksek Reisliğe 

Barem harici ücret verilmek suretile madde
nin tadilini teklif eylerim. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

(Kabul sesleri) 
BAŞKAN — Refik ince, Hasan Fehminin 

takririne iltihak ediyor musunuz? 
REFlK İNCE (Manisa) — Anlıyamadım. 
BAŞKAN — O halde bir daha okuyalım. 

(Hasan Fehmi Atacın takriri tekrar okundu) 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar

kadaşlar, bendeniz maddenin tamamen tayyın-
da mahzur gördüğüm için kürsüye geldim. Çün
kü ilk hizmete alınmış olan bir avukat, barem 
kanunu mucibince verilecek maaşla hizmet ede
mez, bu zaruret mevcuddur. Bu zarureti berta
raf etmek için avukatları ihtisas mevkiine al
mak lüzumunu düşünmüşler. Onları ihtisas mev
kii içinden çıkarmak ve zarureti de bertaraf et
mek için bu tadilnameyi arzettim. 

Her sene bir liste yapılır, bir ücret tayin olu
nur. Bu liste bütçeye rabtolunur ki heyeti ce-
lilenizce malûm ve manzuru âlileri olsun; hem 
maksad hâsıl olur, hem de maddeyi tayyettiği
miz zaman avukatların ihtisas mevkiine girmek 
vaziyeti bertaraf edilmiş olur. Bunu arzediyo-
rum. 

REFİK İNCE (Manisa) — Demin Sırrı Da
yın okuduğu kanunda (D) cedveline girecek kı
sımlar tahdid olunacaktır. Bu madde tayyolun-
duktan sonra yine icra Vekilleri Heyeti kara-
rile ihtisas mevkii telâkki edilmesine mâni yok
tur. Takdir kendilerine aiddir, tayyedilmesi lâ
zımdır. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâ
zığ) — Orta yerde şu vardır, teklif olunan çığır 
iyi bir kapı açmaz diye maddenin kaldırılması 
teklif olunuyor. Teklif eden arkadaşlar dahi ay
ni zamanda heyeti celileye arzediyor ki orta 
yerde bir zaruret vardır. Mektebden uzun za
man evvel çıkmış bir arkadaşa Hazine avukat
lığı edebilecek kadar maaş verilmesine imkânı 
kanunî yoktur. 

Bu olsa olsa avukatlığın ihtisas mevkii ola
rak kabulü ile teğmin olunabilir. Refik ince ar
kadaşım ihtisas mevkiine gidiyor, bu Heyeti Ve-
kilece yapılır diyorlar. Heyeti Vekilece bunun 
yapılmasına imkân yoktur. Cedveller Bütçe 
encümeninde ayrıca tedkik edilmektedir. Bina
enaleyh kanunu mahsusla buraya arzolunacak-
tir. Yüksek heyet bu maddenin, takrir sahibinin 
dahi işaret ettiği veçhile ihtisas maddelerine alın
masını kabul ederse hem Hazinenin zarureti 
izale edilmiş olur, hem de bu maddenin idame 
ettirdiği mahzurlar ortadan kalkmış olur. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Yani benim takririm. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Devamla) — 
Evet. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Şimdi arkadaşlar 
Maliye vekâletinin ücret kısmında bakınız ne 
var? Bir defa barem kanunundaki o kaydı unut-
mıyalım. 

Hukuk müşaviri intihabında, hatırlıyama-
dım, avukat var mı? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Yalnız hukuk müşaviri. 

REFlK İNCE (Manisa) — Hukuk müşavir
liğinde; bir tane 600 liralık, 2 tane 400 liralık, 
9 dane 300, 6 tane 210, 5 tane 170, 1 tane 140 
liralık. Binaenaleyh bunların her birisini vekili 
aidi intihab etmek salâhiyetini haizdir. Taşra 
teşkilâtında vilâyet muhakemat müdürü 2 tane 
400, 1 tane 300, 1 tane 170, 2 tane 140 liralık. 
Müşavir avukatların yekûnu 292 ye kadar çıkı
yor. 

Şimdi biz bu kanunla bir vekilin elini bağ
lamış mıyız ki beğendiği bir avukata isterse 
- hukuk müşaviri için söylemiyorum - 170, is
terse, 150 veya 120 lira vererek iş başına geçi
remez mi? (Geçiremez sesleri). Hangi madde ile, 

BÜTÇE En. Na. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu memurlar memuriyete girerken tahsil dere
celerine göre maaş alırlar. Âlî mekteb mezunu 
ise 30, lise mezunu ise 20, orta mekteb mezunu 
ise 15 lira ile girer. Binaenaleyh avukat ta me
mur olduğu zaman ona tahsil derecesine göre 
maaş vermek zarureti vardır, isterse elli senelik 
avukat olsun. 

REFlK İNCE (Manisa) — Bir şekil daha 
ortaya çıktı. Avukatlar bir defa kendi hususî 
işlerile uğraşacak, bir de memuru oldukları Ha
zinenin avukatlığını yapacaklardır. (Yapamaz-
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lar sesleri.) Şimdi başka bir işle meşgul olamı-
yacaklar mı? 

MALÎYE V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Olamıyacaklar. 

REFİK İNCE (Devamla) — Soruyorum, 
hangi kanunla? 

SIRRI DAY (Trabzon) — Bunlar Devletin 
daimî ücretli memurları olduklarına göre, b& 
Hazine hukuk müşavirinden sorduk. Bunlar ha
len ücretli olduklarına göre, siz yapacakları mu
kavelede bunlara dışarda çalışmalarına müsa
ade etmiyecek misiniz, dedik. Hayır dedi. 

REFİK İNCE (Manisa) — Kim dedi? 
SIRRI DAY (Trabzon) — Hazine hukuk 

müşaviri. 
REFİK İNCE (Devamla) — Sırrı Day arka

daş, Hukuk müşavirliğine sormuş o da, Hazine 
avukatlarının Hazine işlerinden maada işlerde 
çalısmıyacaklarını söylemiş. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Yani bu kadroda 
bulunan avukatlar dışarda vazife alamıyacaklar. 

REFlK ÎNCE (Devamla) — Efendim, mü
saade buyurun, mesele gayet basittir. Hukuk 
müşavirinin «dışarda vazife alamıyacaklar» de-
mesile bir kanun çıkmaz. Serbestii mesaiyi 
meneden bir şey yoktur. Benim noktai naza
rımdan, Maliye vekilini, bu kanun çıkmış olsa 
dahi, herhangi bir adamı istediği ücretle tayin 
etmekten menedecek bir şey yoktur. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — İstihdam 
şeraitine tâbidir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir avukatın me
mur gibi 35 den başlıyarak maaşının 40, 50, 60 
olacağına dair bir kayid yoktur. Tay teklifi 
yerindedir. Vekil bir kaydi kanunî gösteremi
yor, böyle bir şey avukatlar hakkında yoktur. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Nereden çıkarı
yorsunuz? 

REFİK İNCE (Manisa) — Sen neye istinad 
ediyorsun? 

SIRRI DAY (Trabzon) — Barem kanununa. 
MALİYE V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — 

Barem kanununun 6 ncı maddesi der ki, «Dev
let memurluğuna ilk defa alınacak olanlar
dan umumî müfettişlik, Riyaseti Cumhur dai
resi memurlukları, hususî kalem müdürlükleri, 
mütercimlikler, elçilikler, valilikler ve hukuk 
müşavirliklerine bu kanunun üçüncü madde
sinde yazılı kayıdlara tâbi tutulmaksızın kadro
daki derece maaşile memur tayini caizdir.» 

Bu madde yalnız Hukuk müşavirini istisna 
etmiştir. Diğer avukatları istisna için ya bu mad
deye ilâve buyurun, ya eldeki maddeye mü
saade buyurun. Hem onu tayyederseniz, hem 
buraya ilâve buyurursanız vekil de tayin ede
mez.. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bakınız Maliye 
vekili davayı nasıl kaybetti. Meselâ bu kanunsa, 
biz burada verilen izahata göre avukatları me-
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j mur telâkki edersek barem, kanununun 6 ncl 

maddesini tadil etmiş olacağız. Yani bu cedveli 
kanun hükmünde telâkki ederek Maliye vekili
nin salâhiyetini tahdid yoluna gidersek bundan 
sonra 6 ncı maddedeki Hukuk müşavirleri hak
kındaki ahkâmı tadil etmiş olacağız. Çünkü bu
rada dahildirler. 

MALİYE V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Neyi tadil ediyorsunuz? 

Hiç hizmeti Devlette bulunmasa bile birisini 
Hukuk müşavirliğine tayin eder ve 600 lirayı 
defaten verebilirim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Fakat bu kanun 
ondan sonra geldiğine göre avukatlarla hu
kuk müşavirleri ayni ahkâma tâbi oluyorlar. 

MALİYE V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Efendim, böyle değil, bu iddiaların hepsi nok
san tedkikatın neticesidir. Vakit bulmamanın 
neticesidir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Af buyurunuz, 
vakit bulamadan bu kadar iyi müdafaa ediyo
rum. Ya vakit bulsaydım ne olurdu? (Gülüş
meler). 

Şimdi bendeniz, avukatları (D) cedveline 
ilâve etmiş olmakla nasıl kendisinin sıfatı me
muriyeti yok idi ise bu gün bu kanunla (D) 
cedvelinden alıb (E) cedveline koymakla avu
katın sıfatını değiştirmiş değiliz. Yalnız avu
kat mikdarmı muntazaman tanzim etmiş olu
yoruz. Bu böyle olduğuna göre, biz (D) ve 
(E) cedvellerindeki avukatları kaldırıyoruz. 
Yoksa avukatın çalışma tarzında yeni bir hü
küm yoktur. Binaenaleyh avukatların mesai 
tarzlarına aid olmak üzere kendilerinin salâ
hiyetlerini tahdid eder yolundaki ve hukuk 
müşavirinin, bundan sonra böyle olacak
tır, demesi bizim için yeni bir hüküm ifade et
mez. Bundan sonra avukatlar da memurdur 
demedikçe, eskiden olduğu gibi, avukatlar 
dün ne idi ise bu gün dahi aynidir. Bunların 
tayininde hiç bir mahzur yoktur. Takdir He
yeti âliyenizindir. 

MALİYE V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar; avukatlar hakkındaki zarureti 
izah ettim. Eğer Yüksek heyetiniz de Refik 
İnce arkadaşın anladığı gibi anlıyorsa benim 
için matlub hâsıldır. Yalnız sarahati kanuni
ye işi böyle anlamağa mânidir, vekili takyid 
etmiştir, yapamayız. Bu madde kalkacaksa biz
ce bunların ihtisas mevkiine konması lâzımge-
lir. İhtisas mevkiine konmaz ve buradan bu 
madde de kalkarsa avukatlara, mektebden 
uzun zaman evvel çıkmış ta olsa, mademki 
avukattır hiç bir barem kaydi kanunisine bak
madan almak salâhiyetini haiz değiliz. Eğer 
Refik İnce bize bu salâhiyeti veriyorsa o va
kit hiç bir mahzur yoktur. Yegane arzumuz 
avukatlar hakkındaki zarureti kendileri de 
takdir buyuruyorlar, salâhiyeti kaybedib de 

I müşkül bir mevkie düşmemektir, 
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f ERİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Reis Bey söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, tadil tak

ririniz var mı? 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bir sual so

racağım. İkinci müzakeresi de olsa sual sora
bilirim. 

BAŞKAN — Kimden soruyorsunuz? 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Encümenden 

soracağım var, izah edeyim. 
BAŞKAN — Sual sorabilirsiniz, buyurun. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendeniz öy

le zannediyorum ki mesele katğiyen tenevvür 
etmemiştir. Yani sanki avukatlar bu kıdem
lerine nazaran bir vaziyet iktisab ediyorlar ve 
her hangi bir surette kendileri için yalnız bu 
hizmette bulunmuş olmakla bir hak doğuyor 
vaziyeti hadis oluyor. Halbuki mesele böyle 
değildir. Bir kere esas itibarile bu madde, ben
denizin de tereddüdlerden sonra anladığıma 
göre, tamamile avukatlık esasr üzerinde vekâ
letin alacağı avukatları bir kaideye müsteni
den, bir esasa müsteniden, bir düstur ve bir 
formül ile almasını, yani keyfemettefak, dile
diği veçhile her hangi bir avukatı, mektebden 
yeni çıkmış bir genci keenne 25, 30 sene, Re
fik Şevket Bey üstadımız gibi hakkı temyizi 
iktisab etmiş zevatı âliye ile bir tutması gibi 
bir garabet husule getiriyor. (Bravo sesleri). 
Binaenaleyh bendeniz doğrusunu arzedeyim ki 
Refik İnce arkadaşımın bu itirazını hayret için
de karşıladım. Çünkü işin ruhu, Vekil Be
yin de buyurdukları gibi, işi bir kaideye bağ
lamaktır. 20 sene hizmet eden bir avukata, 
bizim hâkimler kanunumuzda Temyiz azası ol
mak hakkı veriliyor. Oradaki 20 sene hizmet, 
manevî bir esasa taallûk eden bir kıymet ad
dedilmiştir. Mevzuatı hukukiyemize bu gir
miştir. Burada ayni prensib, ayni ruhtan il
ham alarak, Maliye vekâletinizde kaideye bağ
lanmak kasdile hazırlanmış esaslı bir madde
dir. Binaenaleyh bendenizce katğiyen madde
nin ruhu budur, işleri sağlama bağlamaktır. 
Badetteemmül maruzatı âcizanem budur. (Gü
lüşmeler). 

BAŞKAN — Refik İncenin, maddenin tay-
yine aid, takririni yüksek reyinize arzediyo-
rum. Takriri nazarı itibare alanlar... Almıyan-
lar... Anlaşılmadı. Takriri nazarı itibare alan
lar lütfen ayağa kalksın... Kabul etmeyenler 
ayağa kalksın... Refik İncenin takriri kabul 
edilmemiştir. (Alkışlar). 

(Hasan Fehmi Atacın takriri tekrar okun
du). 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 
Aİmıyanlar... Takrir nazarı itibare alınmıştır. 
(Alkışlar). 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Elimizde bir ihtisas cedveli kanunu var
dır. Gene bu mevzua aiddir. Onunla beraber 

tedkik edilmek üzere dördüncü madde bu ka
nundan çıkarılsrn, bu kanunun diğer madde
lerine devam edelim. (Öyle şey olmaz sesleri). 

Efendim, bu kanun 1 hazirandan itibaren tat
bik mevkiine girmesi lâzımgelen bir kanundur 
Müstahdem memurlar para alacaklardır. Halbu
ki bu kanun encümene giderse bir hafta daha 
geri kalacaktır. Elimizde ihtisas cedvellerine 
aid bir kanun vardır, müzakere edilmektedir. 
Takrir sahibi ile birlikte bunu tedkik eder, şe
killendirir ve o kanun içinde arzederiz. Zaten o 
kanunla daha çok alâkası olan bir mevzudur. 
Onun için bu maddeyi hariç bırakarak kanunun 
müzakeresine devam edelim, bu maddeyi de o 
kanunun numarasile neşredelim. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Takrir 
nazarı mütaleaya alınmıştır. Usulen encümene gi
der, encümen en kısa bir zamanda maddenin şek
lini yazar, Maliye vekili ile mutabık kalarak liste
yi de raptederler; Heyeti Celilenize arzeder. Yok
sa yepyeni bir usulü müzakere ihdas etmiş olu
ruz. Mademki, bu takrir nazarı dikkate almdı, 
bu maddeyi bu kanundan çıkaralım, buna taal
lûk eden başka kanun vardır, o kanunun müza
keresi sırasında bu maddeyi müzakere, ederiz, 
denemez. Belki o kanun, daha maddelere geçil
meden, Heyeti umumiyesile reddedilmiş olacak
tır? Şimdiden garanti mi ediyoruz? Böyle bir usu
lü müzakereyi bendeniz ilk defa görüyorum. Ma
demki bu lâyiha ile gelmiş bir şekil vardrr, bunu 
müzakere ettik, takrir nazarı itibara alındı, en
cümen bunu alır, düşünür ve vereceği şekli verir. 
Yahud da fikrinde İsrar eder. O da kendi hakkı
dır. Nihayet tekrar konuşuruz. Bu maddeyi bu 
kanundan çıkarıb, başka kanunda teklif edece
ğiz şeklinde, raportörleri affederler, söylemeğe 
salâhiyetleri yoktur. 
BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 

— Bendeniz Bütçe encümeni namına arzediyo-
rum. Müsaade ederler, bir celse arası yapılır, 
biz buna aid olan şeyi tedkik eder, tekrar huzu
runuza getiririz. Bu işin uzamağa müsaadesi 
yoktur. Çünkü gelecek hafta içtima edeceğimize 
göre binlerce ücretli memur ücretlerini alamaz
lar. 

BAŞKAN — O halde reye koymam, siz me
sainize devam ediniz. 

MADDE 5 — Devlet denizyolları ve limanla
rı teşkilâtına alınacak kaptan ve gemi makinst-
lerinin ücretlerinin tayininde bunlarm resmî ve 
hususî müesseselerle hakikî ve hükmî şahıslar 
nezdinde ayni işlerde geçen hizmet müddetleri
nin tahsillerine göre beher üç veya dört senesi 
için bir terfi derecesi hesab edilmek suretile da
hil olabilecekleri dereceler tesbit edilir. Bu de
receler diğer vazifeler için mükteseb hak teşkil 
etmez. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Bu da 
ayni mahiyettedir, encümene gitmesi lâzımdır. 
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BAŞKAN — Bu madde de ayni mahiyette 

olduğu* için encümen istiyor, iade ediyoruz. 
MADDE 6 — Maaşlı veya ücretli memurlar

dan kurs veya mekteblerde tahsil için memuri
yet mahallerinden başka mahallere nakledilenle
re yatacak yerleri teğmin edildiği takdirde, yev
miye 150 kuruş ve yatacak yer teğmin edilmedi
ği takdirde 9 ncu dereceye kadar olanlara 200, 
8 nci ve daha yüksek derecede bulunanlara da 
300 kuruşu geçmemek üzere alâkadar vekalet
lerce harcırah yevmiyesi verilir. Bunlardan iaşe 
edilenlerin iaşe bedeli yevmiyelerinden mahsub 
edilir. 

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

MADDE 7 — Teşkilât kanunlarına bağlı üc
retli kadroları ile 3656 sayılı kanunun bu ka
nuna muhalif olan hükümleri mülgadır. 

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

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Bu ka
nunla dereceleri indirilen ücretli memurlardan 
1 eylül 1939 tarihinde müstahdem olub da 3656 
sayılı kanun ahkâmına göre yapılan intibak ne
ticesinde ücretleri ve dereceleri tesbit edilmiş 
olanlara mezkûr kanun hükmüne göre verilmek
te olan ücret mikdarı daha yüksek dereceli me
muriyete terfi edinceye kadar mükteseb hak ola
rak verilir. 

3837 sayılı kanunla teşkil edilen Matbuat 
umum müdürlüğü daimî ücretli memurları da 
bu hükme tâbidir. 

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

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Daimî üc
retli kadrolara aid ihtisas mevkileri kanunla tes
bit edilinceye kadar bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cedvelde yazılı kadrolar içindeki ihtisas mevki
leri İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

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

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Hatay-
da mütemekkin olub 3658 sayılı kanun ile tas
dik olunan anlaşmanın ikinci ve üçüncü madde
leri mucibince hiyar haklarını Suriye ve Lübnan 
lehine kullanmamış olanlardan 3656 sayılı ka
nuna tâbi daire ve müesseselerde ücretli vazife
lere tayin edilmiş olanların Suriye ve Hatay Hü
kümetleri zamanında Hatay hududları dahilinde 
maaş veya ücretle geçen hizmetlerinden dolayı 
alabilecekleri ücretler 3656 sayılı kanunun mu
vakkat ikinci maddesinin A, B ve C fıkraları 
hükümlerine ve bu kanunun meriyeti tarihinden 
sonra istihdam olunacakların birinci fıkrada 
yazılı hizmetlerinden dolayı alabilecekleri üc
retler de muvakkat 13 ncü madde hükümleri
ne göre tesbit olunur. 

Bunlardan maaşlı memuriyetlere tayin edil
miş veya edilecek olanların alabilecekleri maaş 
mikdarı yukarıki fıkralar mucibince tesbit edi
lecek ücretin bir derece aşağısına tekabül eden 
mikdardır. 

Şu kadar ki, tahsil derecelerine ve ehliyetle-
rile evvelce ifa ettikleri vazifelere göre tayin 
edilecekleri memuriyet ücret veya maaşı, yuka
rıda yazılı esaslara nazaran tesbit edilecek dere
ceden dun olduğu takdirde bunların ancak dahil 
oldukları dereceler kendileri için mükteseb hak 
sayılır. Bu madde hükmü 3659 sayılı kanuna tâbi 
memuriyetler hakkında da tatbik olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 4 — 3656 sayılı ka
nunun muvakkat ikinci maddesi mucibince ya
pılan intibakta, bu kanunun dördüncü ve beşinci 
maddelerinde yazılı vazifelerde bulunanların 
mezkûr maddelerde yazılı hizmetleri başka vazi
feler için mükteseb hak teşkil etmemek üzere 
hesaba katılır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Dördüncü mu
vakkat madde tayyedilmistir. 

ALÂETTİN TİRİDOĞLU (Kütahya) — 
Tayyedilen dördüncü madde hakkında tak
rir vardır. 

BAŞKAN — Dördüncü muvakkat madde bi
rinci müzakerede tayyedilmiş, encümen onun ye
rine bu maddeyi teklif etmiş ve kabul edilmiş
ti. 

REFİK İNCE. (Manisa) — Verilen takrir 
tayyedilen maddenin iadesine aiddir. 

ALÂETTİN TİRİDOĞLU (Kütahya) — 
Teadül kanununun muvakkat ikinci madde

sinde şöyle bir fıkra vardır; (A) fıkrası: « Ha
len ücretle müstahdem olanların tahsil derecele
rine ve bu kanuna tâbi » filân diyor ve hususî 
mektebleri filân saydıktan sonra « bankalar ve 
fabrikalar gibi malî ve sınaî müesseselerde üc
ret ve maaşla geçen müddetlerin mecmuuna ve 
yüksek tahsil görenlerin her iki sene .... » 

BAŞKAN — Sözleriniz okunan 4 ncü madde
ye aiddir. 

ALÂETTİN TİRİDOĞLU (Kütahya) — 
4 ncü maddeye aiddir. Bunu izah etmek için 
söylüyorum. 

Şimdi tatbikatta bu intibak maddesinde, bü
tün sınaî ve malî müesseselerde çalışanların müd
detleri hesab edilerek intibakları yapılmıştır. 
Meselâ, herhangi bir dairede çalışan iki vatan
daş tasavvur edelim. Birisi bir hususî müesse
sede 10 sene muhasiblik etmiş, intibakta ise, bu 
hususî müessesede çalıştığı zaman hesab edilmiş, 
ona göre intibakı yapılmıştır. Amma hava ku
rumu, Hilâliahmer yahud Çocuk esirgeme ku
rumunda çalışanların o müesseselerdeki hizmetle
ri bu intibakta hesaba katılmamış, bu hal tatbi
katta meydana çıkmıştır. Bu eksikliği doldur-
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mak için encümenle mutabık kalarak bir muvak
kat 4 ncü madde teklif ediyoruz. Lütfen ka
bulünüzü rica ediyoruz. 

REFlK İNCE (Manisa) — Elimizdeki lâyiha
nın 4 ncü muvakkat maddesinin tayyine bende
nizin vermiş olduğum takrir sebeb olmuştu. 
İkinci müzakere münasebeti ile tayyedilen mad
denin iadesi teklif olunmaktadır. Tensib buyu
rursanız bendeniz bu tayyin yerinde olduğunu 
arzetmek üzere takrir sahibi sıfatile söz söyli-
yeceğim. 

BAŞKAN — Takriri okuyalım, Encümenin 
müdafaa etmesi lâzımdır, çünkü encümen de 
mutabık kalmış, işi üzerine almış, izahat verir. 

BÜTÇE E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Encümenin bu hususta bir noktai nazarı yoktur. 
Birinci müzakerede Refik încenin takriri ka
bul olundu ve madde tayyedildi. Bu defa Alâ-
ettin Tiridoğlu ve arkadaşları bir takrir verdiler 
ve o maddenin iadesini istediler. Heyeti muhte-
tereme tasvib buyurursa iade edilir. Tasvib 
edilmezse ilga devam eder. Encümenin bir nok
tai nazarı yoktur. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Gerek Devlet memurları ve gerek Devlet mü
esseseleri memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki kanunlarda bu kanunlara tâbi 
daire ve müesseseler memur ve müstahdemleri
nin derecelerinin tayininde umumî, mülhak ve 
hususî bütçeli Devlet dairelerinin ve bunlardan 
başka bankalar ve fabrikalar gibi malî ve sınaî 
müesseselerde ve Hükümetçe veya hususî idare
ler veya belediyelerce satın alman müessese
lerde ve hususî mekteblerin tayin ve muraka
besi Maarif vekâletine aid bilûmum muallimlik
lerinde ücret veya maaşla geçmiş müddetlerin 
mecmuu nazara alınmak suretile tesis edilen 
ölçüde malî ve sınaî hususî müesseseler ve hu
susî mekteb muallimlikleri nazara alındığı hal
de Devletin yakın murakabesi altına alınmış ve 
hususî kaunlarla bir çok müsaadelere ve hatta 
Devlet bütçesinden her yıl mühim yardımlara 
mazhar olmakta bulunmuş olan Kızılay, Çocuk 
esirgeme ve Türk hava kurumu gibi umumî men
faatlere hadim cemiyetlerdeki hizmetlerin bu öl
çüde yer almaması bihakkın kanunun bir nok
sanı olarak mütalea edilmesi iktiza ettiğinden 
bu boşluğun doldurulması maksadı ile Umumî 
Heyetçe, lâyihanın birinci müzakeresinde tayye
dilen muvakkat dördüncü maddenin yerine bağlı 
maddenin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Sivas Giresun Erzincan 
Atıf Esenbel P. Atlı 1. Artun 

Rize Gümüşane Kütahya 
Fuad Sirmen Ziya Zarbun A. Tiridoğlu 

Bursa Manisa Eskişehir 
Atıf Akgüç Hüsnü Yaman Emin Sazak 

Trabzon 
D. Eyiboğlu 

Bolu 
Cemil özçağlar 

Maraş 
Dr. A. K. Bayizit 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 
Erzurum 
N. Elgün 

Kastamonu 

Erzurum 
Ş. Koçak 
Balıkesir 

H. Şeremetli 
Giresun 

t. Sabuncu 
İstanbul 

Dr. H. Ş. Erel 
Ankara 

B. Baykan 
Malatya 

T. Coşkan Gl. 0. Koptagel 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
İsparta 

Kemal Ünal 
Diyarbakır 

Z. Alsan 

Yozgad 
Z. Arkant 
Kütahya 

Sadri Ertem 

Diyarbakır 
R. Bekit 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Giresun 
M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 
Muğla 

H. Kitabçı 
Samsun 

Fahri Engin 
İsparta 

. R. Ünlü 
Bilecik 

M. Suner 

MUVAKKAT MADDE — 3656 sayılı kanu
nun muvakkat ikinci ve 3659 sayılı kanunun 
muvakkat birinci maddeleri mucibince yapılan 
intibakta ücretli memurların Cumhuriyet Halk 
Partisi ve umumî menfaatlere hadim müessese
lerde geçirdikleri hizmet müddetleri de hesaba 
katılır. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Efendim, bu mad
de geçen defa müzakere olunurken Sırrı Day ar
kadaşım bu maddenin ibkası lüzumu esnasında 
bazı sözler söylediler. Pek iyi işitemedim. Na
zarı dikkatimi celbetti. Bazı arkadaşlara sor
dum. Merakım arttı. Bilhassa Maliye vekili ile 
Divanı muhasebat reisi arkadaşımızın sureti 
mahsusada nazarı dikkatini celbedecek bir hâ
dise karşısında bulundum. Onun üzerine git
tim. Zabıtları okudum, kendimi bir umulmadık 
vaziyet karşısında gördüm. Sırrı Day arkada
şımın sözlerinden birkaç fıkrayı okumak, mü
zakeresinde bulunduğumuz madde için esaslı bir 
şey olacak, yani bu maddeyi niçin teklif etti
ler sualine esbabı mucibe olacaktır. Bir defa 
şunu hatırlatayım ki; Hükümet tarafından böy
le bir şey teklif edilmemiştir, bu da yine bizim 
encümenindir. Aynen diyor ki : « Devletin 
ücretli memuriyetlerinde bulunanların - tabiî 
mazbata muharriri sıfatile söylüyor - intibakı 
için yalnız Devlet müesseseleri değil, fabrikalar
da, bankalarda hasılı millî ve hususî müessese
lerde geçmiş olan hizmetlerin nazara alınacağını 
tesbit etti. Binaenaleyh millî, gayri millî bir 
sanat müessesesinde veyahud bir bankada, bir 
malî müessesede çalışmış olan her hangi bir me
murun buna aid vesaiki ibraz ettiği zaman na
zarı itibare alınarak, almakta olduğu ücret tez-
yid olunmamakla beraber teadülü, intibakı teğ-
min edilmiştir. Yine bu kanunun ücretlere aid 
olan hükümleri encümende konuşulduğu zaman 
arkadaşlarımızdan bazıları ötedenberi mevzuu 
şikâyet olan bu işi hatırlattılar ve dediler ki; 
falan fabrikada, falan değirmende (affinizi rica 
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ederim) veya filân tenekeci dükkânında geçen 
hizmet sayılıyor da Halk Partisi muhasebesin
de veyahııd Hilâliahmerin filân filân şubesinde 
geçirilmiş olan beş, on senelik hizmet sayılmıyor, 
ve orada bu kadar hizmet etmiş olan zate 30 
lira, 40 lira ücret veriliyor. Binaenaleyh eğer 
bunda falan fabrikada, filân müessesedeki hiz
met nazarı itibare alınmasaydı Refik* înce arka
daşımızın hatırlttıkları nokta gayet haklı vazi
yette olacaktı » 

Şimdi zannederim gayet açık olarak okuduğum 
şu beyanat neticesinde hâsıl ettiğimiz kanaat şu 
olacaktır : tenekeci Mişonun, hırdavatçı Hasan 
efendinin, basmacı Ali efendinin yanında, ya-
hud zeytinyağı fabrikasında veya her hangi bir 
sınaî müessesede çalışmak suretile hayatını ge
çiren ve bir bankada çalışmak suretile hayatını 
geçiren her hangi bir adam, Devlette her hangi 
bir ücretli memuriyete geçerse bu yerlerde hiz
met ettiğine dair vesika ibraz edince, o yerlerde 
çalıştığı vaziyetlere göre hesabı yapılarak, üc
retleri artırılmamak şartile o adamın Devlet me
muriyeti hizmetindeki derecesi tatbik ve temsil 
edilmektedir ve onlara edilmekte olduğuna gö
re, evlâbittarik menafii umumiyeye hadim mües
seselerde hizmet edenlere bunun tatbik edilme
sinde adalet vardır, Bütçe encümeninin noktai 
nazarı, benim anladığıma göre, budur. Şimdi 
arkadaşlar, bunun nereden geldiğini tedkik et
tim. Barem kanununun ikinci muvakkat mad
desinde şu tabir vardır. Onu aflarma mağru-
ren, bilhassa böyle almağa taallûk ettiği zaman 
bin bir tefsirle gelen Maliye vekilinin, vermeğe 
taallûk eden bir işte niçin bu maddeyi tefsire 
getirmediğine hayretimi ifade ettikten sonra ge
çiyorum. 

Bir defa kanunun adı Devlet memurları ay
lıklarının tehdid ve teadülüdür muvakkat ikin
ci madde ne diyor: «halen ücretle müstahdem 
olan memurlar hakkında aşağıdaki hükümler 
tatbik edilir: kanunun çıktığı zamanki memur
lar hakkında halen ücretle müstahdem olanla
rın tahsil derecelerine ve bu kanuna tâbi daire
lerle aylıkları kanunla tesbit olunan müessese
lerde ve hususî mekteblerin tayin ve murakabesi 
Maarif vekâletine aid bulunan muallimliklerinde 
ve bunlardan başka bankalar ve fabrikalar gibi 
malî ve sınaî müesseselerde ücret ve maaşla ge
çen müddetlerin mecmuuna ve yüksek tahsil 
görenlerin her iki ve görmiyenlerin her üç se
nede bir terfi esaslarına ve bu kanunun 12 nci 
maddesindeki hükümleri dahilinde ücretleri tes
bit edilir.» 

Öğrendim ki arkadaşlar, - bilmiyorum Ma
liye vekili, Divanı muhasebat reisi ne derler, 
onu da ayrıca sorarım - yani arkadaşlardan öğ
rendim ki hakikat bizim Sırrı Dayın dediği gibi 
imiş. Bir değirmende bir zamanlar üç beş sene 
hayatını geçiren bir adam, bir bankada hayatını 

geçiren bir adam, bir sanatkâr nezdinde hayatını 
geçiren bir adam, bir tenekeci yanında hayatını 
geçiren bir adam ki o tenekeciden, o değirmen
ciden, fabrika veya bankadan vesika getirirse 
bu vesikalar hizmet vesikası telâkki olunarak 
bu gün Devlet memuriyetinde bulunan adamla
rın memuriyet dereceleri üzerinde bir tatbik 
muamelesi görmekte imiş. Şimdi affınıza mağ-
ruren söylüyorum ki, demindenberi müzakere 
ettiğimiz bu meselenin bu sakatlığına benim hav
salam ermedi. Serlevhası «Devlet memurları 
aylıklarının tevhid ve teadülü» olan kanunun 
2 nci maddesinde, baştan aşağı, maaşları kanuna 
tâbi daireler, aylıkları kanuna tâbi müesseseler 
ve murakabesi Maarif vekâletine aid muallim
likler dedikten sonra, bunlardan başka banka
lar ve fabrikalar gibi malî ve sınaî müesseseler 
tabirini, Devletle hiç münasebetleri bulunmıyan 
alelade dükkânlara kadar teşmil ederek, kanu
nun ruhuna, maksadına ve aslına tevafuk etmi-
yen tenekeci, demirci, değirmenci bir adamın 
verdiği bir vesikayı kabul ederiz. Hakikatta 
Devlet dairelerine değil de hatır için, bir sıfatı 
resmiyesi bulunmıyan adamların vesikalarına 
kıymet veririz, şaştım. 

Şimdi bunlar yetmiyormuş gibi, yaptığımız 
bu işlerin heyeti mecmuasının mahiyeti yetmi
yormuş gibi, mücerred bunları yapıyoruz diye 
bize Kızılay.. Elime tesadüfen menafii umumi
yeye hadim müesseselerin isimleri geçti: Kızılay, 
Çocuk Esirgeme kurumu, Türk Maarif cemiyeti, 
Hukuk ilmini yayma kurumu, Türk tarih, Türk 
dil, Ulusal ekonomi, Ağaç koruma, Yardım seven

ler, Türk Hava kurumu gibi merkezleri Ankarada 
bulunan, fakat hatırımda kaldığına göre, mer
kezleri başka yerlerde olan Verem mücadele ce
miyeti gibi, bilmem ne unvanlı adedleri kaça 
çıkacağı meçhul olan bir çok cemiyetlerde, mü
cerred kâtib, muhasebeci, tahsildar olarak çalıştı 
diye, orada geçen hizmetleri dahi Devlet hiz
meti telâkki etmeğe bence asla imkân ve ihti
mal yoktur. Ben kendi kanaatimce, buradaki 
bankalar ve fabrikalar gibi millî ve sınaî mü
esseseler tabirini mutlak olarak imale dahi-
asla tahammül etmem. Her kanunun evvelâ mak
sadı, sonra tertibi ve sonra maddelerinde takib 
edilen nizamdır ki, onun maksadına vusul için 
esas teşkil eder. 

Bu noktai nazardan, kendi hesabıma, yapı
lan o işleri nasıl sakat telâkki ediyorsam, o sa
kat işlere kıyasen bu maddenin dahi kabulün
de isabet olmıyacağına kanaatim vardır. Bina
enaleyh bundan evvel vermiş olduğumuz tay 
kararı gayet yerindedir. Tay kararının kaldırı
larak yerine bu maddenin girmesi yolundaki tek
lifin reddini taleb ederim. 

BÜTÇE En. Na. SIRRI DAY (Trabzon) — 
3656 numaralı kanunun neşri tarihinde müstah
dem olanlar hakkındaki muvakkat hükmün ma-
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nasmı, zannediyorum, yalnız Bütçe encümeni 
değil, yalnız Hükümet değil, bu kanunla alâ
kadar olan bütün arkadaşlar bilirler. Bu ka
nunun sarahatine rağmen malî, smaî müessese 
tabirini hiç birimiz bareme, yani Devlete tâbi 
sınaî ve malî müesseseler diye anlamış değiliz. 
Hükümet kanunun fabrika ve banka gibi malî 
ve iktisadî müesseseler tabirini mümkün oldu
ğu kadar takyid ederek tatbik etmeğe çalışmış
tır. Buna göre; kanunun neşri tarihinde bir 
adam müstahdemdir. Onun almakta olduğu da 
150 veya 300 lira. Kanun bu 150 veya 300 lira
yı mükteseb hak olarak tanımadı. Hizmet müd-
detile ölçtü, ona göre aldığı 300 liradan daha 
aşağı maaş alması lazımsa indirilecek, daha 
çok alması lazımsa hayır senin alacağın bugün 
aldığındır denecek. Binaenaleyh para artırma
ğa değil, indirmeğe matuf bir tedbirdir. Nite
kim mevcud emrivakileri muhafaza edelim 
noktai nazarı da arkadaşlarca ileri sürüldü ve 
dendi ki bundan sonraki alacaklarımızı kaydü 
şart ile alalım evvelkilere de mümkün olduğu 
kadar dokunmıyalım. Bu lâyiha Heyeti Umu-
miyeden encümene gidib gelirken bu hususlar 
konuşuldu ve dendi ki mektebden henüz çık

mış olan bir adamın aldığı 300 lira ile mektebden 
çıkmış fakat bilfarz Osmanlı bankasında, şu 
bankada, şu fabrikada yine mesleği dahilinde 
çalışmış adamların Devletten aldıkları 300 lira
nın farkı vardır. Ve mümkün olduğu kadar 
derecesini tanzim için malî ve iktisadî müesse
selerde geçen hizmetlerin de hesab edilmesini 
heyeti muhteremeniz bilerek ve isteyerek kabul 
buyurdunuz. Bildiğimiz budur. 

Derece intibakı yapılırken evvelce de arzet-
tiğim ve kendilerinin okudukları gibi filân fab
rikada, filan bankada çalışmış adamların hiz
metleri hesaba katıldı. Fakat kendilerinin tadad 
buyurduğu amme menfaatma hadim müesse
selerden sahte vesika almak imkânsızdır. Geç
miş hizmet mahsub edilmiyor. Birisi 10, 20 
senesini bu müesseselerde geçirmiş, bu kanun 
çıkmadan Devlet hizmetine girmiş bunun geçmiş 
hizmeti hiç nazarı itibare alınmayarak meselâ 
20 sene Hilâliahmerde geçen ücretli hizmeti hiç 
nazarı itibare almayarak aylığını haddi asgariye 
indirdik. Onun yerine hususî bir bankada hiz
meti geçmiş olan bir adamın hizmeti nazarı 
itibare alınıyor. Bazı arkadaşlarımızın bunu 
tashihe matuf teklifi tedkik ve kabul edildi. 
Bazı arkadaşlar, olmuş, olmuştur, intibaklar ya
pılmıştır dediler. Takrir Umumî Heyetçe red
dedildi, mesele kalmadı. Fakat sonradan arka
daşlar takrir verdiler. Arzu ederseniz kabul 
ederseniz? arzu ederseniz kabul etmezsiniz. 

ALÂETTlN TÎRÎDOĞLU (Kütahya) — 
Efendim, bizim ricamız vaki bir adaletsizliği 
ortadan kaldırmağa matuftur. Mesele şu; bare
min ikinci maddesinin (A) fıkrası kaydı konur
ken Hükümet dediki ,biz yeni yeni iktisadî teşeb

büsler kuracağız. Bunlara lâzım olan elemanı koy
mak için hariçte her hangi bir müessesede ye
tişmiş, usulü muhasebeye vâkıf elemanlardan da 
istifade etmek imkânını bulalım. Hususî veya 
ecnebi bir şirkette çalışmış sanayi muhasebesi
ne vâkıf bir vatandaşı da alıb getirmek imkânı
nı elde edebilmek için bu ikinci madde imâl 
edildi. Şimdi bu maddede, smaî ve millî mües
seselerde çalışanların hizmetleri intibakda hesab 
edilir denilmekle, yani bu imkân bu teşekkül
lere verildiğine göre tatbikatta tuhaf bir vazi
yet hâsıl oluyor. Bir müesseseyi Hükümet kur
du, kurduğu zaman orya getirdiği vatandaşlar
dan ikisini ele alalım. Birisi Sırrı Day arkada
şımın söylediği ve Refik înce arkadaşımızın 
okuduğu gibi, her hangi bir fabrikada, hususî 
bir fabrikada muhasebeci olarak çalışmış bir ar
kadaş, bu intibakta, orada geçirdiği zaman da 
hesab edilerek 300 lira maaşı almakta devam et
ti. Yine bu teşekküle Çocuk esirgeme kuru
mundan, Hilâliahmerden, Hava kurumundan ge
len bir vatandaş bunu alamadı. Vaziyeti dü
şündük ve işte şimdi biz muvakkat dördüncü 
maddeyi teklif etmekle, yapılmış olan bu haksız
lığı telâfi etmek istiyoruz. Maamafih takdir 
yüksek heyetindir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, bu 
işin sakat tarafı bence şudur : Bize izahat ve
rilirken deniyor ki, mevcud memurların maaşı 
artmış değildir, artırılmıyor. Bence şu hizmet
leri, şu kanunla, şu şekilde tatbik ettiğimize gö
re, bunları yapmak da doğru değildir. 

Şimdi, bir memur telâkki ediniz ki bu gün 
almakta olduğu ücret 100 liradır. Demin bah
settikleri gibi hususî hizmette bulunmuş, bir 
bankada çalışmış, ecnebi veya türk bir mağa
zada çalışmış, buradaki hizmetlerine göre ge-
lib bir derece alacak. Şimdi mazbata muharri
ri arkadaşımdan soruyorum, bu günkü maaşı 
100, fakat oradaki hizmetine göre 125 olması 
lâzımgeliyor. 125 vermiyeceğiz, fakat memu
riyeti 125 lira olacak, kendisi 100 lira alacak. 
Yani sıfatı 125 liralıktır amma o parayı ver
miyeceğiz. Barem kanunu mucibince seneler 
geçerse, üç sene, altı sene, 9 sene, 12 sene, 15 
sene geçerse, bu seneler geçtikten sonra dahi 
maaşı artmıyacak mıdır? Artacak. Binaena
leyh Devlet para veriyor. Kime veriyor? Ah-
mede veriyor, tenekecinin yanında veyahud bir 
değirmende hizmet gördüğünden dolayı veri
yor, hizmeti mahsub ediliyor. Kimin kesesin
den kime para verdiğimizi, ben kendi hesabı
ma, cayi sual addediyorum. Buna yakın bir 
misal arzedeyim. Kemali samimiyetle size mi
sal olarak söyliyeceğim. Bu gün Devletin ka
nunlarına göre 125 lira maaşlı bir yerde üc
ret almakta olan bir memur arkadaşım bana 
dedi ki, müsaade buyurursanız aynen söyli
yeceğim, benim, Devlete intisabım 3 senedir. 
Fakat Allah razı olsun, hususî geçen hizmet-
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İeri mahsub eden kanun çıktı da tamam 125 
liralık maaşm mukabili ücrete istihkak kes-
bettim. O zatın krymetinden bahsetmeğe lü
zum yoktur, kıymetli olmasa kullanmazlardı, 
5.1 yaşında imiş, 1937 senesinde Devlet memu
riyetine intisab etmiş, 125 liralık bir maaş al
mak için, eski hususî hizmetleri kabul olun
duğuna göre, bu gün 125 liraya tekabül eden 
ücreti almaktadır. Devlet hizmetinden başka 
hangi hizmet vardır? Hizmet ikidir. Ya hu
susidir, ya umumidir. Binaenaleyh bunu bir 
sahavet sayıyorum. Bu gün para vermiyeceğiz 
sözünden, yarın vereceğiz manası çıkarılabilir. 
Yarın müddeti 15, 20 seneyi bulacak, o adam 
diyecek ki, benim bulunduğum yerde müdde
tim fazladır, paramı veriniz. Binaenaleyh bi
zim Devlet kesesinden hususî hizmette bulu
nan adamlara, demin de arzettiğim gibi, para 
vermeğe vaktimiz yoktur. Bundan evvelki ka
bul ettiğimiz takrir gayet yerindedir. O hata 
ise, ki ben hata olduğuna şahsen kani deği
lim, kanunun yanlış olduğuna da kani deği
lim, tatbikatın yanlış olduğuna kaniim. Hat
ta bu yüzden verilen paraların dahi tazmin et
tirilmesine kaniim, yani bu şekilde haksız ve
rilen paraların bir gün gelib tazmin yoluna 
gidileceğine kaniim. Çünkü kanunun bu kadar 
ters anlaşılmasına imkân olmadığına kaniim. 
Yeniden vaziyet ihdas etmeğe lüzum yoktur, 
hata yapmışsak o kadarla kalalım, yenisini 
ilâve etmiyelim. (Doğru sesleri). 

DİVANI MUHASEBAT Es. SEYFİ ORAN 
— Efendim, şimdi şu kürsüden Divanı muha
sebatın reisi veya Divanı muhasebatın vazifesi 
olan murakabe hakkmda söz söylendi. O ka
nunun muvakkat ikinci maddesi hakkındadır. 
Kanunu Heyeti celileniz kabul etti. Bu kanu
nu tatbik ve icra etmek Hükümetin vazifesi
dir. Şekli tatbikini murakabe etmek te Diva
nı muhasebatın vazifesidir. Divanı muhasebat 
ne Meclisi Âlide, ne başka yerde, tasvir bu
yurdukları gibi, kanunsuz tatbikatta bulundu
ğunu ifade etmemiştir ve böyle bir şeyi Divanı 
muhasebat murakabesinde görmemiştir. Ne te
nekecilikte, ne de tuhafiyecilikte hizmet eden 
bir adamın hizmeti katğiyen Devlet hizmeti 
meyanmda sayılmamış ve sayılmıyor. Kanun
da tadad edilen iki türlü müessese vardır. Mü-
essesatı maliye ve müessesatı sınaiye. Müesse-
satı smaiye; Teşviki sanayi kanununun hudud 
ve şümulüne dahil müesseselerdir. Bu kanun 
çıktığı zaman, Devlet hizmetinde bulunan ecir 
varsa, vaktile her hangi bir sınaî müessesede, 
ki Teşviki sanayi kanunundan istifade ederek 
o kanunun hudud ve şümulüne giren müessese 
ve fabrikalardır, onu îktısad vekâleti bende
nizden daha iyi izah eder. Yoksa, filân yer
de dükkân açan, demircilik yapan, hatta şir
ket tarzında bakkallık eden, filân yerde de
ğirmenci, ki o değirmenci Teşviki sanayi ka

nununun hudud ve şümulüne girmiş büyük 
müessesatı sınaiye ve maliyeden addediliyor-
sa bunu kanun kabul etmiştir, bunun gayri 
bir mahalde bulunan bir kimsenin vaziyeti, ba
reme tatbikmda nazarı itibare alınmamıştır. 
varsa madde tasrih edilsin, kabul ederim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bizi tenvir etti
niz, teşekkür ederim. Maliye vekili de böyle 
tatbik eder inşaallah. 

(Kütahya mebusu Alâettin Tiridoğlunun 
takriri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takriri yüksek reyinize arze-
diyorum. Nazarı itibara alanlar ... Nazarı iti
bara almıyanlar ... Takrir nazarı itibara alın
madı. 

Lâyihanın muvakkat dördüncü maddesi en
cümene giden madde ile alâkadardır. Binaen
aleyh lâyihanın intacını tehir ediyoruz. 

2 — Devlet Demiryolları istimlâk kanununa 
müzeyyel 1607 sayılı kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun lâyihası ve Muvakkat encü
men mazbatası (1/413) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir. 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için yapılacak istim
lâkler hakkında kanun 

MADDE 1 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
lüzumu olan ve hakikî veya hükmî şahısların 
tasarrufları altında bulunan gayrimenkullerin 
istimlâkine İcra Vekilleri Heyeti tarafından 
karar verilir. Bu kararlar aleyhine dava ikame 
edilemez. 

Devlete aid gayrimenkuller ise İcra Vekil
leri kararile bilâbedel Millî müdafaa vekâletine 
terk ve tahsis olunur. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İstimlâk edilecek arazi için is
timlâk bedeli; istimlâk kararının gayrimenkul 
sahibine tebliğ edildiği malî yılın vergisine mat
rah olan kıymet ve binalar için de ayni malî 
yılın vergisine matrah olan irada göre bina ver
gisi kanunu mucibince taayyün eden kıymettir. 

İstimlâk kararının alâkadara tebliğ edildiği 
malî yılın vergisine matrah olacak kıymet veya 
irad ferdî ve mevziî tadil talebi dolayısile kat-
ğileşmemiş ise tadilât komisyonunca takdir edil
miş olan kıymet; ve binalarda mezkûr komis
yonca takdir edilen irada göre taayyün eden 
kıymet mülk sahibine ödenir. 

Katğileşecek kıymete veya irada göre evvel
ce ödenen kıymet eksik ise farkı ilâveten tediye 
olunur. 

[1] Birinci müzakeresi 69 ncu inikad zabtın-
dadır. 
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feAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-

miyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — İstimlâkine karar verilen gay-

rimenkullerin istimlâk kararının mal sahibine 
tebliğ edildiği malî yılda vergide mukayyed kıy
met veya iradı bulunmadığı takdirde vergi ka
nunları hükümlerine göre takdir edilecek kıy
met ; ve binalarda takdir edilecek irada göre ta
ayyün eden kıymet mal sahibine ödenir. 

Usulü dairesinde katğileşecek kıymet veya 
irada göre evvelce ödenen mikdar eksik ise 
farkı ilâveten tediye olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — istimlâkine karar verilen gay-
rimenkullerin hududunu ve aksam ve mikdarını 
gösterir harita ve cedvel Millî Müdafaa vekâleti 
tarafından mahallin en büyük mülkiye memu
runa gönderilir. Bunu müteakib ikinci ve üçün
cü maddeler mucibince taayyün edecek kıymeti 
mübeyyin bir ihbarname ile mahallin en büyük 
mülkiye memuru tarafından on beş gün zarfın
da ferağ muamelesinin icrası lüzumu usulü 
dairesinde gayrimenkul sahihlerine tebliğ olu
nur. 

Bu müddet zarfında ferağ muamelesini icra 
etmiyenlerin rıza ve muvafakatlarine bakılmı-
yarak ikinci ve üçüncü maddelerde gösterilen 
istimlâk bedeli Millî Müdafaa vekâletince ma
hallî ziraat bankasına ve banka bulunmayan 
yerlerde en yakın mal sandığına yatırıldıktan 
sonra gayrimenkule vazıyed edilir ve tapu ida
relerince Hazine namına tescil muamelesi yapı
lır ve henüz ashabı namına intikali yapılmamış 
ise ashabının rızasına bakılmaksızın intikali 
icra edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İstimlâk olunacak gayrimenkul 
sahibleri ve alâkalıları ile Millî müdafaa vekâ
leti dördüncü maddeye tevfikan yapılacak teb
liğ tarihinden itibaren on beş gün içinde mahallî 
asliye hukuk mahkemesine müracaatla gayri
menkulun cinsine, mikdarına ve istimlâk bede
line itirazda bulunabilirler. Bu müddet içinde 
itiraz edilmeyen bedeller katğidir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6 — 5 nci madde mucibince itiraz 
vukuunda mahkeme on beş gün içinde tarafları 
davet ederek gayrimenkulun bulunduğu mahal
lin en yüksek dereceli hâkiminin reisliğinde ta
rafların tayin edecekleri birer hakemden mü-
rekkeb üç kişilik bir hakem heyeti teşkil olu
nur. 

Bu hakem heyeti üç ay içinde itirazı tedkik 
ederek varacağı neticeyi bir mazbata ile mahke
meye bildirir. 

Hakem heyeti tarafından yapılacak tedkik-
lerde Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 
(529) ncu maddesi hükmü müstesna olmak üze
re tahkime müteallik hükümler tatbik olunur. 

Hakem ücret ve masrafları haksız çıkan ta
rafa tahmil olunur. 

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

MADDE 7 — Millî Müdafaa inşaat ve tesi
satı için lüzum görülen ve hakikî ve hükmî şa
hısların tasarruf veya ruhsatname ile intifaları 
altında bulunmayan kireç, taş ve kum ocak
larını hiç bir resim ve ücrete tâbi olmayarak is
timale Millî Müdafaa vekâleti mezundur. 

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

MADDE 8 — İstimlâke aid her nevi mua
meleleri alâkalı daire ve komisyonlar süratle 
ikmal ve intaç etmeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 9 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
istimlâk olunacak gayrimenkullerin tapuya ka-
yid ve tescili için yapılacak cebrî intikal mua
meleleri ile sair muameleler ve verilecek tapu 
senedleri hiç bir harç ve resme tâbi değildir. 

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

MADDE 10 — Harb tehlikesi mevcud olan 
fevkalâde hallerde memleket müdafaası için 
lüzumu olacak gayrimenkullerin istimlâkine aid 
bu kanunda yazılı bütün formaliteler bilâhare 
ifa ve ikmal edilmek üzere vergiye matrah olan 
kıymet veya irada göre teayyün edecek kıymet, 
istimlâk bedeli olarak sahibleri namma mahallî 
ziraat bankasına ve banka bulunmayan yerlerde 
en yakın mal sandığına yatırıldıktan sonra Millî 
Müdafaa vekâletince bu arazi ve binalara der
hal vazıyed olunabilir. 

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

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 12 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyinize 
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ârzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Encümene verilmiş maddelerin müzakeresine 

imkân bırakmak için berayl teneffüs celseyi yâ
rım saat tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

*•»-

I K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 17,59 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KATÎBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Dr. Sadi Konuk (Bursa) 

« * * ^ 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

4 — SUALLER VE CEVABLAR 

1 — İstanbul mebusu Ali Rana T arkanın, 
Hükümetin haricî siyaseti hakkında suali ve Baş
vekil Dr. Refik Saydamın şifahî cevabı 

BAŞKAN — Müstakil Grup Başkanı istan
bul mebusu Ali Rana Tarhan tarafından veril
miş Hükümetin haricî siyaseti hakkında, Hükü
metten bir sUal takriri vardır. Onu okutuyorum: 

T. B. M. M. Yüce Reisliğine 
Son siyasî hâdiseler üzerine, Hükümetimizin 

haricî siyaseti hakkında T. B. M. Meclisini ten
vir buyurmalarını Muhterem Başvekilden rica 
ederim. 

İstanbul mebusu 
Ali Rana Tarhan 

BAŞKAN — Söz Başvekilindir. 
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlarım; sayın arkada
şım Rana Tarhan Hükümetin siyaseti hakkında 
malûmat istiyor. Kendilerine şu cevabı veriyo
rum : 

Îtalyanın harbe girmesi üzerine hadis olan 
vaziyeti Cumhuriyet Hükümeti etraf ile tedkik 
etmiş ve üçlü muahedenin cüzü mütemmimi olan 
iki numaralı protokol hükmünü tatbika karar 
vererek icab eden tebligatı yapmıştır. Buna na
zaran Türkiye hali hazırdaki gayri muhariblik 
vaziyetini muhafaza etmektedir. 

Memleketimizin emniyeti ve müdafaası için 
bir taraftan askerî hazırlıklarımıza devam et
mekle beraber diğer taraftan her zamankinden 
fazla uyanık durmak mecburiyetindeyiz (Bravo 
sesleri). 

Her türlü tahrikten içtinab eden bu dikkat
li vaziyetimizin memleketimiz için olduğu kadar 
etrafımız için de sulhun muhafazasına hadim 
olacağını ümid etmekteyiz (Bravo sesleri, şid
detli ve sürekli alkışlar), 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Muva
fık ve emniyetbahş cevablarından dolayı muh
terem Başvekile teşekkürlerimi arzederim. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Teşkkkür ederim. 

3 — Ceza evleri inşası için istikraz akdine 
ve sari teahhüdat icrasına dair kanun lâyihası 
ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/398) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar; Adliye vekâletimiz hazırladığı bu lâ
yiha ile cezaevlerinin ıslahı yolunda mühim bir 
adım daha atmış bulunuyor. Bu lâyiha, Hükü
met esbabı mucibesinde kısaca zikredildiği gi
bi hakikaten elîm ve teessüre şayan vaziyette bu
lunan hapishanelerimizin mümkün olduğu kadar 
kısa bir zamanda ıslahını istihdaf eden iyi bir 
kanun lâyihasıdır. Bu lâyihayı getirdiklerinden 
dolayı muhterem vekile teşekkür ederim. Bu 
münasebetle bir iki mülâhaza ve bir iki temenni 
arzetmek isterim. 

Bu kanun lâyihası ile istihdaf edilen iki mak-
sad vardır. Bu işi mümkün olduğu kadar kısa 
zamanda yapabilmek için bütçe imkânlarından 
hariç kalarak bir başka şekilde bu neticeye var
mak. Diğeri de programlı bir şekilde bu işi ba
şarmak. Eğer muhterem vekil inşaatta bilhassa 
sadeliğe ve binaların ekonomik olmasına ehem
miyet verirler ve lüksden içtinab ederlerse zan
nederim ki mevcud imkânlar daha iyi ve mak-
sad daha kısa bir zamanda elde edilmiş olur. 

Temennilerimden biri budur. 
Diğer bir temennim daha vardır, o da iş, 

programlı bir şekilde ele alındığına göre yapıla-

[1] 204 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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cak binaların muhit, iklim şartları nazarı iti-
bare alınmak suretile tipleştirilmesi ihtiyaca uy
gun, sade, basit ve ekonomik ve sıhhî binalar 
yapılması ve bundan başka ihtiyaçların sıralana
rak en mühim ve ihtiyacı en fazla olan yerlerin 
takdim edilmesile bu programın kısa bir zaman
da ve mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde ta
hakkuk ettirilmesi temennisidir. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Arkadaşlar, 
Adliye vekâletinin getirdiği bu lâyihai kanuniye 
her ne kadar ceza evlerine aid isede Adliye in
şaatına taallûk etmek üzere bir mesele hak
kında bir iki söz söylemek için kürsüye gelmiş 
bulunuyorum. Malûmu âlinizdir ki Üsküdar ad
liyesi bundan bir müddet evvel yanmıştı. Bu 
adliye binası yeniden yaptırıldı ve geçenlerde 
merasimle resmi küşadı icra edildi. Bazı avukat 
arkadaşlardan bu binanın çok dar ve ihtiyaca 
gayri kâfi olduğunu işittiğim için ben de arka
daşlarla beraber gittim, gördüm. Ne kadar sar-
fedildiğini bilmiyorum, fakat, epi külfet ve 
masrafla yapılan bu bina; dairei salâhiyeti Şi
le hududundan, pek bilmiyorum amma, belki 
İzmit vilâyetine kadar uzanan Üsküdar adliyesi 
için cidden çok dar ve küçüktür. Odalar; salon
lar ihtiyaca gayri kâfidir. Arzettiğim sahada 
zannederim ki aşağı yukarı 300 000 nüfus var
dır. Halkın, davalarını burada görecek olan iki 
ceza iki hukuk olmak üzere dört asliye mahke
mesi vardır, ayrıca icra dairesi de vardır. Sa
lonlar mahkeme salonu olmağa kâfi değildir. 
Bu dört mahkemenin her gün asgarî 30 davaya 
bakacağını kabul edersek 120 dava eder. Her 
dava iki taraflı yapıldığına göre ve bir tarafın 
120 olduğuna nazaran 240 kişinin dava zımnın
da buraya gelmesi icab ediyor. Bunu 200 farz 
edelim. Fakat icra takibatı yapacak olanlar da 
vardır. Erbabı mesaliha bekliyecek yer yoktur. 
Kalemler dar yapılmıştır. Adliye kalemleri baş
ka dairelrin kalemlerine benzemez. Avukatlar, 
iş sahibleri dosyaları okurlar. Bunlar orasını 
işgal edince kalem efendilerine yer kalmamak
tadır. Bu binanın diğer bir kusuru da kalori
ferli bulunmamasıdır. Halka açılan yeni bir 
adliye dairesinde kaloriferin bulunmaması mü
him bir noksandır. Soba kurulacaktır. İhtimal 
daha iktisadî olur. Fakat sobaların vereceği 
pislik ve soba borularını çıkarmak için pence
relerin bozulması ve soba borularının bina ha
ricindeki manzarası bu yeni binanın manzara
sını büsbütün ihlâl etmesi variddir. Binaenaleyh 
yeni Üsküdar adliye binasını Adliyemizin mu
vaffak bir binası olarak addetmiyorum. Bunu 
teessür ve teessüfle arzederim. Mevzu ile pek 
alâkadar olmamakla beraber istitrad kabilin
den söyliyorum. Adliye devairinin erbabı me-
salihin adedi hesab edilerek ona göre yapılması 
lâzımdır. Salonlarının vüsati da buna nazaran 
düşünülürse istikbal için faydalı olur mülâha-
zasile arzediyorum. 

MİTAT AYDIN (Trabzon) — Bir sual sor
mak istiyorum. 

Adliye vekâleti bir istikraz yapıyor. Hapi-
saneleri bir inşaat bürosu kurarak kendisi mi 
yapacak, yoksa Nafia vekâleti mi? 

ADLÎYE V. FETHÎ OKYAR (Bolu) — 
Efendim; evvelâ sorulan suale cevab vermekle 
başlayacağım. 

Adliye vekâleti bu inşaatı kendi yaptıracak
tır. Bunları, mevcud mühendisleri ve fen me
murları vasıtasile yaptıracaktır. Fakat Adliye 
vekâletinin fen kadrosu müsaid olmadığı için 
Nafia vekâletinin fen heyetinin muavenetine de 
arzı ihtiyaç edecektir. Nafia vekâleti bu inşaa
tı kontrol etmek hususunda bize yardım edece
ğini vadetmiştir. Nafia vekâleti, mühendisleri 
ve fen heyeti vasıtasile yardım edecektir. 

Arkadaşlarımızdan Ali Riza bey bu ceza
evleri dolayısile bazı mülâhazalar ileri sürdü
ler. Mülâhazalardan birincisi, yapılacak bina
ların mümkün olduğu kadar lüksten âri ve ta
sarrufa riayet edilecek şekilde yapılmasıdır. Biz 
bu mülâhazayı tamamen nazarı itibarda tutuyo
ruz. Bu binalarımızı mümkün olduğu kadar 
lüksten âri yapmağa çalışacağız. 

İkincisi; mevcuda göre ceza evlerinin birer 
tip dahilinde yapılması hususunda mütalea be
yan ettiler. Bu mütalealarına tamamile iştirak 
ederim. Hakikaten ceza evlerinin mevcudları-
na göre 100, 200, 300 kişilik tipleri vardır. 
Bunlar tatbik edilecektir. 

Diğer arzuları da; en çok muhtaç olan yer
lerde ceza evlerinin inşaatına başlanmasıdır. 
Bu, nazarı dikkate alınmıştır. Bittabi en çok 
ihtiyacı olan yerlerden başlayarak tedricen di
ğer yerlerde de senelere taksim etmek suretile 
inşaata devam edeceğiz. 

Arkadaşımız Nâzım Poroy Üsküdardaki Ad
liye binasından bahsettiler. Bu kanun bundan 
sonra yapılacak ceza evlerine aid olan bir istik
raz kanunudur. Binaenaleyh, yapılmış olan 
adliye binaları, zannederim, bu kanunun mevzuu 
haricinde kalır. Diyorlar ki, yapılmış olan bina
nın odaları dardır. İhtiyaca kâfi değildir. As
habı mesalih sıkıntı çekiyor, çok teessüf ederim. 
Fakat söyledikleri bina daha evvel ikmal edil
miştir. Bundan sonraki binaları, tahsisat kifayet 
ettiği takdirde, daha geniş tutmağa çalışırız 
Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sari 
taahhüdat icrasına dair kanun 

MADDE 1 — Ceza evleri inşası için senelik 
tediye mikdarı 500 000 lirayı geçmemek üzere 
1 500 000 liraya kadar gelecek senelere geçici ta-
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ahhüde girişmeğe Adliye vekili ve bu tediyatı 
karşılamak üzere millî bankalardan istikraz ak
dine Maliye vekili mezundur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlaı... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince yapı
lacak istikrazın itfa taksitleri 2548, 3757 numa
ralı kanunlarla teğmin edilen menabiden ve fa
izleri umumî bütçeye konacak tahsisattan öde
nir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Encümene gönderdiğimiz maddeler gelmiştir. 

Encümen, 4 ncü ve beşinci maddeleri bir madde 
halinde birleştirmiştir. Okuyoruz. 

MADDE 4 — Avukatlık kanununa tevfikan 
avukatlık veya dava vekâleti ruhsatnamesini is
tihsal etmiş olanların ücretli veya maaşlı mu-
hakemat müdürlüklerile avukatlık kadrolarında 
istihdamı ve Devlet Denizyolları ve Devlet Li
manlan umum müdürlükleri kadrolarmdaki 
kaptan ve makinistlerin tayinleri şekli hakkın
da da 3656 sayılı kanunun altıncı maddesinin is
tisnaî hükümleri tedkik edilir. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Efendim; takrir sahibi Hasan Fehmi 
Bey de hazır bulunduğu halde encümen, Heyeti 
Celilenizce kabul olunan maddeyi müzakere etti. 
Yalnız vaktin darlığına ve kanunun müstaceli
yetine binaen mazbatasını da ayrıca takdime 
imkân bulamadı. Takrirden kastedilen hem teş
kilât kanununda yeni bir sistem tesis etmemek, 
avukatlığın icab ettirdiği istisnaiyeti nazarı iti-
bare alarak tatbikatta bir müşkülât ihdas etme
mek olduğu göz önünde tutuldu ve bunların 
her sene (D) cedveline konarak aded ve ücret
lerini tesbit ve tanzim etmek yerine kanunun 
ruhuna muvafık bir surette daimî bir kadroda 
gösterilmesi encümence muvafık görüldü ve tak
rir sahibinin de bu hususta bir mütaleası olma
dığı anlaşıldı. Bu itibarla kanunun altıncı mad
desinde hukuk müşavirleri, hususî kalem müdür
lüğü, valilikler gibi istisnai mevkiler için tat
bik edilen esasların tamamen bunlar hakkında 
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I da cari tutulması neticesine varıldı ki, orada 

esasen hususî kalem müdürlüklerine ve valilik
lere tayin edilenlerin memuriyet haricinde- geç
miş olan müddetleri nazarı itibare alınmadıktan 
başka tekaüdlükleri halinde dahi aldıkları maaş 
değil, barem kanununun umumî hükümleri ve 
bu husustaki umumî hükümlerin ve tahsil dere
celerine göre daha aşağı bir maaş tahsis et
mekte ve kendilerinin istisnaen almakta olduk
ları maaşı esas ittihaz etmemektedir. Heyeti ce-
lilenizi tatmin edeceğini ümid ederek encümen 
bu formülü takdim etmiş oluyor, takdir Heyeti 
edilenindir. Zannederim ki, bn suretle tatbi
katta da avukatların istihdamına imkân teğmin 
edilmiş olaca,ktır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
« 3656 sayılı kanunun muvakkat ikinci mad

desi mucibince yapılan intibak da, bu kanu
nun » 

BÜTÇE E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Efendim; takrir üzerine bunu Heyeti celilenin 
takdirine arzetmistim; Heyeti celile takriri mü
talea edib reddettiğine göre artık madde kalma
mıştır (Bu o değil sesleri). 

BAŞKAN — Maddenin tamamım okuyoruz. 
MUVAKKAT MADDE 4 — 
« 3656 sayılı kanunun muvakkat ikinci mad

desi mucibince yapılan intibakta, bu kanunun 
dördüncü ve beşinci maddelerinde yazılı vazife
lerde bulunanların mezkûr maddelerde yazılı 
hizmetleri başka vazifeler için mükteseb hak 
teşkil etmemek üzere hesaba katılır. » 

BÜTÇE E. N. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu madde de kalkacaktır. 

BAŞKAN — Demin çıkan madde bunu da 
ihtiva ettiği için encümen bu maddeyi teklif 
etmiyor. 

Diğer maddelere geçiyoruz. 
MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1940 tari

hinden muteberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyini

ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

I Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
I kalmamıştır, önümüzdeki çarşamba günü saat 

1F te toplanılmak üzere celseye nihayet veri
yorum. 

I Kapanma saati : 18,20 
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DÜZELTME 

65 nci inikad zabtının sonuna bağlı 193 sayılı 
basmayazmm sonundaki (1) numaralı cedvelde 
aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır : 

45 nci sayıfanın birinci sütununda (vilâyet
ler) kısmında 9 ncu dereceden 4 kâtib, 3; 

47 nci sayıfanın birinci sütununda (Verem 
mücadele dispanseri) kısmında; 
D. Aded ücret 

13 Ziyaretçi hemşire 4 60 ; 
48 nci sayıfanın birinci sütununda (Adlî tıb 

işleri) kısmında 
D. Aded Ücret 

5 Müşahede doktoru 1 260 
6 Bakteriyolog 1 210 
6 Kimyager 2 210 ; 

50 nci sayıfanın birinci sütununda (Tecim 
kız sanat okulları ve enstitüleri bölge sanat okul
ları ve ertik okulları muallim ve idare memur
ları ve müstahdemleri) kısmında 
D. Aded Ücret 

14 Doktor 15 50 

Ayni sayıfanın ayni sütununda (istanbul üni
versitesi) kısmında 
D. Aded Ücret 

14 Türkiyat enstitüsü mütercimi 1 50 ; 
52 nci sayıfanın 2 nci sütununun 16 nci satı

rında 
D. Aded Ücret 

10 Memur 1 100 ; 
54 ncü sayıfanın 2 nci sütununda (Beynelmi

lel deniz işleri şubesi) serlevhası (Deniz mah
sulleri ve avcılık şubesi müdürlüğü) olarak dü
zeltilmiştir. 

56 nci sayıfanın ikinci sütunundaki (Dış ti
caret dairesi) serlevhası altındaki kısım ayni sü
tunda bulunan (Vilâyetler) serlevhasından ev
vele gelecektir. 

60 nci sayıfadaki (2) sayılı cedvelin (Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâleti) kısmında 

( Derece Aded Maaş 

10 Tahsilat kontrol memuru 
satırı kaldırılmıştır. 

35 ) 

»S«^4 

T. B. Mt M. Matbaası 



S. Sayısı: 193 © ek 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında Bütçe 

encümeni mazbatası (1/258,424,2/22) 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 104 
Esas No. 1/258, 424, 2/22 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair 3656 saydı kanuna ek olarak hazırla
nan ve 193 sayılı matbua ile Umumî Heyete arze-
dilen kanun lâyihasının 17 - VI -1040 tarihinde 
ikinci müzakeresi sırasında birinci maddeye aid 
Manisa mebusu Refik înce tarafından verilen 
takrir Umumî Heyetçe nazarı itibare alınarak 
Encümenimize havale buyurulduğu gibi kanunun 
muhtelif mevzuların a temas eden beş kıta takrir 
de Encümenimize tevdi edilmiştir. 

Encümenimizce takrir sahihlerinden Manisa 
mebusu Refik tnce ve Çanakkale mebusu Ziya 
Gevher Etili ve Konya mebusu Dr. Şevki Uludağ 
ve alâkadar vekiller hazır oldukları halde takrir
lerin birinci maddeye müteallik hususatı tekrar 
incelendi. 

Umumî Heyetçe kabul edilen Refik İncenin 
takriri, maaline nazaran umumî bütçelere bağlı 
ücretli kadroları ihtiva eden «D» cedvelindeki 
daimî ücretli memuriyet kadrolarının teadül ka
nunu ahkâmına göre bu lâyihaya nakli müna-
sebetile kadroların tevsiine gidildiği cihetle bu 
tevsilerin izalesi ve her vekâlet ve müessesede mev-
cud doktorların kaldırılarak yerine bir heyeti 
sıhhiye ikamesi suretile bu işin icab ettiği hizmet
lerin iyi bir şekilde ifasını teğmin edecek daha 
tasarruflu bir teşekkül vücüde getirilmesi maksa-
dile birinci maddeye bağlı cedvelin Bütçe encü
menince yeniden tedkiki teklif edilmiştir. 

Yapılan müzakerelerde ücretli kadroların 
11)3!) ve ondan evvelki seneler bütçelerinde Umu
mî Heyetçe kabul olunan «D» cedvellerindeki kad
rolardan 3656 sayılı kanun hükmünce daimî 

mahiyeti haiz görülen memuriyetlerle yine bütçe 
kanunlarına bağlı «E» cedvelinde yazdı masraf 
tertiblerinden Hükümetçe kadro ihdası suretile 
idare edilmekte olan daimî mahiyeti haiz hiz
metlerin, bu usullerin ilgasile 3656 sayılı kanuna 
ek bir kanunla tesis edilecek ' kadrolarla idare 
edilmesi mezkûr kanun hükmü icabından olduğu
na göre bu maksadla Hükümetçe teklif edilen bu 
lâyihanın buna müteallik maddesine bağlı ced-
vel üzerinde esasen Encümenimizce lâzımgelen 
tedkikat icra edilmiş ve her ne kadar bu kadro
ların usulen tevsii caiz ise de tasarruf 
maksadile encümenimizce bu kadroların tevsi 
veya ücretlerin tezyidine müteallik teklifler 
kabul edilmedikten başka geçen seneki kadro
lara göre yapılan teklife nazaran 700 000 lira 
raddesinde bir tasarruf da teğmin edilmiştir. 

Vekâletlerde müstahdem doktorlara gelince: 
Sıhhiye vekilinin izahatından ve cereyan eden mü
zakerelerden sonra mevcud vaziyetin olduğu gibi 
idamesi muvafık olacağı neticesine varılmıştır. 
Binaenaleyh, bu kadrolarda halen ve yeniden • 
tadilât ve tenzilât icrası muvafık olamayacağı an
laşılmış ve takrir sahibi Refik İnce bu tedkikat 
neticesinde takririle istihdaf ettiği hususatm esa
sen Encümence nazarı itibare alındığı kanaatini 
ifade etmiştir. 

Şevki Uludağ dahi takririne aid hususat hak
kındaki müzakereler neticesinde ve vekilin izaha
tından sonra takririnden sarfınazar eylediğini 
söylemiştir. 

ikinci maddede dahi tadilât icrası hakkında 
Refik ince tarafından verilen takrir tedkik edile-



rek bunun her birinin ayrı ayrı ve birinci ücret 
maddesile alâkalı olmayarak Hükümetçe teklif 
edilen lâyihalara müsteniden ve işlerin zaruret 
ve icablarmdan doğan bazı vekâletlere aid kadro 

tesislerine taallûk ettiği ve bilhassa Dahiliye ve
kâletinin taşra teşkilâtında çok az maaşla çalışan 
memurların teadül kanununun Umumî Heyette 
müzakeresi sırasında tebarüz eden karar ve ka
naate göre daha uzun zaman halile bırakılması 
mahzurlu görülen bu memur derecelerinin değiş
tirilmesi zaruretine müteallik bulunmuş ve Hükü
metin teklifine nazaran ve yine alâkalı vekâletler
le yapılan müzakereler neticesinde bir çok tasar
ruflar da teğmin edilmek suretile hazırlanan bu 
maddeye bağlı cedvelin olduğu gibi kabulü hu
susunun Umumî Heyete arzı Encümenimizce ka
rarlaştırılmıştır. 

Lâyihanın dördüncü maddesindeki avukatlık 
işine gelince : 

Bu maddenin tayyi bir takrirle teklif edil
mekte ise de Hazine avukatlarının daimî kadro
lara alınması ve teadül kanununun hükümlerine 
göre tayini icab etmekte olub halbuki serbest 
avukatlıkta yetişmiş zevatın tahsil derecesine göre 
ilk kademelerden itibaren tavzifi suretile tedari

kine imkân olamayacağından bu maddenin tedvini 
zaruretine Encümenimiz kani bulunmaktadır. 

Encümenimize tevdi edilen takrirler arasında 
Alâeddin Tiridoğlu (Kütahya) ve arkadaşları 
tarafından verilen takrir, lâyihanın birinci mü
zakeresi sırasında Umumî Heyetçe muvakkat 
dördüncü madenin tayyine dair verilen kararın 
kaldırılarak evvelki lâyihada olduğu gibi mad
denin ibkası talebini mutazammm bir tadilname 
mahiyetinde bulunmasına göre bu tadilnamenin 
Umumî Heyetçe nazari dikkate alındığına dair 

henüz bir karar verilmemiş ve encümenimize^ 
bu mevzu üzerindeki noktai nazarımız evvelce 
tanzim ettiği lâyihada arzedilmiş olduğu cihetle 
bu takririn encümence tezekkürüne mahal görül
memiştir. 

Birinci maddeye bağlı cedveldeki kadroların 
Umumî Heyetçe birer birer müzakere ve reye 
vazedilmesi hakkında Ziya Gevher Etili tarafın
dan verilen takrire gelince: Bu takrir Umumî 
Heyetin müzakere usulüne ve yüksek takdirine 
taallûk etmek itibarile encümenimizin müzakere 
mevzuuna dahil olmadıktan başka Umumî Heyet
teki ifadelerine göre Refik tncenin takririne ilti
hak ederek bu takrirden sarfınazar ettiği de 
anlaşılmıştır. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis R. V. Bu M. M. 
Kırklareli Kastamonu Trabzon 
B. Denker T. (Joshan Sırrı Bay 
Kâtib 

istanbul Bolu Bursa 
F. Öymen Dr. Zihni tUyen A. Nevzat Ayaş 
Diyarbakır Elâzığ Ciresun 
Rüştü Bekif M. F. Altay M. Âkkaya 

İsparta İsparta Kayseri 
Mükerrem Unsal R. Ünlü F. Baysal 
Kayseri Kayseri Kocaeli 
S. Serim Sııad 11. Ürgüblü Salâh Yargı 

Kütahya Malatya Mardin 
A. Tiridoğlu M. öker R. Erten 

Muğla Muş Ordu 
11. Kitabçı Ş. /{tannan II. Yalman 

Yozgad Yozgad 
A. Sungur S. t çöz 

( S. Sayısı : 193 e ek ) 



S. Sayısı: 204 
Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sarî taahhüdat 
icrasına dair kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümen

leri mazbataları (1/398) 

T.C. 
Başvekâlet 8 - V - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2023 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sari teahhüd icrasına dair Adliye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 30 - IV - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe *. 

Cezanın en ileride gelen maksad ve gayelerinden biri de suçlunun ıslahını, onu cemiyete nafi bir 
unsur olarak iadeyi teğmin etmek olmasına göre ceza infaz müesseselerinin bu gayeye vâsıl olunabi
lecek surette tesis ve inşası, üstünde durulacak en mühim meselelerden birini teşkil eder. 

Ceza kanunlarının istihdaf ettiği gaye Iâyikile teğmin edilmedikçe, bu kanunların dayandığı 
hükümlerin cemiyeti ınüstefid eden esasat olmaktan çıkacağı, hatta zararlı ve sakat neticeler tevlid 
edebileceği cihetle müterakki ceza kanunlarına malik bulunan bir memlekette ceza infaz müesseseleri
nin o nisbette ileri ve infaz sistemini tatbika elverişli surette tesis edilmiş obuaları lâzımdır. 

Hal böyle iken memleketimizin hemen her tarafındaki ceza ve tevkif evleri havasız, güneşsiz, ha-
rab binalardan, çürük ve eski evlerden, medreselerden ibaret olub bu mahallerde, mahkûmiyetin in
faz şekline müteallik kanun ahkâmından sarfı nazar, mevkuf ve mahkûmların barındırılması, inti
zam ve inzibatın teğmini imkânları dahi münselib bulunmaktadır. Otuz bin vatandaş bu gayri ka
bili iskân yerlerde elim bir vaziyette ve içtinabı kabil olmayan hayatî bir tehlike altında bulunmak
tadırlar. 

Tahsisatın müsaadesi nisbetiııde en âcil tedbirlere baş vurulmuş ve bazı yerlerde ceza evleri inşa 
ettirilmiş ise de bunlar bir kaç vilâyet veya kaza merkezine inhisar eden mahallî tedabir mahiyetinde 
kalmış, bütçe ile alman ve alelade tamiratı karşılayabilen cüzî inşaat, tamirat tahsisatı ile adedi yüz
leri tutan ceza evi ihtiyacının karşılanmasına bittabi imkân görülemediğinden umumî vaziyet tebeddül 

' etmemiş ve ceza infaz müesseselerinin bu elîm ve teessüre şayan hali temadi ve tezayüd etmekte bu
lunmuştur. Ancak, bu gün ahlâk ve sıhhat üzerinde çok muzir neticeler tevlid eden bu ibtidaî ve ka
nunsuz infaz şeklinin ıslahı, ceza infazı sahasında şamil ve müessir bir inkilâb yapılması zamanı 
gelmiştir. 

Bu mühim işin başarılması toplu ve kâfi bir paraya mütevakkıf buhınub bütçeye mevzu tahsisat 
bu gibi geniş mikyastaki inşaata hiç bir suretle kifayet edemiyeceği cihetle, teşebbüsümüzün evvelce. 
zaman zaman icrasına başlanıb parasızlık yüzünden neticelendirilemeyen ıslah hareketlerinin tekerrü
ründen ibaret kalmamasını teğminen, Maliye vekâleti ile temas edilerek 2548 ve 3757 numaralı ka
nunlarla Adliye vekâletince elde edilmekte olan para karşılık gösterilmek ve faizi umumî bütçeye kon
mak üzere millî bankalardan istikraz akdi hususunda mutabık kalınmış ve bu suretle evvel emirde 
rnuktazi paranın teğmini imkânları hazırlanmıştır. 



Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 6 - VI. - 1940 

Esas No. 1/398 ; 
Karar No. 52 

Yüksek Reisliğe 

Ceza evleri inşası için istikraz akdine dair 
Adliye vekâleti tarafından hazırlanarak icra 
Vekilleri Heyetinin 30 - IV -1940 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası Encümenimize de havale ve tevdi 
buyurulması üzerine ihtiva eylemekte olduğu 
hükümler Adliye vekili Fethi Okyarm huzurile 
tedkik ve müzakere olundu. 

Ceza evleri inşaatının daha geniş bir mik
yasta yapılabilmesi maksadile senelik tediye 
mikdarı beş yüz bin lirayı geçmemek üzere bir 
buçuk milyon liraya kadar gelecek senelere ge
çici taahhüde girişmeğe ve bu taahhüdü karşı
lamak üzere millî bankalardan istikraz akdine 
salâhiyet veren kanun lâyihası ceza evlerinin 
ıslahı gibi bir gaye takib etmekte olduğundan 

Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve gele
cek yıllara geçici taahhüd icrasına dair Adliye 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 8-V-1940 
tarih ve 6/2023 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Adliye encümeni mazba-
tasile birlikte encümenimize tevdi buyurulmak-
la Adliye vekili Fethi Okyar ve Maliye vekâleti 
namına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü ha
zır bulundukları halde okundu ve konuşuldu. 

Ceza ve tevkif müesseselerinin bir çokları ha-
rab veya gayrisıhhî bir vaziyette ve bu işe elveriş
li olmayan binalarda bulunmakta olduğundan 
mevcudlardan mümkün olanların ıslah ve tamiri 
ve lüzum görülecek mahallerde yenilerinin inşa
sını teğmin etmek üzere evvelce bir karşılık bu
lunması düşünülmüş ve icra dairelerince mikdar 
ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız ala-

Encümenimizce de tamamile tasvib ve birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerin aynen 
kabulüne ittifakla karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi N. M. M. Katib 

Çorum Zonguldak Konya 
Ş. Devrin Ş. Devrin G. Gültekin 

Balıkesir Bingöl Bursa 
O. N. Burcu F. Fikri A. Akgüç 

Erzincan Hatay Kastamonu 
A. Fırat H. Selçuk A. Binkaya 

Manisa Mardin Sinob 
R. înce H. Menemencioğlu C. Alay 
Tokad Trabzon 

S. Atanç F. A. Barutçu 

caklardan tahsil olunan paranın yüzde ikisi ve 
kıymeti muayyen olmayan ilâmların icrasından 
tahsil harcının yarısı nisbetinde bir harç alınması 
ve keza mahkûmların iktidarı olanlardan yiye
cek bedellerinin tahsili suretile elde edilecek para
ların bu işe tahsisi 2548 ve 3757 sayılı kanunlarla 
kabul edilmiş ve 1934 den beri her yıl bu memba-
1 ardan hâsıl olan paralarla muhtelif ceza evleri
nin tamir ve ıslahı ve bazı mahallerde yenilerinin 
yapılması teğmin edilmiş ise de bu yoldan elde 
edilen paranın senevî 120 - 140 bin lira arasında 
bulunduğu cihetle bütün ceza evlerinin ıslahı ve 
yenilerinin yapılması uzun yıllara mütevakkıf ol
duğu görülmüştür. 

Cezaların kanunun emir ve tarifi dairesinde 
infazı ve müessir ve faideli netice istihsali için ce
za ve tevkif evlerinin bir an evvel ıslahları ve bil-

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni ' ' 17 - VI -1940 
Mazbata No. 102 
Esas No. 1/398 

Yüksek Reisliğe 
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hassa sıhhî durumlarının düzeltilmesi zarurî gö
rüldüğünden yukarıda adı geçen membalardan 
hâsıl olacak paralar karşılık gösterilmek suretile 
1,5 milyon liralık bir istikraz akdi ve istikraz hâ
sılının bu işe tahsisi ve bu yolda gelecek yıllara ge
çi taahhüdlere girişilmesi salâhiyetlerini tegmin 
maksadile bu lâyihanın tanzim edildiği ve alman 
izahata göre elde edilecek 1,5 milyon liranın sene
de beşer yüz bin lira olarak üç senede sarfedile-
ceği ve resülmalinin adı geçen membalardan hâ
sıl olacak paralarla ve faizinin de Maliyece itfa 
ve ifasının tegmin edileceği anlaşıldığından lâyiha 
encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Encümenimiz, bu lâyiha vesilesile yapılacak 
yeni ceza evlerinin maksada ve ihtiyaca uygun 
bir surette ve ucuza mal edilmesinin göz öünde 
bulundurulması temennisinde bulunmuş ve ve

kâletçe de l)iı hususun her vakit derpiş edildiği 
gibi inşa ve tamir işlerinde de lâzımgelen itinada 
bulunulacağı izah ve tegmin olunmuştur. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine konulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 
S. Serim 

Malatya 
M. Öker 

R. V. 
Kastamonu 

Tahsin Çoşkan, 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Gümüşane 
İmzada bulunmamıştır 

Kayseri 

Elâziğ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Kütahya 
Suad H. Ürgüplü A. Tiridoğlu 

Muğla Trabzon Yozgad 
H. Kitabcı Sim Bay A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sari taah-
hüdat icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ceza evleri inşası için senelik 
tediye mikdarı 500 000 lirayı geçmemek üzere 
1 500 000 liraya kadar gelecek senelere geçici ta
ahhüde girişmeğe Adliye vekili ve bu tediyatı 
karşılamak üzere millî bankalardan istikraz ak
dine Maliye vekili mezundurlar. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince yapı
lacak istikrazın itfa taksitleri 2548, 3757 numa
ralı kanunlarla tegmin edilen menabiden ve fa
izleri umumî bütçeye konacak tahsisattan öde
nir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye ve Adliye vekilleri memurdur. 

30 - IV -1940 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrdk 

Mf. V. 
Yücel 

s. i. M. v: 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
İV. Topcoğlu 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
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