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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Bursa mebusu Nevzad Ayaş'ın, Terbiye ve 
maarif tarihlerinin telif ettirilmesi yolunda bir 
tasavvur ve teşebbüs mevcut olup olmadığı 
hakkındaki sualine Maarif vekili Hasan Âli Yü
cel cevap verdikten sonra; 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Nafiaca yaptırılacak 
inşa ve tesislerde tatbik olunacak muaflıklar 
hakkındaki kanun lâyihasiyle; 

iki kişinin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kındaki mazbata kabul edildi. 

Madenlerin arama ve işletilmesine; 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 3515 

sayılı kanunla değiştirilen 66 ncı maddesinin 
tadiline; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına; 

Hatay vilâyet hududu dahilinde Hatay'ın 
ilhakından evvel altın üzerine yapılan borçların 
ifası tarzına dair kanuna bir madde eklenmesine; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan kanunun tadili hakkındaki ka
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına; 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan kanunun 
14 ncü maddesinin son fıkrasının tadiline; 

Mazbatalar 
1. — Adliye Harç tarifesi kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/839) (Ruznameye) 

2. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayı
lı kanuna iki muvakkat madde ilâvesine dair ka
nun lâyihası ve Bütçe ve Millî Müdafaa encü
menleri mazbataları (1/825) (Ruznameye) 

3. — Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem 
bedeli verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/823) 
(Ruznameye). 

Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü 
Teşkilât ve vazifelerine dair kanuna bazı mad
deler eklenmesine; 

Etibank sermayesinin 100 milyon liraya iblâ
ğına; 

Sümerbank sermayesinin tezyidine dair ka
nun lâyihaları kabul olundu. 

Köy okulları ve enstitüleri teşkilâtına dair 
kanun lâyihasının birinci müzakeresi bitti ve 
ikinci müzakeresi cuma günkü inikadda ya
pılmasına karar verildi. 

Askerî kara, deniz ve hava ataşeleri maiyetle
rine birer er verilmesine; 

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan 
Ticaret Anlaşması ile merbutlarının tasdikma; 

Türkiye ile isviçre arasında akit ve imza edi
len Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdikma; 

Yabancı memleketlere gönderilecek memurla
rın harcırahları hakkındaki kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri icra edildi. 

Cuma günü saat 1.4 de toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Gazianteb Niğde 

Dr. Mazhar Germen Bekir Kaleli Cavid Oral 

4. — Muamele verkisi kanununun 12 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 1/723 ve 
Muamele vergisi kanununun 26 ncı maddesinin 
kaldırılması hakkında 1/843 sayılı kanun lâyiha
ları ve iktisat, Bütçe ve Maliye encümenleri maz
bataları (Ruznameye). 

5. — Orman koruma teşkilât kanununun 3490 
sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/828) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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Açılma saati : 14 

• REÎS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Bekir Kaleli (Gazianteb . 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MARUZATI 

1. •— Zonguldak mebusluğuna seçilen Emin 
Erişüğil'in intihap mazbatası 

REİS — Zonguldak mebusluğuna seçilen 

Mehmed Emin Erişirgil'in mazbatası gelmiştir. 
Usulüne muvafıktır. Reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4. — ANDİÇME 

1. - - Zonguldak mebusu Emin Erişirgil'in 
andiçmesi. 

REİS — Arkadaşımız burada iseler tahlifi 
icra edilsin. 

(Zonguldan mebusu Emin Erişirgil'in tahlifi 
icra edilmiştir.) (Alkışlar). 

ADLİYE En. N. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Ruznamenin 6 ve 7 nci maddelerindeki af lâ

yihalarının müstacelen müzakeresini Adliye en
cümeni namına rica ediyorum. 

REİS — Sırası geldiği zaman reye arzede-
rim. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Encümen bu 
hususta biraz izahat versin. 

REİS — Şimdi tefsir mazbatasını müzakere 
edeceğiz, izahatı bunun için mi istiyorsunuz? 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Hayır. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 62 
nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi ve Millî Müdafaa, Bütçe ve Maliye encümen
leri mazbataları (3/432) [1] 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Maliye encümeni mazbatası okundu) 

REİS — Mazbatayı reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2. — Köy okulları ve enstitülerini teşkilât
landırma kanunu lâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası (1/789) [2] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. Maddelere 
geçiyoruz. 

Köy okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu 
Birinci bölüm 

Teşkilât 
A) Okullar ve idareleri 

MADDE 1. — Köylerde resmî, mecburi ve 

parasız ilk öğrenim 
lardır : 

okulları ve kursları şun-

[1] 214 sayılı basmayazı zaptın sonundadlr. 
[2] Birinci müzakeresi 68, 69, 70, 71, 72, ve 

74 ncü inikat zabıtlarındadır. 

1. Eğitmenli köy okulları; 
2. Öğretmenli köy okulları; 
3. Öğretmenli ve eğitmenli köy okulları; 
4. Pansiyonlu veya pansiyonsuz bölge köy 

okulları (Bu okulların durumu ve arazisij mak
sada elverişli olduğu takdirde, nahiye merkez
lerinde açılmaları tercih olunur); 

5. Akşam okulları; 
6. Köy ve bölge meslek kursları. 
Bu okullar ve kurslar idare, öğretim, eği

tim, ziraat, sanat, sağlık korunması, çocuk ba
kımı ve köy halkını yetiştirme yönünden; sıra-
siyle aşağıda yazılı mercilere bağlıdırlar: 

a) Bölge gezici öğretmenliklerine ve gezici 
başöğretmenliklerine; 

b) Bölge ilk öğretim müfettişliklerine; 
c) Bölge köy enstitüsü müdürlüklerine; 
d) Kaza Maarif memurluklarına; 
e) Vilâyet Maarif müdürlüklerine. 
REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi i reyi

nize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil

miştir. 
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MADDE 2. — Eğitmenler ve köy enstitü

sü mezunu öğretmenler, Maarif vekilliğince tes-
bit edilecek olan gezici öğretmenlik veya gezici 
başöğretmenlik bölgelerindeki köylerde kuru
lan okullara tâyin edilirler. 

Bu bölgelerdeki eğitmen ve öğretmenlerin 
vazife ile ilgili her türlü işlerini görmek üzere, 
her bölgeye köy enstitülerinden mezun ve köy
lerde başarı göstermiş öğretmenlerden 3238 sa
yılı kanuna göre bir gezici öğretmen veya ge
zici başöğretmen tâyin edilir. 

Gezici öğretmen ve gezici başöğretmenler ka
za merkezlerinde görülecek işler bakımından ka
za Maarif memurluklarına; 

Eğitmeni, öğretmeni Ve köy halkmı yetiştir
mekle ilgili işler yönünden bölge ilk öğretim 
müfettişliklerine bağlıdırlar. 

Bunlar, ziraat işlerinin gelişmesi için ziraat 
vekâleti mütehassıslariyle valilik ziraat müdür
leri ve ziraat muallimleriyle işbirliği yaparlar. 
Bu işbirliğinin mahiyet ve şekli Maarif ve Zira
at vekillikleri arasmda kararlaştırılır. 

REtS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum: Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — ikinci madde hükümlerine gö
re teşkil edilecek gezici öğretmenlik veya ge
zici başöğretmenlik bölgelerinden lüzumu kada
rı birleştirilerek bir teftiş bölgesi kurulur. 
Bu bölgeye giren okul, eğitmen, öğretmen, ge
zici öğretmen ve gezici başöğretmenlerin her 
türlü işleri bir ilk öğretim müfettişi tarafından . 
teftiş, murakabe ve idare edilir. 

Müfettişlik merkezi, teftiş bölgesi içindeki 
kaza veya nahiyelerden birinin merkezidir. 

Bölge ilk öğretim müfettişleri, bölgelerin
deki okulları ilgilendiren idare işleri bakımın
dan maarif müdürlüklerine bağlıdırlar. Bölgele
rinde çalışan eğitmen, öğretmen, gezici öğret
men ve gezici baş öğretmenlerin, köy enstitüle
rini ilgilendiren işleri yönünden o kesimdeki köy 
enstitüsü müdürlükleriyle işbirliği yaparlar. 

REtS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum: Kabul buyuranlar ... Kabul et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Köy enstitüsü müdürlükleri, 
kendi kesimlerine giren valiliklerin köylerinde 
çalışan eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen, ge
zici baş öğretmen ve ilk öğretim müfettişlerine 
bu kanunda yazılı esaslara göre her türlü yar
dımlarda bulunurlar. Köy okullarının gelişme ve 
yükselmesiyle ilgili işleri plânlaştırırlar. 

REtS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum: Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kaza maarif memurları, kaza
larında bulunan diğer ilk okullar ve Maarif ı 
yekilüğinin idarelerine vereceği maarif kurum- ' 

lan gibi birinci maddede yazılı bütün köy okul
larını ilgilendiren idare işlerini de görürler. 

REtS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Maarif müdürleri, vilâyetleri 
içinde bulunan bütün* diğer okullar ve maarif 
kurumları gibi, birinci maddede yazılı köy okul
larını da idare, teftiş ve murakabe ederler. 

Valilik ziraat müdürleri birinci maddede ya
zılı okulların ziraat işlerini teftiş edebilirler. 
Teftiş neticelerini valilik yoluyla Maarif vekil-

v ligine bildirirler. 
Vekillik sıhhat müfettişleri, valilik sıhhat 

müdürleri ve Hükümet tabipleri birinci madde
de yazılı köy okullarının sağlık durumlarını 

teftiş edebilirler. Teftiş sonunda yazacakları 
raporları, müfettişler doğrudan doğruya, sıhhat 
müdürleriyle Hükümet tabipleri valilik yoluyla 
Maarif vekilliğine gönderirler. 

REtS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

B) Disiplin kurulları 
MADDE 7. — Valilik merkez kazasiyle diğer 

kazalara bağlı köylerin eğitmenleriyle Köy ens
titülerinden mezun öğretmenlerin disiplin işleri
ne bakmak üzere, teftiş bölgesi müfettişi
nin - bulunmadığı takdirde Maarif memuru
nun - başkanlığında her kaza merkezinde beşer 
üyeli birer (Kaza, köy öğretmenleri ve eğit
menleri disiplin kurulu) teşkil edilir. Bu ku
rulun üyeleri şunlardır : 

1. Merkez kazası başöğretmenlerinden böl
ge ilk öğretim müfettişinin göstereceği üç nam
zet arasından Maarif müdürünün seçeceği bir 
başöğretmen; 

2. Kaza içindeki bölgelerde çalışan gezici 
öğretmenlerle gezici başöğretmenler arasından 
maarif müdürlüklerince seçilecek bir gezici öğ
retmen veya gezici başöğretmen; 

3. Kaza köylerinde çalışan eğitmen ve öğ
retmenlerin aralarından seçecekleri bir eğitmen 
ve bir öğretmen. 

REtS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Her valilik merkezinde Maarif 
müdürünün veya muavininin başkanlığında ge

zici öğretmenlerle gezici başöğretmenlerin disip
lin işlerine bakmak ve yedinci maddedeki ku
rulun kararları için ikinci derecede tetkik mer
cii olmak üzere beşer üyeli bir (Valilik köy 
öğretmen ve eğitmenleri disiplin kurulu) teş
kil edilir. Bu kurulun üyeleri şunlardır : 

1. Merkez kazası bölge ilk öğretim mü
fettişi; 
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2. Valiliğin bütün kazalarında vazife gören 

gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlerin 
kendi aralarından seçecekleri iki namzetten ve
killikçe seçilecek bir gezici öğretmen veya 
gezici başöğretmen; 

3. Merkez kazası köy eğitmen ve öğret
menlerinin kendi aralarından seçecekleri ikişer 
namzetten Maarif müdürünün seçeceği bir eğit
men, bir öğretmen. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Yedinci ve sekizinci madde
lerde yazılı disiplin kurulları üyeleri iki yıl için 
seçilir. Bu kurullara seçim yoluyla girecek üye
lerin ne suretle seçilecekleri Maarif vekilliğince 
tesbit edilir. (Kaza ve valilik köy öğretmen ve 
eğitmenleri disiplin kurulları) kararlarını mü-
rettep azanın çokluk reyile verirler. Bu kurul
lar rey nisabı mahfuz kalmak üzere âzanm çok
luk sayısiyle de toplanabilirler. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler , . . Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm 
Köy eğitmen ve öğretmenlerinin vazife ve 

salâhiyetleri 
MADDE 10. — Köy eğitmen ve öğretmenleri

nin vazife ve salâhiyetleri ikiye bölünür : 
A) Okul ve kurslarla ilgili işler; 
B) Köy halkını yetiştirmekle ilgili işler. 
A) Köy eğitmen ve öğretmenlerinin okul 

ve kurslarla ilgili vazife ve salâhiyetleri şun
lardır : 

1. Köy okulu binasının, işliğinin yapılışında 
ve bahçesinin kuruluşunda çalışmak; 3803 sa
yılı kanunun on birinci, 3238 sayılı kanunun be
şinci maddelerine göre bu okullara verilen 
eşyayı iyi bir şekilde muhafaza etmek; hayvan
lara bakmak ve onları üretmek; 

2. Okula mahsus araziyi örnek olabilecek 
sekide işlemek, boz bırakmamak; 

3. Köy okulu işliğini, köylülere de faydalı 
olabilecek şekilde işletmek; 

4. Köyde okul talebesinin eğitim ve öğre
timiyle ilgili her türlü tedbirleri almak ve al
dırtmak ; 

5. Talebenin sağlık durumlarını tehdit edici 
vakaları önlemeğe ve gidermeğe çalışmak ve 
bunun icabettirdiği tedbirleri almak ve aldırt
mak; 

6. Teftiş bölgesine giren köylerin okul bi
nalarını yapmak, fidanlıklarını kurmak gibi 
elbirliği isteyen işlerde birlikte çalışmak ve yar
dımlaşmak. 

B) Köy eğitmen ve öğretmenlerinin köy 
halkını yetiştirmekle ilgili vazife ve salâhiyet
leri şunlardır: 

1. Köy halkmın millî kültürünü yükselt

mek, onları sosyal hayat bakımından asrm) şart
larına ve icaplarına göre yetiştirmek, kö^ kül
türünün müsbet kıymetlerini yaymak ve! kuv
vetlendirmek için gereken tedbirleri a^mak; 
millî bayram günlerinde, okulların açılışlarında, 
mahallî ve millî âdetlere göre kutlanan iş gün
lerinde törenler yapmak ve bunları, hal^ tür
küleri, oyunları, marşları ve müzik aletleri esas 
tutulmak suretiyle tertip, tanzim ve idare efynek; 
köy halkını radyodan âzami derecede fayda
landırmak; 
2, Köyün ekonomik hayatını geliştirmek 

için ziraat, sanat, teknik alanlarında köylülere 
örnek olabilecek işler yapmak; okullarda gergi
ler açmak ve diğer münasip yerlerde panayır
lar açılmasına yardım etmek; istihsalin arttırıl
ması ve ürünlerin kıymetlendirilmesi, köy iş ha
yatının canlandırılmasiyle ilgili tedbirlerini alın
masında köylülere gereken yardımlarda blulun-
mak; gidip gelinmesi mümkün yerlerdeki pa
zar, sergi, panayır, fuar, müze gibi ekonomik 
hayatın gelişmesiyle ilgili kuruluşlarla [halkı 
ve talebeyi ilgilendirmek, onların buralatı zi
yaret etmelerine kılavuzluk etmek ormancılı
ğa ait bilgilerin arttırılmasına çalışmak ve 
ormanların faydalarını ve korunmalarım an
latmak; kurulmuş köy ormanlarının bakiciyle 
korunmasında ve yeniden kurulacakların kurul
masında yardım etmek; 

3. Köyde ve yakm muhitlerde bulunan [tarih 
eserleriyle memleket güzelliklerini teşkil [eden 
tabii ve teknik kıymeti haiz eser ve amjlarm 

onarılması; neslinin tükenmemesi ve körelniemesi 
lâzımgelen hayvan ve bitki cinslerinin tjesbiti 
ve korunmasiyle ilgili işlerde muhtarla, kjöylü-
lere ve ilgili diğer teşkillerle beraber Çalış
mak ; 

4. Köy halkının saadet ve felâketiyle ilgili 
bütün işlerde elden gelen her türlü yardmııj yap
mak, gerekli koruyucu tedbirleri almak ie bu 
gibi hallerde Hükümet teşkilâtını ilgilenjdiren 
işleri zamanında ilgililere yazı ile bildirmek 
veya gidip haber vermek; 

5. Devletin ve köy halkının umumî mjenfa-
atleri ve mukadderatiyle ilgili Millî Müdafaa, 
imece, asker ailelerine yardım, orman v^ köy 
yangınlarını söndürme, ortaklama ziraaj; ve 
nakil vasıtaları edinme, her türlü kooperatifleri 
kırma ve işletme gibi hususlarda köylülerle iş
birliği yapmak ve bu işlerin icaplarına [göre 
çalışmak; 

6. Muhite ve temin edilecek vasıtalara! göre 
köy gençlerinin, yüzücü, kayakçı, güreşçi, hi
nle], atıcı, avcı, bisiklet, motosiklet ve traktör 
kullanıcı gibi hareketli ve canlı vasıflarda 
yetiştirilmeleri için gereken her türlü teşebbüs
lerde bulunmak, mümkün olan tedbirleri ajlmak 
ve bu hususların gerçekleşmesi için çalışlmak. 

Ziraat işleri için mümkün olan yerlerd^ ve-
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kâlet ziraat mütehassısîariyle valilik ziraat mü
dür ve muallimlerinin mütalâaları alınır. 

BE t S — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 11 — Onuncu maddede yazılı işle
rin gerçekleştirilmesi için ilgili köylüler bu ka
nunda yazılı esaslara göre ve diğer kanunlarda 
tesbit edilen hükümlere uygun olmak şartiyle 
eğitmen ve öğretmenlere yardım etmek ve on
larla işbirliği yapmak vazifesiyle mükelleftirler. 

Bu mükellefiyetlerden kaçanlarla işleri ak
satanlar ve bu işlere fesat karıştıranlar hak
kında eğitmen ve öğretmenlerin ihbarı üzerine 
ilk öğretim müfettişi tarafından yapılacak tet
kik üzerine verilecek rapora nazaran takibe 
lüzum görüldüğü takdirde köyün bağlılığına gö
re kaymakam veya valinin yazacağı bir müzek
kere ile Cumhuriyet müddeiumumiliğine gönde
rilir. Müddeiumumilik bu evrakı sulh mahke
mesine tevdi eder. ve mahkemece de bu hare
ketleri sabit görülenler üç günden on beş güne 
kadar hafif hapis veya beş liradan yirmi beş li
raya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 
Okullara kabul ve devam 

MADDE 12. — Köy okullarının çalışma 
zamanlan, eğitmen ve öğretmenlerle bölge gezi
ci öğretmen veya gezici başöğretmenleri ve ilk 
öğretim müfettişleri tarafından, köylülerin iş 
durumlarına, mevsimlerin ve köylerin hususi
yetlerine göre birlikte tesbit edilir ve Maarif 
müdürlüğünce tetkik olunarak valiliğe tasdik 
ettirildikten sonra ilgililere bildirilir. Köy okul
larının çalrşma müddetleri bir yıl içinde yedi 
aydan az olamaz. 

Bu okullarda açılacak meslek kurslarının 
devam müddetleri ve çalışma usulleri Maarif ve
killiğince tesbit edilir. 

EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Köylerde her yıl eylül ayının 
sonuna kadar altı yaşını bitirmiş olanlar, ilk 
okula ve ilk okulu bitirdikte nsonra, daha yük
sek okullara devam etmiyenlerden on altı yaşı
nı tamamlamamış bulunanlar varsa bunlar da 
birinci maddede yazılı meslek kurslarına deva
ma mecburdurlar. 

Eğitmen veya öğretmeni bulunan her köyün 
muhtarı, her yıl okul açılmadan on beş gün ev
vel eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen veya ge
zici başöğretmenle birlikte bu esasa göre köyün 
mecburi öğrenim yaşında olan çocuklarının bir 
cetvelini tanzim ederek mühürler. Bu cetvelde 
adları yazılı çocuklardan okula devama mecbur 
olanlar, bu müddet içinde velilerine bildirilir. 

Henüz nüfus hüviyet cüzdanı alınmamış çocuklar 
varsa bunların yaşlan bu kurullarca çocukları 
görmek suretiyle tâyin ve tesbit edilerek içlerin
den mecburi öğrenim çağmda olanların adları 
cetvele yazılır. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bölge pansiyonlu köy okul
larına ; bölgeye giren köylerden bu köylerin nü
fus durumlarına göre en müsait çocuklar alınır. 
Bunlar bölge ilk öğretim müfettişinin veya ge
zici öğretmen ve gezici başöğretmenin başkan
lığında bölge okulu başöğretmeniyle çocuk alı
nacak köyün eğitmen veya öğretmeni ve muhta
rının gireceği bu bölge okulu kurulu tarafından 
seçilir. Seçimde gözetilecek şartlar ve esaslar 
Maarif vekilliğince tesbit olunur. Bu çocuklar 
bölge okulunda pansiyonlu olarak köyü hesabı
na okutulur. Yiyecekleriyle yatak takımları 
kendi köylerinin ihtiyar meclislerince temin 
edilir. 

Bu hususta köylüye tahmil olunacak mükel
lefiyetlerin nevi ve miktarmm tâyin ve tahsilin
de Köy kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Bu mükellefiyetlere karşı yapılacak itiraz
larda ve bunların tetkik edilmesinde ve karara 
bağlanmasında 3664 sayılı kanun hükümlerine 
uyulur. 

Pansiyonlu bölge köy okullarına bu okulla
rın bulundukları köylerle yakınlarındaki köyle
rin çocukları gündüzlü olarak da devam edebi
lirler. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Okula devam edemiyecek 
derecede hasta olan çocuğun velisi keyfiyeti gü
nünde eğitmen veya öğretmene bildirir. Has
talığına kanaat getirilen çocuk, hasta olduğu 
günler için devamsız sayılmaz ve hakkmda ta
kibat yapılmaz. Çocuğa zaruri sebeplerle öğret
men, eğitmen veya başöğretmen tarafından bir 
ders yılı içidne on günü geçmemek üzere veri
len izinlere müstenit okula gelmeyişler de taki
bat bakımından devamsızlık sayılmaz. 

Henüz altı yaşını bitirmedikleri halde ilk 
okula devamları Maarif vekilliğince Medeni ka
nun bakımından şahsi halleri itibariyle mah
zurlu görülenler akşam okullarına ve meslek 
kurslarına devama meobur tutulurlar. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — On üçüncü ve on beşinci 
maddelerde yazılı olan sebeplerden gayri bir 
sebeple çocuğunu mecburi öğrenim kurumlarına 
hiç göndermiyen veya gönderdikten sonra deva
mını temin etmiyen veliler hakkında aşağıda 
yazılı hükümler tatbik olunur: 

1. Devam etmiyen çocuğun velisine eğit-
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men veya öğretmen tarafından en çok üç gün 
içinde muhtar vasıtasiyle çocuğun okula gön
derilmemesi sebebinin, bildirilmesi veya bir ma
zereti yoksa devamının temini yazılı olarak 
tebliğ edilir. 

2. Bu tebliğ üzerine çocuk yine mazeretsiz 
olarak gelmezse öğretmen veya eğitmen tara
fından en çok beş gün içinde keyfiyet muhtara 
ihbar edilir. 

3. Bu ihbar üzerine muhtar ihtiyar mecli
sini hemen toplar ve bu meclisçe okula devam 
etmiyen veya gönderilmiyen çocuğun velisi hak
kında her gelmediği gün için yirmi beş kuruş
tan yüz kuruşa kadar para cezası alınmasına 
en çok bir hafta içinde karar verilir ve çocuğun 
velisiyle muhtara ve ilgili eğitmen veya öğret
mene tebliğ olunur. 

4. Çocuğun okula gönderilmemesinden 
veya devamsızlığından dolayı eğitmen ve
ya öğretmen tarafından birinci ve ikin
ci fıkrada yazılı tebliğ ve ihbar muame-
si, müddetleri içinde yapılmaz veya muhtara 
ihbar edildikten sonra da ihtiyar meclisi topla
nıp müddeti içinde keyfiyeti bir karara bağla
mazsa cezai takip düşer. Bu hallerde vaktinde 
tebliğ ve ihbarı yapmıyan eğitmen ve öğretmen
lere bu kanunda yazılı disiplin cezası ve muh
tarla ihtiyar meclisi azaları hakkında da Köy 
kanununun 27 nci maddesinde yazılı ceza tatbik 
olunur. 

5. İhtiyar meclisleri tarafından verilecek 
kararlara karşı beş gün içinde veli, eğitmen, 
öğretmen, gezici öğretmen ve gezici başöğret
men nahiye müdürlüğüne itirazda bulunabilir
ler. İtiraz yazı ile yapılır. Veliler ihtiyar mec
lislerine şifahi beyanda bulunarak zabıt tutul
mak suretiyle de itiraz edebilirler. Gezici öğret
men ve gezici başöğretmenin itirazına eğitmen 
veya öğretmene yapılan tebliğ başlangıç sayılır. 

Vilâyet merkez kazasma veya doğrudan 
doğruya diğer bir kazaya bağlı köylerde bu iti
raz vali veya kaymakama yapılır. 

Bu makamlarca verilen kararlar kesin olup 
başka hiç bir kazai ve}ra idarî mercie başvuru
lamaz. 

6. İM defa para cezasına mahkûm edildik
ten sonra çocuğunu okula göndermiyen veya 
devamını temin etmiyen veliler sulh mahkeme
lerince bir haftadan bir aya kadar hafif hapis 
cezasına mahkûm edilirler. Tekerrürü halinde 
evvelce verilen ceza iki kat olarak hükmolunur 
ve ayrıca beş liradan elli liraya kadar da hafif 
para cezasına mahkûm edilirler. 

7. Çocukların okula gönderilmemesinden 
veya devamlarının temin edilmemesinden dolayı 
girişilecek takip, çocuğun velisi olan baba veya 
anası ve bunlar hayatta bulunmadıkları veya 
köyde olmadıkları takdirde okula karşı veliliği 
üstlerine alanlarla köyde oturan kanuni mü
messilleri hakkında yapılır. 

S. Kesinleşen para cezalarının tahsilij Koy 
kanununun 66 ncı maddesine göre yapılır, j 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ...j Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — On altmcı madde hükmüne 
göre karar verilen para cezalarının tahsili im-
kânr olmadığı anlaşılırsa kesinleşen kararrjı bir 
örneği vali veya kaymakamlık yoluyla Cumhu
riyet müddeiumumiliğine gönderilir. Ihjtiyar 
meclisince verilen karar müddeiumumilikçe bir 
lira için bir gün olmak üzere hapse çevrilerek 
infaz olunur. İnfaz sırasmda karar altına ajman 
para cezası ödendiği takdirde umumî hükümle
re göre hapsedildiği müddetin para cezaisiyle 
mahsubu yapılarak mahkûm salıverilir. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi liabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, i 

Dördüncü bölüm 
Talebenin ders araçları 

MADDE 18. — Mecburi öğrenim okullarına 
devam eden çocukların Maarif vekilliğince tes-
bit olunacak ders ve iş araçlariyle sanat ve ziraat 
aletlerim çocukların velileri temin etmiye Mec
burdurlar. Bunu yapmıyan çocuk velilerinden, 
eğitmen ve öğretmenlerle başöğretmenlerini ge
zici öğretmenler veya gezici başöğretmenlerin 
yazılı teklifi üzerine bu araçları ve aletleri gemi
ne yetecek para üç gün içinde Köy kanununun 
altmış altıncı maddesine göre ihtiyar mejclisi 
karariyle velilerinden tahsil olunur. Tahsil olu
nan paralarla ihtiyar meclisleri çocuğun ihti
yaçlarını temin ederler. 

REİS — Tadilname yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 19. — Ders ve iş araçlariyle sanat 

ve ziraaat aletlerini tedarik edemiyecek k^dar 
fakir olan ailelerin çocuklarının bu ihtiyaçla
rını temin etmek maksadiyle köy bütçelerine 
tohsisat konulur. 

Fakir ailelerin çocuk sayısı ve bu çocukla
rın ihtiyaçlarına karşılık olmak üzere köy büt
çelerine konacak tahsisat miktarı eğitmen,' öğ
retmen, gezici öğretmen veya gezici başöğret
menin teklifi üzerine köy ihtiyar meclislerin
ce kararlaştırılır. 

REİS — Tadilname yoktur. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul Edil

miştir. 
MADDE 20. — 3803 sayılı kanunun 161 ncı 

maddesine göre okulun sıra, masa, yazı (tah
tası, harita, tebeşir, soba, odun, kömür, lârjıba, 
petrol, süpürge gibi daimî ihtiyaçlarını temin 
etmek üzere köy bütçelerine köyün gelir l^y-
naklariyle uygun olarak tahsisat konur. | 
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Okulun bu ihtiyaçlarını bütçenin tanzimin

den bir ay evvel köy muhtar ve ihtiyar mecli
sine eğitmen ve öğretmenler yazı ile bildirirler. 

Köyün geliri müsait olduğu halde bu tah
sisatı bütçelerine koymryan muhtar ve ihtiyar 
meclisi azaları hakkında köyün bağlı bulundu
ğu vilâyet veya kaza idare heyetleri karariyle 
Köy kanununun yirmi yedinci maddesinde ya
zılı ceza tatbik olunur. Hükmolunan para ceza
sını vermiyenlerden bu para Tahsili evmal ka
nununa göre tahsil edilir, idare heyetlerinin bu 
husustaki kırarları kesin olup bunlar aleyhine 
hiç bir mercie baş vurulamaz, 

Bu maddeye göre tahsil olunan paralarla ve 
ihtiyar meclisi karariyle okulun birinci fıkrada 
yazılı ihtiyaçları temin olunur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 21. — On dokuz, yirmi, yirmi iki 
ve yirmi üçüncü maddelerde yazılı işlerin karşı
lığı olan tahsisatı zamanında bütçelerine koy
mryan köyler için bu tahsisat, bütçeleri tasdika 
salahiyetli idare âmirleri tarafından doğrudan 
doğruya konulur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. 

Kabul edenler .,. Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Be^ncı bölüm 
Okul yapımı ve onarımı 

MADDE 22. - 3803 ^n l ı kanunun 16 n;ı 
maddesine göre yapıla-«k köy okul binaları
nın yapılması ve onarılması için gereken tahsi
satı gelirleri elverişli iken bütçelerine koymı-
yan veya koyupta karşılığı bulunduğu halde 
sebepsiz sarfetmiyen ve bu iş için lüzumlu arsa 
ile araç ve gereci zamanında sağlamıyan muh
tar ve ihtiyar meclisi azalan hakkında yirmin
ci maddenin üçüncü fıkrası hükmü tatbik olu
nur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bölge köy okulları binaları
nın veya bu binalara eklenecek dershane, ya
takhane, yemekhane, hamam, çamaşırlık, ahır, 
depo ve işlik gibi yapıların ve bunlarla ilgili 
yc^ann, su yollarının yapılması ve onarılma-
sıyle bölge köylerinin ortak malları olarak te
sis edilecek fidanlık, dutluk, kavaklık, çayırlık 
gibi kuruluşlar, bölgeye giren köylerde oturan 
köylülerin birlikte çalışmalariyle ve gelir kay
naklarına uygun olarak bu köylerin bütçeleri
ne her yıl için bu maksatla konulacak tahsi
satla meydana getirilir. 

Yirmi ikinci madde ile bu maddede yazılı 
işler için para ve imece olarak gerekli karşılık 
miktarı on dördüncü maddede adı geçen bölge 
okulu kurulunca tesbit edilir ve bölgeye giren 
köylerin bağlı bulundukları valiliğe veya kay
makamlığa veya nahiye müdürlüğüne bildirilir. 

Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri, bu 
mükellefiyetlerden bedence ve malca yeterlik 
göfcönünde bulundurularak her köye düşen mik
tarı programa göre tesbit ederler ve her sene 
bütçelerin tanzimi sırasında ilgili köy muhtar 
ve ihtiyar meclislerine yazı ile bildirirler. 

Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri tara
fından bildirilen imece ve paraya ait tahsisatı 
bütçeye koymıvan veya koyupta karşılığı bu
lunduğu halde bu işlere sebepsiz sarfetmiyen 
muhtar ve ihtiyar meclisi azaları hakkında yir
minci maddenin üçüncü fıkrası tatbik olunur. 

Bölge okulundaki kurumlardan bölge için
deki köyler halkı beraberce faydalanırlar. Bu 
okullardan köylülere üretilmek üzere verilen to
humlar, fidanlar ve damızlıklar için hiç bir pa
ra alınmaz. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyi
nize arzediyorum. 

Kabü' edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — 3116 sayılı Orman kanununun 
19 ncu maddesinde yazılı mektebe ait hüküm, 
öğretmenli veya eğitmenli, yatı veya yatısız, 
pansiyonlu veya pansiyonsuz her tip köy ve böl
ge okullariyle köy enstitüleri için de tatbik 
olunur. 

Bu okullar için Devlet orman işletmesi bulun-
mıyan yerlerde verilecek dikili ağaçlardan Dev
let orman tarife bedeli alınmaz, işletmeye açı
lan yerlerde verilecek kerestelik tomruklardan 
tarife bedeli hariç olmak üzere diğer bütün mas
raflar almrr. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reyinize 
arzediyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 25. — Köy halkından olan veya en 
az altı aydanberi köyde yerleşmiş bulunanlardan 
18 yaşını bitiren ve 50 yaşını geçmiyen her va
tandaş, köy ve bölge okulları binalarının kurul
masına, bu binalara su temin edilmesine, okul 
yollariyle bahçelerinin yapılmasına ve bunlarm 
onarılmasına münhasır işler tamamlanmaya ka
dar yılda en çok yirmi gün çalışmıya mecbur 
tutulur. 

Bu işlerde çalışma mükellefiyetine tabi tutu
lacak köylülerin defteri eğitmen ve öğretmen 
veya gezici öğretmen ve gezici başöğretmenle
rin de iştirakiyle ihtiyar meclisleri tarafından 
tanzim olunur. 

Bu defter tanzim edilirken mükelleflerin be
deni kudretleri ve bu işlerde çalışmıya mâni 

I halleri gözönünde tutulur. 
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Tanzim edilen defter köyde mahallî âdete 

göre ilân olunur. İlândan 10 gün sonra bu def
ter köy bütçelerini tasdik edecek makama gön
derilir. Bu makam, 10 gün içinde defterin bu 
kanun hükümlerine uygun bir surette tanzim 
edilip edilmediğine bakar ve alâkalılar tarafın
dan itiraz vâki olmuş ise bu itirazları tetkik ve 
icabına göre tadil veya tasdik eder. 

Çalışmrya mecbur olanlar yerlerine başkala
rını çalıştırabilecekleri gibi çalışacakları günler 
için mahallî rayice göre amele ücretini vermek 
suretiyle de bu mükellefiyeti ifa edebilirler. 

îşin nevine göre hayvanlı arabasiyle veya 
saban ve pulluk gibi ziraat aletleriyle birlikte 
çalışanların bir günlük hizmetleri üç gün sayılır. 

Bu işler eğitmen, öğretmen, veya gezici öğ
retmen ve gezici başöğretmenlerin teknik köy-
muhtar ve ihtiyar meclisinin idarî nazaretleri 
altında mahallî iklim ve halkm iş mevsimi göz-
önünde bulundurularak yukarıda yazılı mükelle
fiyet defterine göre bir çalışma plânı dahilinde 
yapılır. Mükelleflerin bu maddeye göre iş gör
dükleri günlerin mahsuplarını gösteren defterde 
bunlar tarafından tutulur. 

Köylerde arazi veya bahçeleri olanlar ve bun
lardan yarıcılık veya işçi çalıştırmak şeklinde 
faydalanmakla beraber köy dışmda oturanlar bu 
maddede yazılı yirmi günlük mükellefiyeti ma
hallî rayice göre işçi ücretini köy sandığına ya
tırmak suretiyle ifa ederler. Şu kadar ki, bu 
ücretin tutarı köydeki arazi veya bahçelerinin 
bir yıllık arazi vergisinden fazla olamaz. 

Or. 01. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Sayın arkadaşlar, bu madde hakkında bir tak
ririm vardır. Bunu riyaset makamına verirken 
müsaade buyurursanız bir kaç söz söyliyeceğim. 
Evvelki celsede bu madde için Riyasetten söz 
istemiştim. İhtimal uzaktan görülmedi, kifayet 
takriri de verilmiş olduğundan sözüm geri kal
dı. 

Bundan evvelki müzakerelerde bu maddede
ki kadın mükellefiyetinin kaldırılması hakkın
da bir ekseriyet hâsıl olmuş ve bu madde encü
mene havale edilmişti. Tabii onu kabulden mak
sat, köylü kadınının mükellefiyetinin kaldırıl
ması idi. Halbuki yeni maddede aynı mükellefi
yet ipka edilmiş oluyor. Kadm kelimesi kaldı
rılmış olmakla beraber köy okulları ve mües
seselerinin inşaat işlerinde köy kadmlarma ay
nı mükellefiyeti vermiş bulunuyorlar. Esbabı 
mucibe olarak da; köy kadınları zaten bu gibi 
işlerle meşguldürler, kendi tarlalarına ait işleri, 
hayvana bakma, ve araba işlerini hep görmek
tedirler, bunlar bilmedikleri şey değildir, bu işi 
seve seve yaparlar. Evet bu işi seve seve ya
parlar, ancak köy kadmlarmın da bir çok mü
him hususi işleri vardır. Evleri vardır, ev işleri, 
çocukları vardır. Biz bunlara bir mükellefiyet 
tahmil ederken tabii onları düşünmeliyiz. 

Müdafaa işlerinde çok yüksek işler gören, 

hattâ karlar altında canlarını feda edercesine 
çalışan bu köylü kadınlara fazla külfet tahmil 
etmemeliyiz. Bilâkis onların gördüğü o büjfük 
işleri düşünerek bunların işlerini kolaylaştır-
malıyız. 

Doktor Sadi Konuk arkadaşım evvelki celse
de Parti programından bahsederek, Parti ni
zamnamesine göre memleketin kadmlarma ; da 
icabeden işler verilir diye diğer bir sebep gös
termiştir. Fakat memleket kadmlarma verile
cek işler seyyanen ve memlekete şâmil olmak 
üzere tahmil edilmelidir. Şimdi derhal köylü ka
dmlarma fazla bir külfet tahmil etmek, yarın 
nafia seferberliği yapmak suretiyle yine köylü 
kadmlarma fazla külfet yüklemek yerinde de
ğildir. Halbuki şehirlerimizde bütün kadınları
mız serbest bulunuyorlar, yahut kazanç temin 
eden işlerde bulunuyorlar, külfet yerine kazanç 
temin etmektedirler. Bir çok müesseselere, ban
kalara bakacak olursak oralara bir çok kadın
lar dolmuştur. 

Hattâ bunlarm içerisinde Türk olmıyan ka
dınlar bile iş almıştır. Belki bu işi bir genç er
kek alsaydı bir yurt kurar ve bir aile temin 
edebilirdi. Şehir kadmlarma karşı bu kadar 
geniş müsamaha varken, Millî müdafaa işle
rinde büyük fedakârlık yapan köylü kadınlara 
fazla bir külfet tahmil etmenin, köylülere karşı 
ruhi aksi tesirler yapması ihtimali mevcuttur. 
Köylerde gene köylülerimizin himmetiyle bir 
çok mektepler yapılmıştır. Bunlar köylünün 
parası ve yardımiyle yapılmıştır. Köylü ara
basiyle taş taşımış, arazi vermiştir. Hattâ 
bazı vilâyetlerde, köylü kendi bütçesiyle mek
tep yapmış, fakat muallimsizlikten bu mek
tepler kapanmıştır. Şayanı şükrandır ki, Ma
arif vekâleti, aldığı geniş tedbirlerle muallim 
ihtiyacmı biran evvel ikmal edecektir. Bu
nu ikmal ettikçe de vilâyetlerde ne kadar mek
tep yapmak ihtiyacında ise o sene zarfmda o 
kadar yapılır. Bittabi bunlar yapılırken evve
lâ büyük yerlerden, zengin olan yerlerden 
başlanılır. Bir taraftan bu mektepler yapılırken 
diğer taraftan da Maarif vekâletinin yetiştire
ceği muallimler oralara gönderilir. 

Bildirilen mucip sebeplerden biri de; köy
lerin çoğu küçüktür, nüfusu azdır, kadmjar 
da çalışmazsa bu işler meydana gelmez. Zaten 
bu kadar küçük ve nüfusu az olan yerlerde 
mektep yapılamaz, bu gibi ufak yerlerde mek
tep noksanı çoktur. Evvelâ büyük ve zengin 
köylerin mektep ihtiyacı tamamlandıktan son
radır ki, onlara sıra gelecektir. O vakte ka
dar da bunlarm nüfusu artacak, bu iş nihayete 
kadar böyle gitmiyecektir, askerde olanlar ıda 
köylerine dönecektir. Binaenaleyh bendeniz, 
köylülerin örf ve âdetlerine göre yapacakları 
yardımlarla bu mektepler pekâlâ meydana £e-
lir kanaatindeyim. Onun için bu sebpler do|la-
yısiyle bu maddede bir değişiklik yapılmasını 
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reyi âlinize arzediyorum. Köy kadınları bu 
mükellefiyete tabi tutulmamalıdır, köy kadın
larına köylerin örf ve âdetlerine göre iş veri
lebilir. 

Bu teklifimin kabul buyurulmasını rica ede
rim. 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeplerden dolayı lâyihanın 

25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
melidir: 

«Köylü kadmlar için bu işlerde mecburi mü
kellefiyet yoktur. Kadınlara köy örf ve âdet
lerine göre iş verilebilir.» 

Muğla 
Izzeddin Çalışlar 

MUVAKKAT En. EEÎSl SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Efendim, muhterem Generalin ge
rek izahlarında ve gerek şimdi okunan tadilna-
melerinde, Encümenin, geçen gün Heyeti Ce-
lilenize arzedip de ekseriyetle kabul buyurduğu
nuz 25 nci maddesinde yazılan hükümlere pek 
esaslı bir aykırılık görülmemektedir. Mad
denin aldığı şekil, diğer kanunlarla insicamı
nı temin, Teşkilâtı esasiye kanunu başta oldu
ğu halde, diğer kanunlarımızın ve Parti prog
ramının Sadi Konuk tarafından okunan ve bi
zim mazbatamızda da yazılı olan hükümlerine 
muvafakatini temin suretiyle bütün vatandaş
ları, erkek ve kadın tâbiri kullanılmıyarak, va
tandaş tâbiri altında bu mektep inşası için, 
nihayet iki ve haddi âzami üç sene devam ede
bilecek bir işte kendilerinin de yardımını temin 
etmek bakımından konulmuş hükümlerdir. İza
hatımızda arzettik ki; bedeni kudretsizlik ve 
çalışmıya mâni haller gayet geniş mik yasta ko
nulmuş bir kayittir. Bunu nazarı dikkate ala
rak ona göre mükellefiyet defterleri tanzim edi
lecektir. Bunu tanzim edecekler de ihtiyar he
yetleridir. O itibarla muhterem Generalin şifa
hi izahlarında bahis buyurdukları gibi, köy ka
dınlarımızı kendi işlerinden, ev işlerinden alıko
yarak onları bu işlere sevketmek gibi bir şey 
tasavvur edilemez. Zira şu verilen tadilname-
lerinde görüyoruz ki, « örfü âdete göre çalıştı
rılmalarına » kendileri de iltihak buyuruyorlar. 
Zaten maddenin yazılış tarzı, kadınlarımızın 
çalışmasına mâni telâkki edilmiyecek olan 
hali faaliyetlerinde, böyle bir kültür ve 
marifet müessesesinin köylerine girmesini 
temin bakımından yapılacak binalara karsı 
seve seve gösterdikleri tehalükü bu kanunla 
bir intizam altına sokmaktan başka bir şey 
değildir. Bu itibarla saym generalin tek
lifleriyle esaslı bir aykırılık görülmiyen bu 
madde üzerinde hiç bir tadil yapmağa lüzum 
yoktur ve 26 nci maddedeki hükümleri de na
zarı dikkate alırsak, burada cereyan eden mü
zakerelerden tamamiyle mülhem olarak Muvak

kat encümen, iki misli çalışma mecburiyetini, 
yani cezai bir hükmü kaldırmıştır. Gelmiyen-
lerin kendi yerlerine adam çalıştırması esasını 
kabul etmiştir. Rayici mahalliye göre amele üc
reti vermek suretiyle mükellef defterine giren
ler bu mükellefiyeti ifa etmiş sayılır demiştir ve 
kendiliğinden gelmiyenler, işten kaçanlar hak
kında yine ihtiyar heyetlerinin karariyle rayici 
mahalliye göre amele ücretinin kendilerinden 
alınmasını derpiş etmiştir ve onu da haddi 
âzami 20 lira diye tahdit etmiştir ve buna 
karşı, gelememenin mazerete müstenit olduğu 
ve kezalik tarhedilen amele ücretinin rayici ma
halliye uygun bulunmadığı sebeplerinden dolayı 
mükelleflerin idarî makamlara hakkı itirazını 
kabul etmiştir. Binaenaleyh, köylü kadınına 
müsavatsızlık temin edecek şekilde ağır bir yük 
yüklemek şeklinde tasvir buyurdukları mânayı 
bu maddelerden hiç bir veçhile istihraç etmeğe 
imkân yoktur. Binaenaleyh, maddenin aynen 
kabulünü istirham ederim. 

(Muvafık, müzakere kâfi sesleri). 
Gl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Muğla) — Köy

lü kadını Devlet tarafından kendisine verilen 
vazifeyi seve seve yapar amma onun ağır vazi
felerini de bizim gözönünde tutmamız icabeder. 

MUVAKKAT En. REİSİ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Bendenize sual tevcih ediyorsunuz 
amma beyanatınız noktai nazarınızı izah zım
nındadır. Demin noktai nazarımızı izah ettim. 
Beyanatnız maddenin tadilini istilzam ettirecek 
şekilde değildir. Bu itibarla maddenin bu ka
dar münakaşasından sonra bu şeklin maksadı 
temine kâfi olduğu kanaatindeyiz. (Kâfi kâfi, 
reye sesleri). 

(Or. Gl. îzzeddin Çalışların takriri tekrar 
okundu). 

(Ret ret sesleri). 
REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Na

zarı dikkate alanlar ... Almıyanlar ... Takrir na
zarı dikkate alınmamıştır. 

O halde maddeyi aynen reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 26. — Yirmi beşinci maddede ya
zılı mükellefler arasından: 

1. Mazeretsiz olarak işe gelmiyenler veya 
işden kaçanlardan çalışmadıkları her gün için 
köy ihtiyar meclisleri karariyle mahallî rayice 
göre takdir olunacak amele ücreti almır. Bu su
retle alınacak ücretin mecmuu yirmi lirayı ge
çemez. Kararlar alâkalılara tebliğ olunur. 

2. Kendilerinden amele ücreti alınmasına 
karar verilenler, tebliğ tarihinden itibaren on 
gün içinde bu karar aleyhine mükellef olduk
ları işe gelmemelerinin mazerete müstenit ol
duğu veya ücretin mahallî rayice uygun bulun
madığı sebeplerine münhasır olmak üzere köy
lerin bağlılığına göre nahiye müdürlerine, kay-
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makamlara veya valilere itirazda bulunabilirler. 
Bu makamlar tarafından verilecek kararlar ke
sin olup aleyhine hiç bir mercie başvurulamaz. 

3. Yukanki fıkraya göre almacak amele 
ücretleriyle yirmi beşinci maddenin son fıkrası
na göre ödenecek işçi ücretlerini vermiyenler-
den bu paralar Tahsili emval kanununa göre 
istifa olunarak köy sandıklarına yatırılır. 

4. Mükelleflerin yirmi beşinci maddeye 
göre çalıştırılmasında kayıtsızlığı veya işi ak
satacak fena halleri görülen muhtar ve ihtiyar 
meclisi azalan hakkında yirminci maddenin 
üçüncü fıkrası hükmü tatbik olunur. 

Mükellefiyet işlerinin teknik bakımından 
idaresinde kayıtsızlığı veya işi aksatacak fena 
halleri görülen eğitmen, öğretmen, başöğret
men. gezici öğretmen ve gezici başöğretmenlere 
ilkin durumları yazı ile bildirilir. İkincisinde 
bu kanunda yazılı disiplin cezası verilir. Üçüncü 
defasında umumî hükümlere göre haklarında 
takibat yapılır. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 27. — Köy okullariyle enstitüleri
nin her türlü ihtiyaçları için köy sınırları için
deki araziden şahsi haklar mahfuz kalmak şar-
tiyle tedarik edilen taş, kireç ve kum gibi yapı 
gereçlerinden hiç bir vergi, resim ve harç alın
maz. 

Okul ve enstitülerin yapılarında ve onarma 
işlerinde gerekli tuğla ve kerpiçleri kesmek, ki
reci yakmak ve söndürmek için girişilen işler 
serbestçe hiç bir vergi, resim ve harca tabi ol
maksızın yapılır. Bu maksatla açılan çukurlar 
iş bitince kapatılır. 

Ormanlardan çıkarılacak bu gibi mallar hak
kında 3116 sayılı Orman kanununun 23 ncü 
maddesi gereğince Orman idaresinden izin 
alınır. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Altıncı bölüm 
Köy okullarına mahsus arazi 

MADDE 28. — Köy okulunun bulunduğu 
köy sınırı içindeki ziraat işlerine elverişli ara
ziden öğretmenin ve ailesinin geçimine, okul 
talebesinin ders tatbikatına yetecek miktarda
ki arazinin okula tahsisi, satın alınması ve is
timlâki aşağıda yazık esaslara göre yapılır: 

A) Bu arazinin yeri, miktarı, bölge ilk öğ
retim müfettişinin - bulunmadığı takdirde ge
zici başöğretmen veya öğretmenin - başkanlı
ğında beş üyeli bir kurul tarafından tesbit ve 
mazbatası tanzim olunur. Bu kurul : 1. Bölge 
ilk öğretim müfettişi, 2. Köy muhtarı, 3. 
Köy ihtiyar meclisi üyelerinin aralarından se
çecekleri bir üye, 4. Gezici başöğretmen veya 
gezici öğretmenin seçeceği bir öğretmen veya 

eğitmen, 5. Gezici başöğretmen veya gezici 
öğretmenden teşkil edilir. 

1. Bu kurulca tanzim edilecek mazbatada 
gösterilen yer Devlet malı olduğu takdirde 3803 
sayılı kanunun 12 nci maddesinin son fıkrası 
gözönünde tutularak mazbata valilik yoluyla 
Maliye vekilliğine gönderilir ve Maliye vekil
liğinin tasvibiyle o yer parasız olarak köy oku
lu adına tahsis olunur. 

2. Mazbatadaki yer hususi eşhasa ait ise 
mutasarrıfı veya zilyedi (A) fıkrasında yazılı 
kurul tarafından takdir edilecek bedeli kabul 
ettiği veya satmaya razı olduğu takdirde bu 
bedel köy sandığınca ödenerek arazi köy okulu 
adma oîmır. 

3. Mazbatada gösterilen, ve eşhasa ait ol
duğu anlaşılan yer yukanki fıkraya göre sahibi 
veya zilyedi tarafından rızasiyle köy okulu 
adına devir ve ferağ olunmadığı takdirde o 
yer istimlâk yoluyla alınır. 

4. Köy okulları için lüzumu olan yerin is
timlâkine vali karar verir. Bu karar üzerine 
(A) fıkrasında yazılı kurul tarafından istim
lâk edilecek yer için takdir edilen kıymet ma
hallî âdetlere göre ilân yoluyla mal sahiplerine 
veya zilyedlerine bildirilir. İlândan itibaren 15 
gün içinde, alâkalılar nzalariyle takdir edilen 
bedeli kabul ile devir ve ferağ etmedikleri ve
ya bu bedele karşı mahkemeye müracaatla 
itirazda bulundukları takdirde istimlâk bedeli 
Ziraat bankasına ve bulunmıyan yerlerde ka
za mal sandıklarına yatırılır ve istimlâk oluna
cak yere okul adma elkonur. 

5. Takdir edilen istimlâk bedelini kabul 
etmiyen alâkalılar yukanki fıkrada yazılı ilân
dan itibaren 15 gün içinde mahkemeye müra
caatla bu bedel hakkında itirazda bulunabilirler. 

Dördüncü fıkrada yazılı ilânın yapıldığı 
yerde bulunmıyan alâkalılar için itiraz müddeti 
ilânın icrasından itibaren üç aydır. 

B) Okul için istimlâkine karar verilen ye
rin bedeli köy bütçesinden ödenir. 

O) istimlâk edilen veya satın alman yerin 
ürünleri yalnız o yıla mahsus olmak üzere eken 
tarafından toplanır. 

D) Satın alman veya istimlâk edilen yer» 
köy hükmi şehsiyeti adma tapuya tescil olunur. 

Köyün bağlılığına göre valilik veya kayma
kamlık tarafından verilecek müzekkere üzerine 
tapu idareleri bu tescil işini yaparlar. 

E) İstimlâk edilen yerin mutasarrıfının ve
ya zilyedinin malûm olmaması veya oturduk
ları yerin bilinmemesi, A fıkrasının 4 numaralı 
bendi hükmü yerine getirilmiş bulunmak şar-
tiyle o yere el konma işini durdurmaz. 

El konacak yerin tahliye ve teslimi işi,; kö
yün bağlılığmajgöre^valilik veya kaymakam
lık tarafından yazılacak müzekkere üzerine I icra 
dairelerince bu maddenin A fıkrasının .41 ncü 
bendinde yazılı ilân yoluyla yapılmış olanıteb-
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ligattan başka umumî hükümler dairesinde bir 
tebliğ yapılmaksızın icra ve infaz olunur. 

F) Köy okulları için satın alınacak, tahsis 
veya istimlâk edilecek yerlerin tesbiti işlerin
de mümkün olduğu takdirde valilik ziraat mü
tehassısı veya valilik ziraat müdür ve mual-
limleriyle sıhhat müdürlerinin veya hükümet 
tabiplerinin ve Nafia müdürlüğünün mütalâası 
alınır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 29. — Köy okullarına tahsis edile
cek gayrimenkullerin tesbiti için yapılacak tet
kiklere esas olmak üzere yirmi sekizinci hadde
de yazılı kurul ve salahiyetli memurlarca ilgili 
köylülerden istenecek malûmat geciktirmeden 
verilir. Bu malûmatı vermiyenler veya doğru 
olarak bildirmiyenler sulh mahkemelerince üç 
günden bir aya kadar hafif hapis veya beş lira
dan yirmi beş liraya kadar hafif para cezası
na çarptırılırlar. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler...,Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 30. — Okula tahsis edilen arazi üze
rinde meydana getirilen gayrimenkuller ve te
sisler okulun bulunduğu köyün malıdır. Bunlar 
vazifeli eğitmen veya öğretmen tarafından kul
lanılır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yedinci bölüm 
Köy eğitmen, öğretmen, gezici başöğretmen ve 

gezici öğretmenlerinin mükâfatlandmlması 
ve cezalandırılması 

MADDE 31. — Eğitmen, öğretmen, gezici 
başöğretmen ve gezici öğretmenler 3238 sayılı 
kanunun birinci, 3803 sayılı kanunun altıncı 
maddelerinde ve bu kanunda yazılı işleri ya
parlarken vazifelerinde gösterdikleri başarıla
rın derecesine göre aşağıda yazılı şekillerde mü
kâfatlandırılırlar : 

1. Üstün başarılı sayılmak; 
2. Köye hizmet edenler anıtma adı yazıl

mak ; 
3. Köydeki bir tesise adı verilmek; 
4. Ülkü eri sayılmak; 
1. Üstün başarılı sayılmak : 
Vazifelerini olağanüstü bir başarı ile yapan

lar için bölge ilk öğretim müfettişinin teklifiy
le her yıl mart ayı içinde köy enstitüleri müdür
lüklerince bir başarı listesi hazırlanarak müta-
lâalariyle birlikte ilgili valiliklerin maarif mü-
öürlüklerine verilir. Maarif müdürleri kanaat
lerini yazarak listeyi valilik yoluyla Maarif ve
killiğine gönderirler. Listeye girenlerin adları o 
yıl 17 nisanda gazete ve radyo vaşıtasiyle ilân 
edilir. 

2. Köye hizmet edenler anıtına adı yazıl
mak : 

Kültür bakımından kuvvetlendirilmesi lâzım-
gelen, tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar hüküm sü
ren, yurt sınırlarına yakm bulunan, ana müna
kale yollarından uzak olan köylerde vazife gö
ren, mahallin güç şartlarını yenerek öğrenimi 
geniş bir alana yayan ve işlerini ardı ardma 
beş yıl olağanüstü bir başariyle yapan, bulun
duğu köyün yetişkin halkmm bu müddet içinde 
en az onda birini okur yazar hale getirenlerin 
adları, mezun oldukları enstitülerde hazırlanan 
(Köye hizmet edenler anıtı) na yazılır. 

Bu maddede yazılı vasıflan haiz köylerin 
hangi köyler olduğu bölge ilk öğretim müfetti
şinin teklifi üzerine 8 nci maddede adı geçen 
(Valilik köy öğretmen ve eğitmenleri disiplin 
kurulu) tarafından tesbit edilerek her ders yı
lı başmda ilgililere bildirilir. 

3. Köydeki bir tesise adı verilmek : 
Köye daimî şekilde faydalı olabilecek vasıf

larda ve olağanüstü bir çalışma ile meydana 
gelebilecek işleri yapanların bu köylerde yeni
den yapılan yol, çeşme, kanal, hamam, çamaşır
lık, bahçe, koru, kavaklık, çayırlık, değirmen, 
elektrik santralı, köprü, kooperatif gibi yeni bir 
tesise adları verilir. Bu gibilerin adları eserin 
uygun düşen bir yerine daimî olarak kalacak 
şekilde yazılır. 

4. Ülkü eri sayılmak : 
Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında ya

zılı esaslara göre hareket ederek köyün öğretim, 
eğitim, ziraat, sanat işlerinde birbiri ardmca on 
yıl hizmet edenler ve bu işlerde olağanüstü ba
şarı gösterenler (Ülkü eri) sayılırlar ve Maarif 
vekilliğince tesbit edilip verilecek ay yıldızı ha
vi bir işareti taşırlar. 

REÎS — Kabul edeneler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Otuz birinci maddede yazılı 
şekillere göre başarıları görülen eğitmen ve öğ
retmenler, gezici öğretmen veya gezici başöğ
retmen ve ilk öğretim müfettişinin, gezici baş
öğretmenler ve gezici öğretmenler de ilk öğre
tim müfettişinin teklifi ve (kaza köy öğretmen 
ve eğitmenleri disiplin kurulları) kararlarının il
gili valiliklerce tasdikıyla mükâfatlandırılırlar. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler .... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 33. — Köy öğretmen, eğitmen, ge
zici öğretmen ve gezici başöğretmenlerine işle
dikleri disiplin suçlarının derecesine göre aşa
ğıda yazılı cezalar verilir: 

1. işinde kusurlu sayılmak; 
2. Ücreti kesilmek; 
3. Meslekten çıkarılmak. 
1. işinde kusurlu sayılmak: 
Vazifelerinde kusurları görülenlere bu ku-
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surları düzelttirilecek şekilde yazı ile bildirilir, 

2. Ücreti kesilmek: 
Vazifesini aksatmağa teşebbüs eden, aksatan, 

yapmıyanlar, köyü, okulu ve talebeyi zarara 
uğrattığı sabit olanlar üç günlükten on beş gün
lüğe kadar ücret kesilme cezasına çarptırılırlar. 
Bu hal bir ders yılı içinde ikinci defa tekrar
lanırsa bu gibilere altı günlükten bir aylığa 
kadar ücret kesilme cezası verilir. 

Bu fiilin aynı ders yılı içinde üçüncü defa 
tekrarı halinde meslekten çıkarılmak cezası tat
bik olunur. 

3. Meslekten çıkarılmak: 
Bu kanunda yazılı hükümleri yapmakla 

mükellef olanları, vazifelerini aksatmağa tahrik 
ettikleri; eğitmenlik, öğretmenlik, gezici öğret
menlik ve başöğretmenlik şerefini ihlâl edici ha
reketlerde bulundukları veya iffetsizlikleri sa
bit olanlar Devlet hizmetinde kullanılmamak 
üzere meslekten çıkarılırlar. 

İşinde kusurlu sayılma cezası eğitmen ve 
öğretmenlere gezici başöğretmen ve gezici öğ
retmen, gezici öğretmen ve gezici başöğretmen
lere de ilk öğretim müfettişi veya Maarif mü
dürü tarafından verilir. Bu cezaya itiraz edi
lemez. 

Diğer cezalar öğretmen ve eğitmenlere ye
dinci maddede yazılı kurul tarafından verilir. 

Bu kurulların kararına karşı tebliğ tarihin
den itibaren on beş gün içinde (Valilik köy öğ
retmen ve eğitmenleri disiplin kurulu) na iti
raz edilebilir. Bu kurulca,itiraz üzerine ücret 
kesilme cezası hakkında kesin olarak karar ve
rilir. 

Eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ve ge
zici başöğretmenlere verilecek meslekten çıka
rılmak kararı alâkalılar tarafından itiraz edil
sin edilmesin Maarif vekilliği İnzibat komisyo
nunun resen tetkikına tabi olup bu komisyonun 
karariyle kesinleşir. 

Disiplin cezasını gerektiren bir hareket aynı 
zamanda Türk Ceza kanununun hükümlerine 
göre bir suç teşkil etmekte ise umumî hükümler 
dairesinde ayrıca takibat yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Disiplin cezasını gerekleşti-
ren fiiller için: 

a) Eğitmen ve öğretmenler hakkındaki tah
kikatı gezici öğretmen veya gezici başöğretmen 
veya bölge ilk öğretim müfettişi; 

b) Gezici öğretmen ve gezici başöğretmen
ler hakkındaki tahkikatı da bölge ilk öğretim 
müfettişi yapar. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Mazeretsiz ve izinsiz olarak 
vazifelerinden ayrılan eğitmen, öğretmen, gezici 

[ öğretmen ve gezici başöğretmenlerin a^lık üc-
I retlerinden her devamsızlık günü için bir gün

lük ücretinin iki katı kesilir. 
Bu hal bir ders yılı içinde aralı veya arasız 

yirmi günü geçerse birinci fıkrada yazılı «Üc
retten kesme» cezası bir misli artırılır. 

Aynı yıl içinde bu hal kırk günden fazla olur
sa terfileri dört sene sonraya bırakılır, j 

Devamsızlık yukarıki fıkrada yazılı şekilde 
bir yıl içinde iki defa tekrarlanırsa «Mleslekten 
çıkarılmak» cezası verilir. 

Bu maddede yazılı ücret kesilmek muame
lesi İlk öğretim müfettişleri tarafından yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — «Meslekten çıkarılmak» ceza
sına uğrayanlar, 3803 sayılı kanunun beşinci 
maddesi hükmüne tabi tutulurlar. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Gezici öğretmenlere Ve gezici 
başöğretmenlere, sekizinci maddede yazılı ku
rul tarafından verilen cezalara karşı Maarif ve
killiği inzibat komisyonuna on beş gvm içinde 
itiraz edilebilir. Bu komisyonca kesin karar 
verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Sekizinci bölüm 
Köy enstitüleri ve bu enstitülerin köy okulla-

riyle ilgili işleri 
MADDE 38. — Köy enstitüleri müdürleri, 

bu kanunda yazılı işlerin düzgün bir şekilde ya
pılması için, kesimlerine giren köylerde çalışan 
eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen, gezici baş
öğretmen ve bölge ilk öğretim müfettişlerine 
ellerindeki bütün vasıtalarla gereken yardımla
rı zamanında yaparlar ve onlarm işlerini takip 
ederler. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 39. — Köy enstitüsü idareleri, ens
titünün kesimine giren bütün köyleri tesbit ve 
tetkik ederek bu köylerin her biri hakkmda 
gereken bilgileri toplarlar. Köylerin durumları
na ve ihtiyaçlarına göre enstitüden mezun ola
cak eğitmen ve öğretmenlerin gönderilecekleri 
köylerle bu köylerden ikinci maddeye göre teş
kil edilecek bölgeler hakkındaki tekliflerini 
Maarif müdürlüklerine bildirirler. Buj teklifler 
valiliğin mütalaasiyle beraber tasdik edilmek 
üzere Maarif vekilliğine gönderilir. 

Enstitü idareleri, enstitüde çalışan öğretmen
ler vasıtasiyle bu köylerde mezunlarının yapa
cakları işleri plânlaştırarak eğitmen ye öğret
menlere enstitüden mezun olmazdan evvel bil-
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dirirler. 3803 sayılı kanunun on birinci maddes-
sine göre mezunlara alet, tohum gibi şeyleri ve 
hayvanları verirler. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Köy enstitülerinde bulunan 
öğretmenlerle talebe ve eğitmen namzetlerinin 
her türlü köy işlerinde çalışmalarını temin mak-
sadiyle her enstitüye dolayında bulunan lüzu
mu kadar köy okulundan bir tatbikat bölgesi 
ayrılır. 

Bu bölgeye girecek köylerin birinci madde
de yazılı köy okul tiplerinin tamamını içine al
ması ve en az üç gezici öğretmenlik veya ge
zici başöğretmenlik bölgesi genişliğinde olması 
şarttır. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Köy enstitüsü öğretmen 
leri, kıkmcı maddede tesbit edilen tatbikat ala
nında iş görürlerken tahkikat ve sicil verme iş
leri hariç olmak üzere 3238 sayılı kanuna göre 
gezici öğretmenlik ve gezici başöğretmenlik va
zifesiyle salâhiyet ve mesuliyetini haizdirler. 
Bu öğretmenlerin enstitüdeki asli vazifeleri göz-
önünde tutularak tatbikat bölgesi köylerinde 
her yıl ne gibi işleri görebilecekleri enstitü öğ
retmenler kurulunca tesbit edilir ve plânlaştırı-
lır. İlgililer bu plânlara göre çalışırlar. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Valiliklerin köy enstitüleri
ne bağlı köylerinde yapılması gerekli işlerin 
eğitmen ve öğretmenler tarafından vaktinde ya-
pılamıyacağı anlaşılırsa gezici öğretmen ve ge
zici başöğretmen veya bölge ilk öğretim müfet
tişlerinin teklifi üzerine köy enstitüleri idarele
ri, bu köylerde yapılacak işleri bitirmek üzere 
öğretmenlerin başkanlığında enstitü talebesin -
den gruplar gönderirler. Bu talebe ve öğret
menlerin zaruri yol masrafları ile köylerde ka
lacakları zamana ait yiyecek masrafları enstitü 
tahsisatından ödenir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Eğitmen ve öğretmenler için 
köy enstitüleri idarelerince icabında kurslar 
açılır. Eğitmen ve öğretmenlerin bu kurslara 
gelip gitme zaruri yol paraları ve kursta bulun
dukları müddetçe yiyecek masrafları enstitü 
tahsisatından ödenir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu bölüm 
Köy enstitülerinde vazife görenlerin tâyin, ter
fi, mükâfatlandırma ve cezalandırma şekilleri 

MADDE 44. — Koy enstitülerinde öğret

menliğe yeni tâyin edilmiş ve başka bir okulda 
öğretmenlik yapmamış olanların stajiyerlik 
müddetleri bir yıldan üç yıla kadar devam eder. 

Bunların staj iyerlikte muvaffak olup olma
dıkları; enstitü müdür ve müdür muavinleriy-
1Ö stajiyerin okuttuğu dersle yakından ilgili 
iki enstitü öğretmeninden teşkil edilecek bir 
kurulun çoklukla verecekleri kararlarla tesbit 
edilir, ve mazbataları Maarif müdürlüğü yo
luyla Maarif vekilliğine gönderilir. 

Stajiyerin enstitüdeki işine son verilmesi ve
ya öğretmenliğe geçirilmesi; Maarif vekilliğin
ce kararlaştırılır. 

Öğretmenliğe geçirilenlerin stajiyerlikte bu
lundukları müddet tekaütlüklerinde fiili hizmet 
sayılır. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — 3803 sayılı kanunun on ye
dinci maddesine göre işe almacak usta öğretici
ler ilkin köy enstitüsü müdürlüklerince günde
likle tâyin edilirler. Bunlar iki sene çalıştırıla
bilir. Başarısı görülenler ikinci yıl sonunda ve
killikçe daimî ücretliler kadrosuna geçirilebi -
lir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Köy enstitülerinde maaş, 
ücret veya gündelikle vazife görenler, enstitü 
müdürlüğünce, Maarif vekilliğinin tesbit ettiği 
esaslar ve programlar dairesinde kendilerine ve
rilecek işlerde, her hafta pazartesi sabahından 
cumartesi saat on üçe kadar çalışırlar. Tatil 
gün ve saatlerinde her türlü tatbiklerin ve tet
kiklerin yapıldığı zamanlarda lüzumuna göre 
hep beraber veya nöbetle iş görürler. 

Öğretmen, memur, usta öğretici ve müstah
demler, vazifeli oldukları günlerde köy enstitü
sü idarelerince tabelâya konarak yedirilir ve 
enstitü taşıtlarından faydalanırlar. Bunlar için 
hiç bir para alınmaz. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Köy enstitülerinde vazife gö
ren öğretmen, memur, usta öğretici ve müstah
demlerin oturdukları evlerin dolayında her ev 
için yarım hektarı geçmemek üzere arazi ayrı
lır. Bunlar, o araziyi örnek olabilecek şekilde 
aileleriyle birlikte işlerler; aile ihtiyacını kar-
şılıyacak sayıda hayvan besleyebilirler. Elde edi
len ürünlerden kendileri faydalanırlar. Bunun 
için hiç bir para alınmaz. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Köy enstitüsü öğretmenleri
ne enstitü öğretmenler kurulu karariyle ve nö
betle müdürleri tarafından yılda iki ayı geçme-
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mek üzere tatil izni verilir. Bu müddet aralıklı 
da olabilir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Köy enstitülerinde vazife 
gören öğretmenler, memurlar, müstahdemler ve 
usta öğreticiler, başarılarının derecesine göre 
aşağıda yazılı şekilde mükâfatlandırılırlar: 

1. işinde başarılı sayılmak; 
2. Köye hizmet edenler anıtma adı yazıl

mak; 
3. Köylerde yeni bir tesise adı verilmek; 
4. Ülkü eri sayılmak. 
1 İşinde başarılı sayılmak: 
Vazifelerini olağanüstü bir başarı ile yap

tıkları sabit olanlar için vekillik müfettişleri
nin veya enstitü müdürlerinin teklifiyle her yıl 
mart ayı içinde Maarif vekilliğince bir başarı 
listesi hazırlanır Bu listeye girenlerin adları 
o yıl 17 nisanda gazete ve radyo vasıtasiyle 
ilân edilir; 

2. Köye hizmet edenler anıtına adı yazıl
mak : 

Talebesinin çoğu kültür bakımından kuvvet
lendirilmesi lâzımgelen kesimlerden alınan, ke
simlerinde tehlikeli ve bulaşıcı hastalıklar hü
küm süren, yurt sınırlarına yakın ve umumî 
münakale yollarından uzak yerlerde açılan 
köy enstitülerinde vazife gören ve ardı ardınca 
beş yıl olağanüstü başarı gösterenlerin adları, 
çalıştıkları enstitülerdeki «Köye hizmet edenler 
anıtı» na yazılır. Bu vasıflardaki enstitülerin 
hangileri olduğu Maarif vekilliğince tesbit edi
lir; 

3. Köyde yeni bir tesise adı verilmek: 
Olağanüstü bir çalışma ile enstitüye veya 

enstitünün tatbikat bölgesindeki köylerden bi
rine daimî surette faydası dokunacak iş gören
lerin adları kendi çalışmalariyle meydana geti
rilen yeni tesislerden birine verilir; 

4. Ülkü eri sayılmak: 
Enstitünün öğretim, eğitim, ziraat, sanat iş

lerinde aralıksız on yû çalışan ve olağanüstü bir 
başarı gösterenler. «Ülkü eri» sayılırlar ve Maa
rif vekilliğince bu unvanı belirtecek ve ay yıl
dızı ihtiva edecek şekilde tesbit olunan bir işa
reti taşırlar. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Kırk dokuzuncu maddede ya
zılı mükâfatlandırma ve terfi ile ilgili işler, köy 
enstitüsü müdürleri ve Maarif vekilliği müfet
tişlerinin teklifi üzerine veya doğrudan doğruya 
Maarif vekilliğince tetkik edilerek sona erdi-
rilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Köy enstitülerinde vazife 

gören öğretmen, memur, usta öğretici v£ müs
tahdemler suçlarının derecesine göre aşağıda 
yazılı cezalara çarptırılırlar: j 

1. İşinde kusurlu sayılmak; 
2. Ücret veya maaş kesilmek; 
3. Enstitüdeki işlerden çıkarılmak; 
4. Meslekten çıkarılmak. 
1. İşinde kusurlu sayılmak: 
Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler iş

lerinde kusurlu sayılırlar. Kusurlarını düzelt
meleri kendilerine yaziyle bildirilir. 

2. Ücret veya maaş kesilmek: 
Vazifelerini yapmıyanlarm veya vazifelerini 

yapanlara engel olanların; enstitüyü herhangi 
bir şekilde zarara uğrattığı sabit olanların; fiil
lerinin mahiyet ve derecesine göre üç giinlük-
ten on beş günlüğe kadar maaşları veya ücretleri 
kesilir. Bu fiillerin aynı ders senesi için4e tek
rar yapılması halinde altı günden bir a^a ka
dar ücret veya maaş kesilme cezası veriliır. 

3. Enstitülerdeki işlerden çıkarılmak: 
Talebesine ve köy enstitüsü mensuplarına 

iftira eden ve ettirenlerle bir yılda iki! defa
dan fazla maaş veya ücret kesilme cezası alan
lara ve bu kanunda yazılı işleri yapmakla mü
kellef olanları, vazifelerini aksatmıya tahrik 
edenlere; öğretmenlik, usta öğreticilik, me
murluk ve enstitü şerefine uymıyacak hareket
leri görülenlere; enstitüdeki işlerinden çıkarıl
mak cezası verilir. 

4. Meslekten çıkarılmak: 
Haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesind^ bıra

kılmasına mâni bir suiistimali sabit ojanlar, 
bulundukları işten Devlet hizmetinde kullanıl
mamak üzere çıkarılırlar. 

Disiplin cezasmı gerektiren bir hareket ay
nı zamanda Türk Ceza kanununun hükümlerine 
göre bir suç teşkil etmekte ise umumî hükümler 
dairesinde ayrıca takibat yapılır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorunı. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
mitşir. 

MADDE 52. — İşte kusurlu sayılmkk ce
zası, gereken tetkikleri yapmak suretiyle ens
titü müdürü tarafından verilir ve vekillice bil
dirilir. 

Ücret veya maaş kesilmek cezası, efnstitü 
müdürünün raporlariyle; diğer cezalar varillik 
müfettişleriyle enstitü müdürünün veya Maarif 
müdüriyle enstitü müdürünün müştereke ra
porlariyle tahkik ve tesbit edilecek Maarif ve
killiği inzibat komisyonunca kararlaştınlıjr. 

Enstitü müdürü hakkında verilecek c|ezalâr 
hangi derece de olursa olsun vekillik müfettiş
lerinin raporlariyle ve Maarif vekilliği inzibat 
komisyonunca karara bağlanır. 

İşinde kusurlu sayılma cezası kekindir. 
Buna itiraz olunamaz. Diğer cezalar için umumî 
hükümler dairesinde ve ilgiliye kararın tebli-
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ğinden itibaren on beş gün içinde idarî kaza 
merciine başvurulabilir. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Köy enstitülerinde vazife 
gören öğretmen, memur usta öğretici ve müs
tahdemlerden aşağıda yazılı halleri görülenler, 
istifa etmiş sayılırlar: 

1. Vazifesine yeni tâyin edilip mazeretsiz 
olarak on beş gün içinde işine başlamamak; 

2. Tatil izni sonunda mazeretleri olmadan 
vaktinde işlerine gelmemek; 

3. Mazeretsiz olarak aralıksız bir hafta 
işine devam etmemek; 

4. Bir ders yılı içinde mazeretsiz ve aralıklı 
olarak bdr ay vazifelerine gelmemiş olmak. 

Bunlardan mecburi hizmete tabi olanlar hak
kında kanunlarına göre ayrıca takibat yapılır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Onuncu bölüm 
Müteferrik maddeler 

MADDE 54. — Bu kanunda nazili vazifeleri 
gören eğitmen, öğretmen, usta öğretici, gezici 
öğretmen ve gezici başöğretmen, müfettiş, muh
tar ve ihtiyar meclisi azaları ile bu vazifelerle 
ilgili işleri yapmıya memur edilenlerden bilisi
ne veya kurullarına karşı işlenecek ve Türk 
Ceza kanununun ikinci kitabının üçüncü babı
nın dokuzuncu faslında ve dördüncü babının 
üçüncü faslmda ve dokuzuncu babının ikinci ve 
yedinci faslmda mevcut cezalarla ilgili görüle
cek suçlardan Ağır ceza mahkemesinin vazifesi 
dışında kalanlar; Cumhuriyet müddeiumumili
ğinin iddianamesiyle doğrudan doğruya mahke
meye verilir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 55. — 1609 sayılı kanun hükümle
rine temas eden bir suç işliyen eğitmen ve öğ
retmenler, gezici öğretmen ve gezici başöğret
menler o kanunun birinci maddesinin ikinci fık
rasında yazılı memurlar hakkmda yapılacak 
muameleye tabi tutulurlar. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 56. — Köy enstitülerinden ve eğit
men kurslarmdan mezun olanlara, köylerdeki 
sağlık vazifelerini yaptıkları esnada faydalana
cakları acele sıhhi imdada mahsus malzemeyi 
havi birer sıhhat çantasını; Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti, bütçesinden temin eder. 

REÎS — Tadilname yoktur. Maddeyi reye ar
zediyorum: Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Köy enstitülerini en yakın 
istasyon, iskele, kaza ve valilik merkezine bağ-
lıyan yol ilgili vekillik veya valiliklerce en kısa 
zamanda yaptırılır. 

Bu enstitülere en yakm duraklar ve iskeleler 
en kısa bir zamanda ilgili vekillikçe yükletme ve 
boşaltmaya elverişli hale getirilir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum; Ka
bul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 58. — köy enstitülerinin ve köy 
okullarının her türlü muhabere evrakı diğer 
resmî teşkillerin evrakı gibi köy posta teşkilâtı 
vasıtasiyle getirilip götürülür. 

Bu kurumlar resmî işlerinde köy ve jan
darma telefonlarından parasız faydalanırlar. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 59. — Bu kanunun on üç, on dört, 
on dokuz, yirmi, yirmi iki, yirmi üç, yormi dört, 
yirmi beş ve yirmi sekizinci maddelerinde 3803 
sayılı kanunun on iki, on dört, on altmcı mad

delerinde yazılı hizmetler; 422 sayılı Köy ka
nununun on ikinci addesiyle mecburi sayılan 
işlerdendir. 

Köyün mecburi işleriyle bu kanunda yazılı 
diğer işlerin vaktinde ve gereken şekilde ya
pılıp yapılmadıklarını vali, kaymakam ve na
hiye müdürleri takip ve murakabe ederler. 

REÎS — Maddeci ıtyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 60. — Birinci maddede yazılı okul
lar yılda iki ayı geçmemek üzere tatil edilir. 

Eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen, gezici 
başöğretmenler her türlü tatil müddetince üc
retlerini tam olarak alırlar. 

Eğitmen ve öğretmenlerin izinlerinin baş
langıç ve sonunu gezici öğretmen veya gezici 
başöğretmenler, gezici öğretmenlerle gezici baş-
öğretmenlerinkini de bölge ilk öğretim müfet
tişleri tâyin ve takip ederler. 

Okulla ilgili çalışma zamanlan içinde ma
zeretleri dolayısiyle eğitmen ve öğretmenlere 
gezici öğretmen veya gezici başöğretmenler, ge
zici öğretmenlerle gezici başöğretmenlere de 
bölge ilk öğretim müfettişi tarafından mecmuu 
yılda bir haftayı geçmemek şartiyle izin verile
bilir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Köy enstitüsü binalanndan 
birini veya bir köy okulu binasını Maarif ve-
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İdİliğince verilecek plânlara göre yaptıran veya I 
bu okul ve enstitülere tarla, bağ, bahçe, fidan- | 
lık, değirmen gibi bir gayrimenkulu bağışlayan i 
iyilik severlerin veya hayır müesseselerinin ad
lan bunlara daimî olarak anılmak üzere verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miyenlsr.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Köy enstitülerinde ve okulla
rındaki öğretmen, eğitmen, talebenin ve köy 
halkının ihtiyaçları gözönünde tutularak, ana 
statüsü Maarif vekilliğince hazırlanan ve bu 
vekilliğin murakabesi altında işletilen birer 
(Köy enstitüsü veya okulu istihlâk veya istih
sal kooperatifi) kurulabilir. | 

Ortaklarına kazanç dağıtmıyacak olan ens
titü ve okul istihlâk veya istihsal kooperatif
lerinden hiç bir vergi, resim ve harç alınmaz. 

Bu kooperatifler kendi aralarında ana sta
tüsü Maarif vekilliğince kabul ve tasdik edilen 
ve bu vekilliğin murakabesi altında işletilen 
«Kooperatifler birliği» kurabilirler. 

Bu kooperatifler ve birlikleri; köy içinde 
tedariki mümkün olmamak ve köy okullariyle 
enstitülerinin kanunlarla tâyin edilmiş maksat
larını gerçekleştirmeye yaramak şartiyle köy 
halkının muhtaç olduğu eşyayı da satabilirler. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et- j 
miyenler.... Kabul edilmiştir. | 

MADDE 63. — Köy enstitülerine kabul edilen 
talebeden başarısızlıkları yüzünden aynı sınıfta 
üst üste ilci ders yılı kalanlarla ayrı ayrı sınıf
larda iki defa kalanlar enstitüden çıkarılırlar. 

Çıkarılanlar hakkmda 3803 sayılı kanunun 
dördüncü maddesi hükmü tatbik olunur. 

Bunlardan köye faydalı sanatkâr olabilecek
leri enstitü öğretmenler kurulunca kararlaştırı
lanlara yapabilecekleri işlere göre birer belge 
verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — 3803 sayılı kanunun on seki
zinci maddesinde yazılı «Sağlık ve içtimai yar
dım sandığı» nm alacakları, Devlet emvaline 
mahsus hak ve rüçhanları haizdir. Bu sandığm 
gelirleri faiz ve kazançları hiç bir harç, vergi ve 
resme tabi değildir. 

Sandığın paraları; ilgili eğitmen, öğretmen 
ve müfettişler tarafından başkalarına temlik 
edilemez ve şahsi borçları için de haczolunamaz. 

Yardımlar sandık azasına aşağıda yazdı hal
lerde yapılır: 

1. Vazifesi başmda kazaya uğrayanların sa
katlanmalarında veya Ölümlerinde, (Bu hüküm 
koy enstitüsü talebesine de şâmildir); 

2. Ailelerinin ölümlerinde, hastalıklarında, 
çocuklarının doğumunda; ı 

3. Hayvanlarının vazife esnasında ölmeleri 
veya kazaya uğramalarında; I 
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4. Evlerinin veya eşyasının tamamen) yan

ması halinde; 
5. Evlenmelerinde. 
Sandık azasına istihsal vasıtası edinme, iş

lik tesis etme, tetkik seyahati yapma, çocujkları-
nı okutma gibi sebeplerle de sandıktan ödünç 
para verilebilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... fetmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — 3803 sayılı kanunun on) seki
zinci maddesine göre kurulan köy öğretmienleri 
tekaüt, sağlık ve içtimai yardım sandıklarında 
çalıştırılacak müstahdemler, memurlar 36$6 sa
yılı kanun hükümlerince yapılacak bir nizam
nameye göre tekaüt edilirler. Bunların iteka-
üdiyeleri çalıştıkları sandıklardan ödenir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... ^3tmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 66. — Köy eğitmenleri, Köy [ensti-
! tüsü mezunu öğretmenler, Köy enstitüsünde 

vazife gören öğretmen, usta öğretici ve memur
larla gezici öğretmen ve gezici başöğretmenler, 
bölge ilk öğretim müfettişleri 3803 sayılı Jcanu-
nun 18 nci maddesine göre kurulan «Köy öğret
menleri sağlık ve içtimai yardım sandığı^ nın 
azasıdırlar. 

Eğitmen, öğretmen, gezici öğretmen ye ge
zici başöğretmenler, okullarla ilgili işletmeler
den elde ettikleri safi ürünlerin Maarif v^killi-
ğiîiin takdiriyle yüzde ikisinden yüzde peşine 
kadar olanmı, her yıl bu sandığa yardım h)issesi 
olarak vermekle mükelleftirler. 

RElS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Bu kanunun birinci miadde-
sinde yazılı okul ve kurslarla ilgili işlerin görül
mesinde eğitmen, öğretmen, gezici öğretmşn ve 
gezici başöğretmenlere yardım etmek ve vjsızife-
leri iki yıl sürmek üzere her okul için üçer) üye
li birer «Köy okulu yardım kurulu» teşkil Mile-
bilir. Bu üyeler gezici öğretmen veya gezici 
başöğretmen ve bölge ilk öğretim müfettijşi ta
rafından köy halkının yirmi ile elli yaş arağında 
bulunanlarından seçilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... fetmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Bu kanunda yazılı vazijfeleri 
görenlerle işbirliği yapan köy muhtarlarından 
ihtiyar meclisi azalarından, bölge köy okulu. ku-
rullariyle köy okulu yardım kurulları üyelerin
den ve gönüllü olarak bu işbirliğine katılan) köy
lülerden, katıldıkları işlerde dört yıl üstüiı ba
şarı ile çalıştıkları bölge gezici öğretmen*jveya 
gezici başöğretmen ve ilk öğretim müfettişleri 
tarafından tesbit edlienler (Valilik köy öğret
men ve eğitmenleri disiplin kurulu) kar^riyle 
«Yardım eri» sayılırlar. 
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Bu gibilerin adları Maarif vekilliğince radyo 

ve diğer yayınlarla her yıl on yedi nisanda ilân 
olunur. 

Yardım erlerinin şahsi emek ve gayretleriyle 
köyde yeniden meydana getirdikleri, bölge ilk 
öğretim müfettişinin raporiyle sabit olan bir 
tesise (Valilik köy öğretmen ve eğitmenleri di
siplin kurulu) karariyle bunların adları verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Köy enstitülerine ve köy 
okullarına paralı veya parasız olarak tahsis, 
temlik, ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin 
ferağ ve intikal muameleleriyle bu muameleler
le ilgili olarak tanzim edilecek kâğıtlar ve se
netlerden her türlü vergi, harç ve resim alınmaz. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 70. — Bu kanun neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 71. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REiS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İz
mir) — Saym arkadaşlarım; ikinci müzakeresi 
de biten bu kanun, Yüksek Heyetinizin şerefli 
tarihine çok manalı ve yapıcı bir sayıfa daha 
ilâve etmiş bulunuyor. Kanunun hemen her satı
rı, her kelimesi Yüksek Heyetinizin derin alâka-
siyle incelendi, konuşuldu. 

Arkadaşlarımın burada buyurdukları nokta
lar bizim için asla unutulmuş değildir. Bunları 
daima gözönünde tutmak, endişelerini davet 
eden cihetleri dikkat mevzuu olarak elimize al

mak bizim için başlıca bir vazifedir. (Bravo sesle
ri) . İncelenirken, kaygılanmış olan noktalar var
sa bunlar hakkında benim ve bu teşkilâtta çalışan 
bütün arkadaşlarımın çok dikkatli olacağma iti
mat buyurmanızı bilhassa rica ederim. 

Kanun lâyihasını tevdi etttiğiniz muvakkat 
encümen, tatil günleri dahil olmak üzere, bu 
mühim kanunun, bu yapıcı ve kurucu kanunun 
her cihetini her cephesinden tetkik etti. Encü
menin üyelerine, reisine mazbata muharririne 
ve kâtibine huzurunuzda teşekkür etmeyi vazi
fe bilirim. 

Arkadaşlarım, 
Bu son günlerde maarif ve terbiye tarihi

miz Yüksek Heyetinizin önünde müzakere mev
zuu oldu. Size kısaca maarifimizin tarihinden 
dört cümleyi burada tekrar edeceğim: Bu, Cum
huriyetin ilk senelerinde ikinci Cumhuriyet Ma
arif vekilinin İzmir'de söylediği nutuktan alın
mış parçalardır. Onda merhum Vasıf Çmar di
yor ki; «Ben Maarif vekili sıfatiyle tamamen 

kaniim ki, Türkiye'de ilk tedrisat yoktur. Bü
tün mekteplerimiz 3200 dür. Mevcut iptidai mu
allimler 5 600 dür. Salâhiyetle, vukufla ve iş 
başında bulunmak itibariyle söylüyorum ki, Tür
kiye Cumhuriyetinde tedrisatı iptidaiye yoktur. 
Kemali hicapla söylüyorum ki, Türkiye Cumhu
riyetinin bazı köylerinde bir tek mektep bile 
yoktur. Hattâ bu sözümü 3 - 4 vilâyete bile tat
bik edebilirsiniz. Buralarda daha 30 sene mek
tep açılması ve yapılması imkânı yoktur.» 

Aradan geçen ve millet hayatında kısa sayı
lacak senelerden sonra Maarif vekilliği vazife
sini verdiğiniz bu naçiz arkadaşınız, size diyor 
ki: Türkiye'de ilk öğretim vardır. Bugünkü ilk 
öğretim öğretmenlerine ilâveten 50 bin öğret
men 10 sene içerisinde yetiştirilecektir. (Bravo 
sesleri). Türk milletinin tahsil çağmda bulunan 
çocukları yine bu seneler içerisinde % 100 okut-
turulacaktır. (Bravo sesleri). Merhum selefimin 
edasrndaki şikâyetle benim size maruzatta bu
lunurken sesimde duyduğunuz sevinç ve bahti
yarlık, tam zıddmadrr. Bütün teşkilâtımızla, eli
mizden geldiği kadar işimizi yapacağımıza ina
nan eyimser bir eda ile huzurunuzda konuşmak
tayım. Bunun büyük şerefi Yüksek Heyetinizin
dir. Para istedik, para verdiniz; kanun istiyoruz, 
kanun veriyorsunuz, teşkilât yapmak için huzu
runuza geldik, onu tasdik buyuruyorsunuz. Hü
kümete düşen, icra unsurlarına düşen, bunları 
olduğu gibi yerine getirmektir. 

Arkadaşlar, 
j Bu kanunla Türk milleti Büyük Mec
lise minnettardır. Bu kanunu göğsüme basarak 
huzurunuzdan gidiyorum. Çıktığı andan itiba
ren bütün vazife arkadaşlarımla beraber bu
nun tatbiki uğrunda canla başla çalışacağız. 
(Alkışlar). 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesini açık 
reye arzediyorum. Rey vermiyen var mı? 

S. — Millî Müdafaa istikrazı hakkında 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/827) [1] 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Muhterem arkadaşlar, sayın halkımızın kısa ve 
uzun vadeli istikrazlarımıza gösterdikleri fev
kalâde rağbeti yüksek huzurunuzda müteaddit 
defalar şükranla ve iftiharla arzetmek fırsatını 
bulmuştum. En sonra 1942 bütçesi hakkında 
yüksek huzurunuzda maruzatta bulunurken, ta
sarruf bonolarının üçüncü tertibine ait kısmın 
satışının da hararetle devam ettiğini arzetmiş-
tim ve bunun haricinde, hasılatı gene Millî Mü
dafaanın fevkalâde masraflarını kısmen kar
şılamak üzere uzun vadeli bir istikraz aktine 
mezuniyeti tazammun eden bir kanun lâyihası
nın Yüksek Meclise takdim edildiğini de ilâve 
etmiştim. 

[1] 217 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Tasarruf bonolarının üçüncü tertibini teşkil 

eden 25 milyon liralığı da, evvelki iki tertip 
gibi, fevkalâde bir rağbete mazhar olmuş ve çok 
kısa bir zaman zarfmda tamamen satılmıştır. 
16 haziran tarihinden itibaren piyasadaki bo
noların yekûnu 75 milyonu bulmuştur. Kanun 
bono ihracmı yetmiş beş milyon ile takyit etti
ğinden dolayı bunu tecavüz etmeğe meydan 
kalmamak için o tarihten sonra bono satışları, 
ancak evvelce ihraç edilen bonolardan vâdeleri 
gelmiş olanların ödenmesiyle açılacak olan 
had dahilinde olmak üzere yeniden piyasaya 
bono arzolunması suretiyle tanzim olunmuştur. 

Bu üçüncü tertibin dahi böylece fevkalâde 
bir rağbete mazhar olarak çok kısa bir zaman 
zarfında satılmış olması, memleketimizde bir 
taraftan tasarruf fikrinin yerleştiğini ve git
tikçe inkişaf etmekte olduğunu gösterdiği gibi, 
diğer taraftan da vatandaşların müdafaa işleri
ne olan yüksek alâkalarının ve aynı zamanda 
millî praya olan itimatlarının yeni ve parlak 
bir delilini teşkil etmiştir. Bu neticenin istihsa
linde az çok iştirak hissesi olan aziz yurddaşla-
rıma yüksek huzurunuzda bu vesile ile de teşek
kür etmeyi kendime bir vazife bilirim. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere, 
tasarruf bonoları Millî Müdafaanın fevkalâde 
masrafları için kısa vadeli bir istikraz temin et
miştir. Halkımızın tasarruf bonolarına olduğu 
gibi diğer Devlet tahvillerine dahi fevkalâde 
rağbet göstermeleri, hattâ bir kısım* vatandaş
ların paralarını tercihan uzun vadeli istikraz
lara yatırmak istemeleri, diğer taraftan piya
sanın da plasmana müsait olduğu nazarı itibara 
almarak Millî Müdafaanın fevkalâde masraf
larını kısmen uzun vadeli bir istikraz ile temin 
etmeği düşündük ve bugün yüksek tasvibinize 
arzolunmuş olan bu lâyiha bu maksatla ihzar 
edilmiştir. Bu lâyiha ile derpiş olunan istikra
zın şekilleri, faiz, itfa müddeti ve imtiyaz ba
kımından, evvelce aktedümiş olan dahilî istik
razlarda kabul edilmiş olan hükümlerin aynıdır. 
Millî Müdafaa istikrazının evvelki istikrazlar
dan farklı olan tarafı, tranşlann miktar ve za
manının tâyininin Hükümete bırakılmış olma-
sndan ve erken tediye için emsaline nazaran 
bir az daha kısa bir müddet derpiş edilmiş ol
masından ibarettir. Bu ufak farklar da bu 
istikrazın evvelkilere nazaran miktar bakımm-
dan yüksek olmasından ileri gelmektedir. Millî 
Müdafaa istikrazının diğer bir hususiyeti de 
bu istikraza ait tahvillerin iştirası hususunda 
tasarruf bonolarının işlemiş olan faizleriyle bir
likte nakit makamında kabul olunması keyfi
yetidir. Bu suretle Millî Müdafaaya ait kısa 
vadeli istikraz şeklinden tasarruf bonola
rına ve uzun vadeli istikraz bonolarına, ya
ni birinden diğerine geçmekte ve dilediğini 
tercih etmekte vatandaşlara bir kolaylık im
kânı temin edilmiş oluyor. Millî Müdafaa 

istikrazının tahvilleri, bugün hararetle atan
makta olan Devlet tahvillerinin bütün evsafını 
haiz olacakları gibi ayni zamajıda bunun hası
latı, Millî Müdafaanın fevkalâde masraflarına 
karşılık tutulmuş olduğundan, vatajıdaslaıimız 
tasarruf ettikleri paralan verimli ve emin | bdr 
şekilde isletirken, aynı zamanda müdafaa'hiz
metine de iştirak etmelerini temin edecek olan 
bu tahvillere, dijrer emsali gibi. büyük bir rağ
bet göstereceklerinden hic şüphe etmiyorum. 
Lâyihada münderiç hükümler tetkik buyurtılur-
ken görülür ki, müteaddit tertipleri tahakkuk 
ettirilecek olan bu istikrazın her tertibine ait 
tahvillerin ihracma takaddüm eden ihzari ma
hiyette bazı muamelelerin tekemmül ettirilmesi 
lâzımdır. Bu muamelelerin ifası da az çok bir 
zamana tevakkuf etmektedir. Binaenaleyh is
tikrazın birinci tertibine ait ihzari muamelelerin 
biran evvel ikmal edilerek bu tertibe ait pıua-
melelerin teehhüre uğramamasını ve vaktii za
manında ihracını temin etmek üzere lâyihanın 
müstacelen müzakeresine müsaade buyurulma-
sını rica ederim. 

REİS — Lâyihanın müstacelen müzakeresini 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et

miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa istikrazı hakkında kanun 
MADDE 1. — Hasılatı Millî Müdafaa vekâ

letinin fevkalâde masraflarına karşılık tutul
mak üzere 150 milyon liraya kadar dahilî istik
raz akdine Maliye vekili mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
araediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun mucibince yapılacak 
istikraz için mütaaddit tertiplerde hâmiline 
muharrer tahvil ihraç olunur. Her tertibe ait 
tahvillerin itibarî krymetiyle ihraç fiatı arasın
daki fark % 5 den fazla olamaz. Her tertipte 
çıkarılacak tahviller yalnız faizli veya faiziyle 
birlikte ikramiyeli olabilir. Tahvillerin senelik 
faizi veya faizle ikramiye tutarı itibarî kısme
tinin % 7 sini geçemez. 

İkramiyeli tahvillerin ikramiyeleri kur'^ı ke
şidesi suretiyle tevzi olunur. 

REİS — Mütalâa vaı mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edemer ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Her tertipte çıkarılacak tah
viller yirmi senede itfa olunur. Hem faiz I hem 
de ikramiyeli olan tahviller kur'a keşidesi su
retiyle, yalnız faizli tahviller borsada itibarî 
kıymetlerinden aşağı fiatla satıldığı müddetçe 
buradan satm alma yoluyla aksi takdirde kur'a 
keşidesi suretiyle itfa olunur, 
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Her tertibe ait tahviller fevkalâde hallerin 

hitamı ilân olunduğu tarihten itibaren ancak 
iki sene geçtikten sonra itibarî kıymetleri ba-
şabaş tediye edilmek şartiyle tedavülden kal
dırılabilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Bîaddeyi reyinize 
arsediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ,.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tahvillerin faiz ve ikramiye
leri, muvakkat ve katî tahviller ve bunların ku-
ponlariyle tediyelerine ait evrak ve senetler, 
ilân ve istikraza müteallik diğer muameleler is
tikrazın tamamen itfasına kadar her türlü ver
gi ve resimden muaftır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun mucibince çıkarıla
cak tahviller umumî ve mülhak bütçe ile idare 
olunan daire ve müesseselerce, vilâyet hususi 
idareleri ve belediyelerce yapılacak artırma, 
eksiltme ve mukavelelerde teminat olarak itiba
rî kıymetleri üzerinden başabaş kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden evvel bu tahvillere isa
bet eden ikramiyeler ve vâdesi hulul etmiş faiz 
kupon bedelleri tahvil sahiplerine ve ancak ik
ramiye meyanmda tahvilin itfa bedeli varsa 
yalnız o miktar tahvili teminat olaraJs alan da
ire ve müesseselere ait olur. Bu tahviller Ha
zinece satılmış ve satılacak olan millî emlâk be
dellerinin ödenmesinde dahi başabaş kabul olu
nur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu istikraza ait faiz kupon be
delleri ve ikramiyeler, tediyesi iktiza ettiği ta
rihten beş sene ve tahvil bedelleri tediyesi lâ-
zımgeldiği tarihten on sene sonra Hazine lehi
ne müruruzamana uğrar. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 4058 sayılı kanun ile ekleri 
mucibince ihraç edilen tasarruf bonoları bu is
tikrazın her tertibinde çıkarılan tahvillerin sa-
tm alınmasında nakit makamında kabul edilebi
lir. Ancak, mubayaanm tahvil ihraç müddeti 
içinde olması ve tasarruf bonolarının iştira be
deline işlemiş faiz zammedilmek suretiyle ikti
sap edeceği kıymet üzerinden yapılması şart
tır. 

EEÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Her tertipte ihraç, satış ve 

ödeme şartları, ikramiye ve itfa plânları ve 
7 nci maddenin tatbik şekli Maliye vekâletiyle 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca yapı
lacak bir mukavele ile tesbit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabıü edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun mucibince yapıla
cak istikrazın her tertibinde ihraç masrafları 
Düyunu umumiye bütçesinde açılacak ayrı bir 
fasıldan ödenir ve tasarruf bonoları mukabilin
de elde edilen miktar bütçede bu bonoların itfa 
ve faiz karşılığını ihtiva eden fasla tahsisat 
kaydiyle mahsup edilir ve mukabilleri varidat 
kaydolunur. 

Hasılattan geri kalan miktar birinci madde
de yazılı fevkalâde masraflara karşılık olarak 
fevkalâde varidat kaydedilir. Maliye vekâleti 
her tertipte ihraç masrafları için 20 bin liraya 
kadar muvakkat sarfiyata mezundur. 

REİS — Mütalâa var mr? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10, — Bu ka,nunun akdine mezuni
yet verdiği istikrazın her tertibine ait senelik 
faiz, ikramiye ve itfa akçesini karşılayabilecek 
tahsisat her sene Düyunu umumiye bütçesinde 
açılacak ayrı bir fasla konulur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum; Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum, 

Evvelki lâyihaya rey vermiyen varsa reyle
rini versin. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

4. — 3656 ve 3888 ve 3968 sayılı kanunlara 
bağlı 1 numaralı cetvellerin Maliye vekâleti kıs
mında ve 2996 sayılı kanunla değişiklik yapılma
sına dair kanun âyihası ve Bütçe ve Maliye en
cümenleri mazbataları (1/815) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

KASÎM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar
kadaşlar, içinde bulunduğumuz şartların, vazi
felerini ve işlerini artırdığı vekâletlerden birisi 
de hiç şüphesiz Maliye vekâletidir. Bugün hu-

[1] 218 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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zıırunuza takdim edilen lâyiha ile bu artan iş
leri karşılamak için Maliye vekâleti teşkilâ
tında bazı değişiklikler yapılmaktadır ve yerin
dedir. Bendeniz burada bu münasebetle hesab 
mütehassıslarından ve bunların Maliye teşkila
tındaki yerinden ve lüzumundan bahsedeceğim. 

Kazanç vergilerinin en iyi cibayet tarzı hiç 
şüphesiz beyannamelerle olanıdır. Bunları tet
kik ve bu tetkik neticesinde vergilerin en doğ
ru tarzda cibayetmi temin edenler de hesap 
mütehassısları, eksper muhasipleridir. Bu hesap 
mütehassıslığı başlı başına bir iştir. Alelade 
muhasiplikten çok başkadır. 

iyi yetişmiş, maddeten tatmin edilmiş ve 
kendilerinde bir meslek prestiji olan hesap mü
tehassısları, kazanç vergilerinin, muamele ver
gilerinin iyi tahakkukunu ve iyi cibayetini te
nin eden mühim elemanlardır. Bugünkü kazanç 
vergisi sistemimiz, henüz kâfi derecede tekem
mül ederek kamilen beyanname usulüne isti-
nadetmiş değildir. Bugün mevcut dört yüz bin 
kazanç vergisi mükellefinden ancak on bini 
beyanname ile kazanç vergisi vermektedir. 
îdeal olan ve oraya doğru gidilmesi lâzımgelen 
gaye, bittabi bütün kazanç vergisi mükellefle
rinin beyanname ile vergi vermeleridir. Bu 
yola doğru da milletimizin adımlar attı
ğını görmekle bahtiyarız. Bugün mevcut 
hesap mütehassıslarımızın adedi 41, mua-
vinleriyle beraber 71 dir. Önümüzdeki pro
je bunları 107 ye çıkarmaktadır. Fakat ar
kadaşlar, günün birinde, bunlar, varmak istedi
ğimiz gayeye doğru gittikçe, yani bu kazanç 
vargisi mükellefleri beyanname ile kazanç ver
gisi vermeğe gittikleri zaman bize 300 - 400 
hesap mütehassısı lâzımgelecektir. Bu hesap 
mütehassısları bugün muhtelif mekteplerden, 
Hukuk, Mülkiye ve Yüksek Ticaret mekteple
rinden mezun olanlardan almmakta, bir kaç 
yıl çalıştıktan sonra hesap mütehassısı olmak
tadırlar. 

Fakat bu yetişiş tarzı kâfi değildir. Maliye
miz, Mülkiye mektebinde talebe okutarak bu
gün vücutlariyle iftihar ettiğimiz yüksek maliye 
erkânını yetiştiriyor. Bunun gibi gene maliye
miz, Ticaret mektebinde hesap mütehassısları 
için bir kurs açtırarak burada talebe yetiştirir 
ve bu yetiştirdiği talebeyi kendisi sonradan 
muavin olarak, stajyer olarak alır ve pratik su
rette yetiştirirse bunlar çok iyi yetişmiş hesap 
mütehassısları olacak ve bunlar sayesinde de ka
zanç ve muamele vergilerinin tahakkuku daha 
esaslı olacak ve kaçamak noktaları kalmıya-
caktrr. Bu, yapılması lâzımgelen çok mühim bir 
iştir. Bundan başka bugün barem haricinde, ba
remle verdiğimizden daha çok para vererek ma
liye teşkilâtı haricinde, mevcut hesap mütehas
sıslarının Maliye teşkilâtında istihdam edilmesi 

imkânmm da Maliyeye verilmesi lâzımdır. 
Zannederim, Maliye vekili arkadaşımız da bu 
hususta aynı fikirdedir ve kendilerinin bu hu
sustaki mütalâalarını dinlemek faydalı olur. 
Eğer biz Maliyeye bugün daha iyi paralar vere
rek hariçten mevcut hesap mütehassısları ala
cak olursak bunlarm tetkik edecekleri beyanna
meler, bunlarm gözden geçirecekleri hesaplar 
çok daha esaslı olur. Bunların tetkikından geç
tikten sonra, gerek kazanç vergisi ve gerek di
ğer vergilerdeki kaçamak yollar çok daha azal
mış olur. Yapılması lâzımgelen üçüncü şey ise, 
böylece yetişen hesap mütehassıslarına baş
lı basma bir meslek prestiji vermektir. Bun
ları başlı başına meslek sahibi yapmak, 
bu suretle maliye mütehassısı yetiştirmek 
ve bu meslekte iyi yetişmiş olan hesap 
mütehassısları ile Maliye vekâletimizi teç
hiz etmiş olacağız. Bunlarm tetkikından geçe
cek kazanç ve diğer vergilerin cibayeti çok ko
laylaşacak ve maliye işlerimiz daha salim bir şe
kilde idare edilmiş olacaktır. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâ-
zrğ) — Efendim, muhterem Kasım G-ülek arka
daşımızın Maliye hakkındaki teveccühkâr be
yanatına bilhassa teşekkür ederim. 

Alelhusus hakikaten mütaiâalarmm en ehem
miyetli noktası olan hesap mütehassısları bah
sindeki kısımlarına ve oraya vermiş oldukları 
ehemmiyete ben de tamamiyle iştirak ederim. 

Maliye vekâleti, hesap mütehassıslarının, de
dikleri gibi, meşgalelerini teşkil edecek olan işin 
nezaketini, ehemmiyetini nazarı dikkate alarak, 
bu arkadaşları, tahsili âli görmüş ve bilhassa 
mühim kısmını Ticaret mektebinde yetişmekte 
olan efendiler arasından seçmektedir. Ticaret 
mektebinde bunlar için ayrıca bir kurs açılma-

. smı mevzuubahis buyurdular. Onu dahi tetkik 
ederim. Arzediyorum, Maliye vekâleti dahi bu 
noktaya fevkalâde ehemmiyet vermekte oldu
ğundan dolayı, bu noktayı sureti mahsusada 
ehemmiyetle nazarı dikkate alarak, icabediyor-
sa orada bir kurs açmak cihetine dahi gidecek
tir. Hakkında sureti umumiyede karar vermiş 
bulunduğumuz elimizdeki fevkalâde kazanç 
vergisi lâyihasında sureti mahsusada hesap mü
tehassıslarına yer verilmiştir. Yani hesap mü
tehassıslarının o vergi hakkında bilhassa oyna
yacakları rolün ehemmiyeti tebarüz ettirilmiş
tir. O münasebetle bir kat daha vekâletin bu 
hususta nazarı dikkati celbedilmiş bulunmakta
dır. İhtimal ki Meclise sevkedeceğimiz lâyihada, 
arkadaşımın beyanatını takviye edecek ve buna 
verdikleri ehemmiyeti tatmin edecek surette ba
zı hükümler koymak cihetine dahi gideceğiz. 

(Kâfi, kâfi sesleri). 
REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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Maliye teşkilâtına dair 2996 sayılı kanun ile 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 ve 3968 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelle tadil ve eklerinin Maliye vekâleti 
kısmından ilişik (1) sayılı cetcelde derece, un
van, aded ve maaşları gösterilen memuriyetler 
çıkarılmış ve bunların yerine (2) sayılı cetvel
de derece, unvan, aded ve maaşları gösterilen 
memuriyetler konulmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et -
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İlişik (3) sayılı cetvelde dere
ce, unvan, aded ve ücretleri yazılı memuriyetler 
3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 
(1) numaralı cetvelin Maliye vekâleti kısmmdan 
çıkarlımış ve bağlı (4) numaralı cetvelde dere
ce, unvan, aded ve ücretleri gösterilen memuri
yetler bu cetvelin taallûk ettiği kısmına ilâve 
olunmuştur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
ıniyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İlişik (5) sayılı cetvelde de
rece, unvan, aded ve ücretleri yazılı memuri
yetler 3656 ve 3888 sayılı kanunlara ek 3968 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye 
vekâleti kısmına eklenmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -— 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye vekâleti kısmmda yazılı 
olan ve 2996 sayılı Maliye teşkilât kanununun 
11 nci maddesinde vazifeleri sayılan Nakit işle
ri umum müdürlüğünün unvanı Hazine umum 
müdürlüğüne çevrilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Maliye vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 2996 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Maliye vekâleti merkez teşkilâtı bir müste
şarla aşağıda yazılı dairelerden terekküp eder: 

1. Hususi kalem müdürlüğü; 
2. Malî tetkik heyeti; 
3. Teftiş heyeti; 
4. Hukuk müşavirliği; 
5. Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü; 
6. Muhasebat umum müdürlüğü; 
7. Vasıtasız vergiler umum müdürlüğü; 
8. Vasıtalı vergiler umum müdürlüğü; 
9. Hazine umum müdürlüğü; 

10. Muntazam borçlar umum müdürlüğü; 
11. Millî emlâk umum müdürlüğü; 
12. Darphane ve damga matbaası müdürlü

ğü; 

13. Tahsilat umum müdürlüğü; 
14. Zat işleri müdürlüğü; 
15. Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü; 
18. İtiraz ve temyiz komisyonları. 
REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) —Efen

dim, bu cetvelde eski maaşlarla yeni maaşlar 
arasmda bir fark var mıdır? Encümenden soru-
vorıım. 

BÜTÇE Sn. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, muhterem arkadaşımız bende
nize tevcihi hitap ettiği, için kürsüye çıktım. 
Burada yoksa burada asıl vazife son encümen 
olan Maliye encümenine aittir. Maahaza arzede-
yim. 

21ÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Af
federsiniz, Öyleyse Maliye encümeni lütfetsin. 

MALİYE En. M. M. NASUHÎ BAYDAR 
(Malatya) — îki cetvel arasında maaşlarda bazı 
farklar vardır. 

EÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Lüt
fen onları söyler misiniz? 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Bun
lar birinci maddede kabul olundu. 

MALÎYE En. M. M. HASUHÎ BAYDAR 
(Devamla) — Evet, arkadaşımın hatırlattığı gibi 
bunlar, birinci maddeyi cetvelle birlikte kabtıl 
edilmekle, halledilmiş bulunuyor. Maahaza 
tenevvür edilmek isteniyorsa onu hususi olarak 
arşedeyim. Yok ka,bul edilmiş olan bir şeye av-
dst etmek mev^uubahis ise, avdet edelim. 

EÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Mec
liste hususi olmaz, lütfen burada söyleyin. Mü
saade buyurun, mademki birinci madde kabul 
olunmuştur. Heyeti umumiyesi bittiği zaman 
bu suali tekrar soracağım. 

MALÎYE İ n . M. M. NASUHÎ BAYDAR 
(Malatya) — îzah edeyim. Kadro değişiklikleri 

1 şunlardır. Varidatta; varidat umum müdürlü
ğü, vasıtalı ve vasıtasız vergiler umum. müdür
lüğü namiyle ikiye ayrılmaktadır. Yeni umum 
müdüre 80 lira maaşlı bir muavin verilmekte
dir. 3 şube müdür muavinliği, iki mümeyyizlik 
ihdas edilmektedir. Taşra için... 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Yal
nız maaş farkı olanları rica ediyorum. Eski
den ne idi, şimdi nedir? 

MALÎYE En. M. M. NASUHÎ BAYDAR 
(Malatya) — Heyeti umumiyesi itibariyle 500 
küsur bin lira fark vardır. 

fcîYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Efen
dim, bu sualimin hedefi şudur: Malûmu âliniz, 
bir takım ana kanunlar vardırki, hareketlerimi
ze miyar onlardır. Her türlü hareketlerimizde 
onu esas tutarak yürürüz. Meselâ bizim Teş
kilâtı esasiye kanunumuz. Kanunlar yapıldığı 
zaman daima bu, gözönünde tutulur. Ona mu
halif hiç bir harekette bulunulmamağa azme
dilir. İşte Teşkilât kanunları yapıldıktan sonra 
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benim gözümün önündeki ana yasa Barem ka
nunudur. Benim sorduğum, bu kanunda Barem 
kanununa muhalif bir hareket var mıdır? Ve bu 
Teşkilât kanunu yapılırken Barem kanununa 
uygun hareket edilmiş midir? Filân filân daire
deki filân, filân müdürlere 80 lira maaş ver
diğimiz halde acaba Maliye vekâletindeki onun 
mukabili olan müdürlüklere 90 lira veriyor mu? 
Elimde bunu anlıyacak mukayeseli bir cetvel 
olmadığından bu suali sormak mecburiyetinde 
kaldım. Suallerime cevap vermek için eğer bu 
maddeyi muvafık görmüyorlarsa sizleri bir daha 
yoracağım. Heyeti umumiyesi reye konurken bu 
suali tekrar soracağım. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Arkadaşımın çerçevelediği suallere Bütçe 
encümeni cevap vermek mecburiyetindedir. 
Onun için huzurunuza çıkıyorum. 

Şimdiye kadar okunan maddelerde Barem 
kanununda tesbit edilmiş olan esaslara mugayir 
bir şey mevcut değildir. Malûmu âliniz her 
hangi bir müdürü umumiliğe unvan takılması 
ve maaş bağlanması, o umum müdürlüğe tevcih 
edilmiş olan vazifelerin ehemmiyeti ile mütena
sip olur. Maliye vekâleti son zamanlarda ken
disine bir çok kanunlarla tevdi edilen vazife
leri ifa edebilmek için teşkilâtını takviye et
mek mecburiyetini duymuştur. Asıl hedef şu 
umum müdürlük, bu umum müdürlükten zi
yade, varidatın tahakkuk kısmını takviye et
mek ihtiyacıdır. Dikkat buyurulursa ilâve edil
miş olan paranın 300 bin liradan fazlası bu ta
hakkuk kısmını takviye etmek için sarfedilecek 
paralardır. Maksat, paranm ekseriyeti azimesi-
ni kazalara kadar giden teşkilâta tevzi etmek
tir, yoksa merkezde değil. 

Tahsilat, vergi kanunlarının ilâvesiyle fev
kalâde bir yekûn tutmaktadır. Teşkilât kuv
vetle çalışarak, aldığımız rakamlara göre, tah
silatın % 97,5 nu temin etmiştir. Bu suretle 
teşkilâta da ilâveler yapılmıştır. Asıl hesaba 
göre» merkezde yapılan ilâveler şunlardır: 
Tahsilat müdürlüğü 80 lira idi, 90 olmuştur. Mil
lî emlâk müdürlüğü 80 idi, 90 olmuştur. Zat iş
leri 10 lira fark etmiştir. Bundan başka vekâ
letlerin muhasebat müdürlükleri var. Bütçe en
cümeninde muhasebat müdürlerinin maaşları 
80 den 90 a çıkarılmıştı. Adedi 5 idi, Maliye 
encümeni İM ilâvesiyle bunu 7 ye çıkarmıştır. 
Kendileri de ilâve ediyorlar, bunlar bir çok iş
ler görmektedirler. Bunların takviyesi lâzım
dır. Bunun için maaşları 90 a çıkarılmıştır. Ar-
zettiğim gibi 500 bin liranm hemen kısmı âzami 
Maliyenin asıl çalışması lazımgelen ve her tarafa 
dağılmış olan teşkilâtını takviyeye masruftur. 
Bunların ilâvesine sebep, gittikçe işlerinin 
kesbi ehemmiyet etmesindendir ve onları daha 
çok çalışmıya sevketmek içindir. Gene yapılan 
tadilâttan biri de varidatın; vasıtalı, vasıtasız 
vergiler diye ikiye inkısamından ileri gelmiştir. 

Zannederim arkadaşımız da buna itiraz: etme^ 
mistir. Çünkü esbabı mucibeyi okumuşjlardır, 
Eğer tavzih lüzumunu duyarlarsa arzedeyinl 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) -U Ha
yır, yalnız bir sual soracağım: Muhterem arka
daşım buyurdular ki, bu cetvelde böyle bir şey 
yoktur. Diğer cetvellerde böyle bir şey var mı? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) — Bendeniz bu maddeye kadarı olan 
maddelerden bahsettim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bun
dan sonra gelecek maddelerde var mı? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) — Onu da arzedeyim amma usulü mü
zakereye uymaz. O maddelerin müzakeresinde 
sorarsanız arzederim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Hep
sini ayrı ayrı mı sorayım? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — İyi amma burada kanunun heyeti umu-
miyesini konuşmuyoruz. 

SİNAN TEKELİOĞLÜ ( Seyhan ) — Yeni 
ihtisas mevkileri ihdas ediliyor mu? 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) — Biz hesap mütehassıslarının miktarı
nı çoğaltıyoruz, mütehassıslar ihtisas mevkii 
değildir. Biliyorsunuz ki maliyenin bir çok he
sap mütehassısları vardır. Kasım Gülek arka
daşımızın da ifade buyurdukları veçhile; vekâ
letin muamelâtı gittikçe çoğalmakta, kazanç, 
muamele ve istihlâk vergilerini tetkik ijle mü
kellef bulunan bu mütehassısların miktarı çok 
azdır. Biz bu miktarı çoğalttık. Daha fazlaya 
da ihtiyaç vardır. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Şir su
al. Yeniden ilâve edilen bu mütehassıslara ih
tisas maaşı mı verilecek? Çünkü Barem kanunu 
buna müsaade etmiyor. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — İhtisas mevkiinde yazılı bir, iki kigi var
dır, onlar alacaktır. Diğerleri, mütehassıs un
vanı takmmış olmakla beraber alacakları para 
Barem kanunu dairesindedir. Onlara burada mü
tehassıs unvanının verilmiş olması, bunlara daha 
fazla para vermeğe müsait değildir. 

REİS — Madde hakkında başka mütalâa 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum: [Kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 2996 sayılı kanunun 8 nci 
maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu müdürlükleri icabma göre bir muhasebe 
müdürlüğü halinde birlişetirmeğe Maliye vekili 
salahiyetlidir. 

EEİS — Mütalâa var mı Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 10 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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Vasıtasız vergi kanunlarının tatbikatını 

idare, vilâyetler varidat teşkilâtının vasıtam 
vergilerin tarh ve tahakkukatı üzerindeki faa
liyetini tanzim, vasıtasız vergilere ait kanun ve 
nizamnameleri ve bunlara müteallik tadilleri 
ihzar eylemek ve tatbikattaki ihtilâf ve tered
dütler ürerine vâki olacak suallere cevap ver
mek ve bu işlere ait kanuni icapların vaktinde 
yapılmaları için lâzııngelen tedbirleri almak, 
vasıtasız vergilere tesiri olan bütün kanun pro
jelerini tetkik ve mütalâa beyan etmek, vasıta
sız vergilere ait istatistikler için lüzumlu malû
matı toplamak, mahallî idareler vergi sistemi
nin Devlet vasıtasız vergileriyle olan alâka ve 
ahengini temin etmek Vasıtasız vergiler umum 
müdürlüğünün vazifesidir. 

Yukarıda sayılan işlerden vasıtalı vergilere 
taallûk edenleriyle vilâyet hususi idarelerinin, 
murakabesi Maliye vekâletine ait vergilerine 
müteallik muamelelerde Vasıtalı vergiler umum 
müdürlüğünce ifa olunur. 

Devlet varidat bütçesi, Vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler umum müdürlükleri tarafından müşte
reken hazırlanır. Merkez kadrosundaki memur
ların iki umum müdürlük arasında tefriki Ma
liye vekâletince yapılır. Vilâyetler varidat teş
kilâtına dahil memurlardan tâyinleri vekâlete 
ait olanların tâyin, terfi, nakil, tahvil ve teczi
yelerine ait teklifler Vasıtasız vergiler umum 
müdürlüğü tarafından yapılır. Ancak, vasıtalı 
vergiler için ayrı teşkilât kurulmuş olan vilâ
yetlerde bu teşkilâta dahil memurlar hakkında 
bu işler Vasıtalı vergiler umum müdürlüğünce 
ifa edilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 2996 numaralı kanunun 48 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Maliye teşkilâtında 7 nci ve daha yukarı de
recelere dahil memuriyetlere tâyin olunabilmek 
için Siyasal Bilgiler okulu ile Hukuk ve İktisat 
Fakülteleri, Yüksek ticaret mektebi veya bu 
derece ve vasıftaki mümasili jaoancı mektep
lerin birinden mezun oLnak şarttır 

Bu mekteplerden çıkmış olup c"y bidayeten 
MtU:ye hizmetine girmiş olanlar merkez teşkilâ
tında veya Teftiş heyeti refakatinde vekâletçe 
tesbit edilecek surette bir sene müddetle staja 
tabi tutulurlar. 

Stajlaı.nı muvaffakiyetle geçirdikleri daire 
amirlerince ve Teftiş heyeti reisliğince tasdik 
edilenler imtihansız olarak merkez kontrolör
lüklerine veya kontrol memurluklarına veya 
Teftiş heyeti nizamnamesi dairesinde imtihanla 
Maliye müfettiş muavinliğine tâyin olunurlar. 
Bu suretle tâyin edildikleri memuriyetlerde 2 
sene kalan ve amirlerince mesai ve liyakatleri 
tasdik edilen müfettiş muavinleri Teftiş heyeti 

nizamnamesine tevfikan yapılacak ehliyet im
tihanında ve diğerleri de Maliye vekâletince 
tesbit ve icra edilecek meslek imtihanında mu
vaffak oldukları takdirde 9 ncu dereceye ve 
şayet bunlar usulen yabancı dil Devlet imtiha
nın: geçirmiş veyahut yabancı memleketlerde baş
kaca yüksek bir mektepte meslekî tahsil gör
müş bulunurlarsa 8 nci derecedeki memuriyet
lere tâyin olunabilirler. Âtiyen defterdarlık, 
muhasebe müdürlükleri gibi daha üstün dereceli 
memuriyetlere intihap sırasında bunların terci-
han tâyinleri cihetine gidilir. 

Yukarıda zikri geçen ehliyet ve meslek im
tihanlarında muvaffak olamıyanlar diğer malî 
hizmetlerde istihdam edilirler. 

2996 numaralı kanunun meriyeti tarihinde 
maaş veya ücretle maliye teşkilâtmda istihdam 
edilmekte bulunanların 3656 numaralı kanunla 
müktesep haklan mahfuzdur. Maliye hizmetin
den ayrıldıktan sonra yeniden Maliye memur
luğuna girmek isteyenlerin 7 nci ve daha yuka
rı derecelere tâyininde yukarıda yazılı tahsil 
şartı aranır. 

Yukarıda yazılı mekteplerden çıkmış olup 
da halen Maliye teşkilâtında 10, 11 ve 12 nci 
derecede müstahdem bulunanların hizmetleri de 
bu maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı hizmetler
de geçmiş sayılır. Bunlardan Maliyede üç sene 
hizmet etmiş olanlar, tabi tutulacakları meslek 
imtihanında muvaffak oldukları takdirde hak
larında bu madde hükümleri tatbik olunur. 

BEİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
FUAD SİKMEN (Rize) — Bendeniz bu mad

dede ufak bir değişildik yapılmasını Encümen
den istemek ve aynı zamanda Hükümetimizden 
de ayrıca bir temennide bulunmak için söz al
mış bulunuyorum. 

Biliyoruz ki, barem kanunu hükmüne göre 
yüksek tahsil görmüş olan bir genç Devlet me
muriyetine intisap etmek istediği zaman otuz 
lira asli maaşla kabul edilir. Eğer bu genç ay
rıca bir yabancı dil biliyorsa bir derece yüksek 
maaşla memuriyete alınabilir. Baremin tesbit 
etmiş olduğu bu esaslı hükmü geçen sene kabul 
edilmiş olan Dahiliye memurları hakkındaki bir 
kanunla bir noktadan değitirdik ve Dahiliye 
memurlarından kaymakam olacaklar için istis
nai bir hüküm koyduk. 

Şimdi huzurunuzda münakaşa edilmekte olan 
bu lâyiha ile de Maliye vekâletinin ileride en 
yüksek memuriyet derecelerini işgal edecek 
olanların ilk intisap ettikleri memuriyet olan 
yerler için de böyle ilrinci bir istisnai hüküm 
teklif edilmiş bulunuyor. Hatırlarsınız ki, Da
hiliye memurları için bu istisnai hükmü kabul 
ederken huzurunuza esbabı mucibe olarak ileri 
sürülen noktalar şunlardı : Dahiliyede kayma
kam olacak kimseler, kaymakamlık vazifesrnin-
ki kazalarda Hükümetin mümessili, bilûmum 
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idarî müesseseleri murakabe ve nezaret etmek 
hakkı dolayısiyle ehemmiyeti aşikârdır, ve bun
lara ileride valilik gibi çok yüksek mevkiler 
de verilecektir. Binaenaleyh, bu sahaya inti
sap edecek olanlar hakkında, diğer Devlet me
muriyetlerine girecek olanlardan ayrı bir mua
mele yapılması lâzımgelir dendi ve yüksek 
Meclis sırf kaymakam olacaklar için, kayma
kamlığa tâyin edildikleri zaman böyle bir dere
ce yüksek maaşla tâyin esasını kabul etti. 

Şimdi bu lâyiha ile teklif edilen şudur: Ma
liyede merkez kontrolörlüğüne ve kontrol me
murluğuna tâyin edilecekler, maliye müfettiş 
muavini olacaklar, tıpkı Dahiliyede olduğu gi
bi, diğer Devlet memuriyetine intisap edenler
den bir dereceden yüksek dereceye alınacak
lardır. Bunların kayıt ve şartlarını koymuşlar
dır. Bendeniz, şahsi kanaatime göre, Devletin 
ehemmiyet arzeden vazifelerinde, bilahssa Dev
letin idarî teşkilâtında baş olmak mevkiine ge
leceklerin yetişecek oldukları kısımlarda çalışa
cak olanlara böyle bir derece yüksek maaş ver
menin aleyhinde bulunmam. Çünkü kannatim 
odur ki, Devletin idarî makanizmasını, ancak bu 
gibi mevkilere güzidelerin gelmesiyle temin et
mek mümkündür. Bu itibarla aslına bir diye
ceğim yoktur. Maliye teşkilâtı gözönüne ge
tirilirse, maliye müfettiş namzetlerinin ve 
merkez kotnrolörlerinin ileride geçecekleri va
zife itibariyle maliyenin yüksek mevkilerine çı
kacak namzet kimseler olduğu için onlar hak
kında da böyle bir istisna kabul etmenin aley
hinde bulunacak değilim. 

Yalnız bendenizin Hükümetten temenniye 
şayan gördüğüm nokta şudur: Bu gibi ehemmi
yetli vazifelere geçirilmiye namzed olanlara ilk 
dereceleri teşkil eden vazifeler verilirken, Dev
let teşkilâtında bu gibi mevkilere alınacaklar 
alâkadar vekaletlerce bir takım usullere tabi 
tutulmakta, yani evvelâ staja tabi tutulmakta, 
muhtelif kısımlarda bu staj müddetini geçir
dikten sonra muvaffakiyetli not alanlar, yine 
muayyen müddeti doldurduktan sonra, kursa 
devam ettirilip imtihana tabi tutulmaktadır. 
Böyle sıkı bir kontrol ve tecrübeden geçip mu
vaffak olanlara bir derece yüksek maaş ver
mek doğrudur. Yalnız arzettiğim gibi Dahiliye 
ve Maliye vekâletlerine hasru tahsis edilmek, 
Teadül kanununun koyduğu prensipleri haki
katen bozmak demektir. Bu itibarla aslı gü
zel olan bu hükmün bence derhal bu kanunla 
beraber çıkarılmasında Maliye teşkilâtı bakı
mından zaruret varsa, eğer Hükümetimiz bu 
lüzum ve ehemmiyeti bilûmum vekâletler için 
varit görür ve baremde bunu bize vâdederse 
diyecek bir sözüm yoktur. Şimdi okunan mad
dede bence ufak bir değişiklik yapmak lâ
zımgelir. Çünkü aynen kabul edildiği takdirde, 
Dahiliyede kabul edilmiş olan şart altındaki ufak 
istisnayı burada çok genişletmiş oluruz. Da

hiliyeye maiyet memuru olarak, stajiyer joİarak 
ve bilâhara kaymakamlık kursunu ikmEJl ede
rek kaymakamlığa nasıl bir mafevk maaşla ge
çiyorsa bunu ancak kaymakamlıkta Saldığı 
müddetçe alacaktır. Yoksa Dahiliyenin "bilfarz 
merkezdeki bir müdür muavinliğine veya masa 
şefliğine geçtiği vakit onun bu haktan istifade 
edemiyeceğine dair hüküm vardır. Majliyede 
de müfettiş muavinliğinde veya kontrolörlük
te bulunduğu zaman ancak bu maaşı alsın. (Başka 
bir vazifeye geçtiği zaman bu farktajn isti
fade etmesin. Şüphesiz ki, bu fark bir dejreceye 
maksur olduğu için ancak bu farktan istifade 
etmemesi keyfiyeti bir terfi müddetiyle niukay-
yettir. Oradan ayrılmasında esasen böjrle bir 
fark mevzuubahis olmryacağı için buj sırf 
terfi kaydiyle mukayyet olmak lâzımgeliıf. Ben
denizin arzettiğim esasları temin etmek [ mak-
sadiyle iki takrir hazırladım. Bu iki takrir
den birisi arzettiğim, tıpkı Dahiliye meniurları 
kanununda olduğu gibi, yalnız tâyin edpecek-

maaşı ler o vazifelerde kalacakları müddetçe o | 
alabilirler. Eğer terfi müddeti zarfında bu
radan başka yere giderlerse ikitisap ettikleri 
hak, kendileri için, bir hakkı müktesep olamaz. 

İkincisi de; gene bu maddenin son fıkfasiyle 
halen Maliye vekâletinde bu farktan istifade 
edebilecek olan, yani Siyasal bilgiler, Ticaret 
ve Hukuk mekteplerinden veya ecnebi ıpemle-
ketlerde bunlarm muadillerinden mezui. olup 
da halen Maliye vekâletinde madun derece
lerde, yani bu kanunla verdiğimiz, ha)k ola
rak bahşettiğimiz derecelerden daha aşağıda ça
lışanlar da bu kanunun koyduğu usuller | daire
sinde kurstan geçip de muvaffak olduğju tak
dirde bu verdiğimiz haktan istifadeleri i^in bir 
fıkra vardır. O fıkranın yazılış tarzı, perede 
bulunurlarsa bulunsunlar bu haktan istifade 
edecekleri mahiyetindedir. Arzettiğim gjibi, is
tisnai olan bir hüküm ancak istisnaya i sebep 
olan hususlara hasru tahsis edilmesi lâzınigeldi-
ğinden dolayı kendileri ya Maliye müfettite mua
vinleri - nizamnameleri müsait ise - merkejz kon
trolörü, kontrol memuru tâyin edildikleri za
man bunlar bu haktan istifade etsinler,! diğer 
vazifelerde bu hakkı almasınlar. Arzettiğim 
gibi, bu iki vazifenin ehemmiyeti daha} fazla
dır. Binaenaleyh bu iki noktadan iki takrir tak
dim ediyorum, kabulünü Yüksek HeyetiŞıizden 
rica ederim. 

MALÎYE VEKİLÎ FUAD AĞRALI |( Elâ
zığ ) — Maddenin esbabı mucibesini Fuad Sir-
men arkadaşımız izah ettiler, lüzumun^, kani 
oldular, faydalı olduğunu ifade buyurdulair. Yal
nız bunun bir iki vekâlete hasredilmiyer^k Hü
kümetçe Teadül kanununun esasları dairesinde 
ve şeraiti dahilinde olmak üzere onlar için dahi 
bu faydayı temin etmek üzere Teadül kanunun
da umumiyet ifade edecek surette bir jteklifi 
kanunide bulunmasını Hükümetten istediler. 
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Hükümet namına buna muvafakat ettiğimi 

arzediyorum. Teklif ettikleri tadilâtı henüz bil
miyorum, daha takrirleri okunmadı, yalnız be
yanatlarından anladım, bunlara da muhalif ol
madığımı Maliye vekili sıfatiyle şimdiden arze-
derim, 

Yüksek Reisliğe 
Ârzeylediğim sebeplere binaen 48 nci madde

nin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif eylerim: 

Bize 
Puad Sirmen 

«Yukarıda yazılı mekteplerden çıkmış olupta 
halen maliye teşkilâtmda 10, 11 ve 12 nci dere
celerde bulunanlardan 3 ncü fıkrada yazılı mes
lek imtihanını muvaffakiyetle geçirenler merkez 
kontrolörlüklerine veya kontrol memurluklarına 
tâyin olundukları takdirde haklarmd aynı fık
ra hükmüne göre muamele olunur.» 

Yüksek Reisliğe 
Ârzeylediğim sebeplere binaen 48 nci mad

denin nihayetine aşağıdaki fıkranm ilâvesini arz 
ve teklif eylerim: 

Rize 
Puad Sirmen 

«Bu maddenin 3 ncü ve son fıkraları muci
bince bir derece yukarı memuriyete tâyin edi
lenler bir terfi müddeti geçmeden başka bir 
vazifeye nakledildikleri takdirde, mezkûr fık
ralar hükmü dairesinde iktisap ettikleri müddet 
farkı kadar terfi müddetleri uzatılır.» 

MALİYE En. M. M. NASUHİ BAYDAR 
(Malatya) — Encümen de bu tadillere muvafa
kat ediyor. 

REÎS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Fuad Sirmen'in birinci takriri tekrar okun

du). 
REİS — Reye arzediyorum. Nazarı dikkate 

alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate alın
mıştır. 

(Fuad Sirmen'in ikinci takriri tekrar okun
du). 

REİS — Nazarı itibara alanlar . . . Almıyan
lar . . . Takriri nazarı dikkate alınmıştır. 

Maliye encümeninin bir diyeceği var mı? 
MALİYE En. M. M. NASUHÎ BAYDAR 

(Malatya) — Muvafıktır, encümene almağa lü
zum yoktur. 

İSMET EKER (Çorum) — Maddeyi bu tas
hihlerle reye koyunuz. 

REİS — Nazarı dikkate alınan takrirler veç
hile maddeyi tadilen reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmiyen arkadaş var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MADDE 9. — 2996 numaralı Maliye teşki

lât kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir: 
Madde 49. — Maliye vekâleti yüksek tah

sil görmüş olan ve yabancı dil bilen Maliye 
memurlarını bilgi ve görgülerini arttırmak için 
kendilerine bir seneye kadar mezuniyet vermek 
suretiyle yabancı memleketlere gönderebilir. Bu 
suretle izin verilen memurların gidiş ve dönüş 
müddetleri en uzak yerler için nihayet bir ay
dır. Aldığı izni bir ay içinde kullanmıyan me
murlar, tekrar izin almağa mecburdur. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Efendim; bu 
madde ihtiva ettiği hüküm itibariyle bugün için
de bulunduğumuz şerait güzkönünde bulundu
rulursa derhal tatbik mevkii bulacak değildir. 
Ancak ihtiva ettiği hüküm bendenizce çok gü
zeldir. Hakikaten Devlet memurlarımızın, müm
kün olduğu kadar, yabancı memleketler vaziye
tini ve teşkilâtını görerek bilgilerini, artımları
nı ve memleketlerine avdetlerinde vücutların
dan daha ziyade istifade bakımından büyük 
fayda vardır. Bu itibarla maddenin aslına hiç 
bir diyeceğim yok. Yalnız maddenin yazılış şekli, 
bendenizce bazı kayıtlarla takyit edildiği takdir
de, elde edilecek netice daha güzel olur, çünkü 
madde mucibince, Maliye vekâleti meslekî gör
gü ve bilgilerini arttırmak maksadiyle maliye 
memurlarının Avrupa'da tetkikatta bulunmaları 
için bir sene kadar mezuniyet verecektir. Şimdi 
bu suretle mezuniyet almış ve Avrupa'ya gitmiş 
olan bir memur, Devletten bir sene, Devlete 
hiç bir hizmet görmediği halde, maaş alacaktır. 
Kendisine bu fedakârlığı yapan Hükümetin ve 
idarenin, oradan geldiği zaman, o memurdan 
bir şey beklemesi, ondan bir şey istemeğe hakkı 
olması da gerektir. Binaenaleyh böyle bir şey 
istenileceğine dair Maddede bir hüküm yoktur. 
Bendeniz diyorum ki, bu maddeye şu fıkrayı 
ilâve edelim, diyelim ki: Bu suretle Avrupa'da 
bilgilerini ve görgülerini arttırmak için izin ve
rilecekler ancak bulundukları vazifede muvaf
fak olanlar arasından seçilir, bir. İkincisi; mezu-
nen gittikleri memleketlere gezmeğe gitmedikleri 
için, bilgilerini ve görgülerini arttırmak için 
izin aldıklarından, meslekleri ile alâkalı husus
larda yaptıkları tetkikatm neticesini gösterir 
şekilde memlekete dödükleri zaman Hükümete 
rapor vermeleri lâzımdır. Bendeniz maddeye bu 
kayıtların ilâvesini rica ediyorum. 

Bu madde vesilesiyle hükümetimizden bir 
temennide bulunacağım. Bu maddenin ihtiva et
tiği şey, yalnız Maliye vekâleti için değil, bütün 
Devlet devairi için faydalı olmaktan hali değil
dir. Bu mezuniyetten yalnız Maliye vekâleti 
memurları değil, Meselâ Adliye veya Dahiliye 
vekâleti memurlarının da istifadelerini temin et
mek lâzımdır. Binaenaleyh böyle bir imkânı bü
tün Devlet teşekkülleri için de kabul etmek, 
mümkün kılmak üzere diğer bir lâyiha hazırla-
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malarını ve böyle bir teklifte bulunmalarını ri
ca ederim. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — 
Efendim, maddenin aslı çok güzel. Hakikaten 
elimizden gelse bizden daha ileri olan memle
ketlere bütün Devlet memurlarını bir kerecik 
olrfun gönderip gezdirmenin faydasına ben de 
kailim. Fakat mademki böyle bir karar verece
ğiz, bundan hakikî neticeyi almak yoluna git
mek lâzımdır. Bir kere Maliyeden kim gidecek
tir? Bir de nasıl gidecektir? Meseledir. Lâalet-
tayin herkes gitmemeli, bir sene zarfında mük-
tesebat edinebilecek insanlar seçilmelidir. Çün-
ki parasını Devlet veriyor arkadaşlar. Mezun 
addediyorsunuz, bir sene zarfında Maliyeden 
maaşını alıyor. Bu müddet sonunda avdet ettiği 
vakit orada ne yapmıştır? bunu sormak lâzım
dır. Bizim ecnebi memleketlere gönderdiğimiz 
talebe hususunda en ziyade noksan olan cephemiz 
baskmm mevcut olmamasıdır. Talebe hakkında 
da böyledir, yetişmiş memur hakkında da böy
ledir. Arkadaşlar, herhangi bir insanı alacaksı
nız, göndereceksiniz. Ya gezecek, ya çalışacak, 
onun ihtiyarına bırakıyorsunuz. Bu ihtiyar için 
Devlet para vermez, mecburiyetler koymak lâ
zımdır. Öyle zannediyorum k i Sirmen arkada
şımız kendisinden bir rapor istenmesini teklif 
ediyor. Kendimin verdiğim rapor makbul ve mu
teber olsa hergün kendim için bir çok raporlaı 
verebilirim. Bunu anlamam. Çalıştığı yerden ra
por getirmelidir. Çalıştığı yer demelidir ki, si
zin bana gönderdiğiniz adam geldi, çalıştı ve 
şunları yükledi memleketine döndü. Fakat, 

ben gittim Avrupa'da, Amerika'da mükemmel her 
şeyi etüd ettim, geldim diye rapor istemeyi an
lamam. Bir iş yapacaksak adam akıllı yapalım. 
Bir sene yerine iki sene yapalım, fakat adam 
akilli yapalım. Hakikaten ihtiyacımız vardır. 
Genç, zeki arkadaşlarımızı, bu günkü medeniye
tin en yüksek tekniğinden istifade etmesi için ile
ri memleketlere göndermeliyiz. Bilhassa Maliye
den göndermekliğimiz lâzımdır. ÇünM Meliye-
nin de bu gün harp aleti kadar mühim bir tek
nik müessese olduğunu kabul etmeliyiz. Bir se
ne gitmekle yetişmiş olmaz. İM sene gitsinler, 
fakat oradan müktesebat ile dönsün. Aksi tak
dirde yalnız güzel bir seyahat temin etmiş 
olur. Ben bunun aleyhindeyim. Ya adamakıllı 
yapalım, yahut bundan vaz geçelim. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar, bu 
madde şimdi Ziya Gevher arkadaşımızın temas 
ettiği husustan kısmen ayrı bir mevzudur. Bu
yurdukları hususu temin için bizim mevcut 
mevzuatımızda ve her vekâletin kendisine ayrıl
mış kısımda, Maarif vekâleti bütçesinde toplu 
olarak Avrupa'ya gönderilecek talebe için bir 
hüküm vardır. Onların ne şekilde gideceği ve 
tahsil müessesesinin devamına göre bir takım 
şartlara bağlanmıştır. O husus arzettiğim mad
de ile temin edilmiş bulunmaktadır. 

Buradaki hüküm, maliyenin, herhangf bir 
memurunu mezuniyet vererek Avrupa'ya! gön
derebilmesi için konulmuş bir kayıttır. Bendeni
zin anladığıma göre âti gösteren, istidadı ye ka
biliyeti diğer arkadaşlarından daha yjiksek 
olan, maddede yazılı oiduğu gibi, yüksek (tahsil 
görmüş ve ve yabancı dil bilenlerin - bu | şart
lan haiz ise - Avrupa'ya gidip Avrupa teşjkilâtı-
m görmesi ve kendi mevzuu ve meslekine! taal
lûk eden işlerle yakından temas etmesindejn fay
da mülâhaza ediliyor ve bunun neticesi olacak bu 
evsafı haiz maliye memurlarının mezun adde
dilmesi esası kabul ediliyor. Yani Devlet ljm şe
kilde Avrupa'ya gidecek olanlara harcrrahdan 
ayrı ikamet yevmiyesi verecek değildir, devle
tin külfeti, demin de kısmen işaret ettiğimi gibi, 
maaşını verdiği bir memurun mezun addjettiği 
müddet zarfmda mesaisinden istifade | ede
memek ve bir de yol parası vermek olacaktır. 
Yoksa Hazineden bunlar için ayrıca para çıka
cak değildir. Avrupa'da bunlar, buradaki al
dıkları maaşı alacaklardır. Binaenaleyh arka
daşımızın buyurduğu hususlar tamamen yerin
dedir ve doğrudur. Fakat onları temin edici, 
Avrupa'ya tahsil için, meselâ Adliye hesabına, 
Maliye vekâleti hesabına, Maarif vekâleti [hesa
bına gidiyor, muhtelif vekâletler ve mujhtelif 
Müdüriyeti umumiyeler hesabına Avrupa'ca ta
lebe gönderiliyor, kendilerine de taahhüt ola
rak burada mecburi hizmet tahmil ediliyo^. Bu
radaki şekil arzettiğim gibi sırf kadro içinde 
her gün Devlete hizmet arzma mecbur bulunan 
ve hizmet etmesi lâzım gelen bir memuru|ı, bir 
sene için mezun addedilmesi. Bunlara niçin bu 
bir senelik mezuniyet veriliyor? Avrupa'm git
sin, orada temaslarda bulunsun, tetkiklerde bu
lunsun diye. Yoksa bir sene gibi bir zantanda 
orada herhangi bir müessesei resmiyeye 4©v&m 
ederek diploma ve sertifika almasma bu j müd
det kâfi değildir. Dedikleri şekilde gönder
mek aşağı yukarı talebe göndermek demek)tir ki 
onun bununla hiç bir alâkası yoktur. Onu£ için 
sayın arkadaşım bu kayıtları biraz daha geniş
letsin. Ne bileyim, gidenler üzerinde kanunun 
kabul ettiği âli tahsil ve sair şartlardan başka 
bir de bulundukları vazifede muvaffak olmak 
kaydını koysunlar ki onlar hariçten geldikleri 
zaman, bu müddet zarfında tabii bir para alı
yor; yani hiç bir iş yapmadan maaşlarnlı alı
yorlar. Bunlar, vazifelerinde daha ziyad^ mu
vaffak olmaları için mensup oldukları vekâlete 
bir tetkik raporu versinler. Orada ne suretle 
tetkiklerde bulunduğu bu raporla anlaşılıp. Ta
bii gezenler bunu veremiyeceklerdir. O zaman 
bunlar hakkında edinilen muayyen bir fikre gö
re terfilerinde âtide ona göre muamele yapılır. 
Binaenaleyh bu bakmadan istedikleri hususun 
bu maddede yeri yoktur. Arzettiğim tajairijı 
kabulünü rica ederim. i 
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MAZHAR MÜFlD KANSU (Çoruh) — E-

fendim; tamamen taraftarım, esası kabul edi
yorum, yalnız bir şey ilâvesiyle; Avrupa'dan dö
nerken beraberinde ecnebi bir karı getirmesin. 
(Gülüşmeler). 

ABÎDİN BÎNKAYA (Kastamonu) — Fuad 
Sirmen arkadaşımız bu mevzuu iyi anlattılar, gü
zel. Yalnız bir mesele var. Maliye vekâleti 
hesabına Avrupa'ya giden bir zat muvaffak ol
madan dönerse, raporunu matlup veçhile ver
mezse ve orada bulunan konsoloslarımız tara
fından takdir edilmezse, yani bunun müeyyide
si ne olacaktır? Bunun için de bir teklifte bu
lunmalıydı bari. Bu takdirde verilen maaş geri 
almır diye bir şey ilâve etmek lâzımdır. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Vekâlet için git
memiştir. 

Madde dikkatli okunursa orada bu şekilde 
mezun addedilecek memurlar için ayrıca bir 
fedakârlık yoktur. Kendilerine izin veriliyor. 
Bir memurun kanuni hakkı olan senede bir ay
lık izni, bu istisnai hükümle, bir seneye çıkarı
lıyor ve bu müddetinin de Avrupa'da geçiril
mesine müsaade ediliyor. Binaenaleyh bu zata, 
Avrupa'da muayyen bir mevzuu tetkika memu-
ren gönderilen bir adam gibi ayrıca yevmiye 
verilmesi mevzuubahis değildir. Binaenaleyh 
onlarla bunu karıştırmamak lâzımdır. 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — Bir se
ne izin verilince maaşı da verilmiyor mu? Elbet
te maaşını alıyor. Burada kalsaydı kendisinden 
vazife istiyeceklerdi. Bunu yapmıyorsa ve bu 
izin zamanmda da muvaffak olmuyorsa, buna 
rağmen maaş alıyorsa ve Avrupa'da kendi keyfi 
için geziyorsa buna bir müeyyide koymak lâzım 
değil mi? Burada olsaydı hizmet görecekti. Ora
da hizmet görmüyor demektir. 

MALÎYE En. M. M. NASUHÎ BAYDAR 
(Malatya) — Bu maddenin hangi maksatla 
tertip edilmiş olduğunu, vâki itirazlara cevaben 
Fuad Sirmen arkadaşımız burada izah ettiler. 
Ben de ayrıca başınızı ağrıtmak istemiyorum. 
Encümenimiz, Fuad Sirmen arkadaşımızın ta
dil tekliflerini kanunun istihdaf ettiği gayeye 
uygun görmektedir. Biz de aynı tadillerle mad
denin kabulünü rica ediyoruz. 

GALÎP GÜLTEKÎN ( Konya ) — Bir sual, 
Maliye vekâletinin şimdiye kadar memurlarını 
böyle bir sene için Avrupa'ya göndermek salâhi
yeti yok mu idi? 

M'iLÎYE En. M. M. NASUHÎ BAYDAR 
(Malttya) — Bu salâhiyeti bu defa istiyorlar. 
Biz de vermeği münasip görüyoruz. 

GALÎP GÜLTEKÎN (Konya) — Şimdiye ka-
da* bu salâhiyet yok mu idi, şimdiye kadar gön
dermedi mi? 

MALÎYE En. M. M. NASUHÎ BAYDAR 
(Malatya) — Eğer bu salâhiyet mevcut olsaydı 
zannediyorum bu teklif buraya gelmezdi. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim, ha
kikaten bir memurun bir sene mezun kalarak 
kendi müktesabatmı ilerletmesi memur için bu
lunmaz bir fırsattır. Memurun bu o bir seneyi 
faydalı surette geçirmesi için Meclisi Âlinin de 
Çok hassas olduğunu görüyoruz. Memurun yal
nız döndüğü zaman değil, orada kaldığı zaman 
dahi takip edilmesi, verilen bir senelik mezuni
yetin adım adım takip edilerek icabında geri 
almması gibi şartlar lâzımdır. Şu halde mese
le gidiş, dönüş mesedesi değildir. Bunu Mali
ye vekâletine bırakmalıyız. îcabediyorsa, bun
ların nasıl gönderileceği, oradaki çalışmaları
nın nasıl takip olunacağı, döndükleri zaman 
ne gibi mükellefiyetlere tabi tutulacakları bir 
nizamname ile tâyin edilir deriz. O vakit mese
leyi hakikî çerçevesiyle çizmiş oluruz. Yoksa 
dönünce onun vereceği bir raporla iktifa etmek 
doğru olmaz. Bu şekil her halde kâfi değildir. 
Bunu eğer bir talimatnameye bırakmıyacaksak, 
bunların intihap şekli, mezuniyetlerinin deva
mı ve bu mezuniyetlerinin sonunda kendilerine 
vereceğimiz vazifeler hakkmda ayrıca bir ni
zamname yapılırsa mesele daha kolay halledil
miş olur. 

Binaenaleyh Maliye vekilinin bu husustaki 
mütalâalarını rica ederim. 

FUAD SİRMEN (Rize) —Efendim; arkadaş
ların mütalâasından anlıyorum ki fikrimi, gay
retime rağmen, lâyikıyle izah edememişim. Bu
radaki vaziyet, bir vekâletin herhangi bir memu
runu muayyen bir mevzu üzerinde tetkikat yap
mak için Avrupa'ya göndereceği vaziyeti de
ğildir. Bir kere bunu ondan ayırmak lâzımdır. 
Bir adama, Avrupa'da tetkikatta bulunduğu 
müddetçe, elimizde mevcut hükümlere göre, ay
rıca aylık, yevmiye verilir. Halbuki bunlara 
böyle bir şey verilecek değildir. Binaenaleyh 
o şekilde gidenlere, Abidin Binkaya arkadaşımı
zın söyledikleri gibi, şu mevzuda tetkikat ya
pacaksın, bana şu neticeyi getireceksin diye 
bazı emirler, direktifler ve külfetler tahmil 
ederiz, çünkü hakkımızdır, sırf o işi tetkik 
için gönderiyoruz. Halbuki burada öyle değil
dir. Teşkilât içinde çalışan, yüksek tahsil gör
müş, lisan bilen ve mesaisi ile liyakat köster-
miş bir arkadaş vekile geliyor diyor ki, ben bil
gimi artırmak için Avrupaya gitmek istiyorum, 
bir sene tetkikatta bulunacağım, para istemi
yorum, aylığımla geçineceğim. Bu kanuna 
göre yapılacak böyle bir müracata vekil mu
vafakat edebilir. Fakat bu, bence kâfi değildir. 
Ziya Gevher ve Abidin Binkaya arkadaşımızın 
fikirlerine yaklaşarak, bu kadarı kâfi değildir, 
yüksek tahsil görmüş, lisan bilir olmakla be
raber, vazifesinde muvaffak olanlar arasından 
gönderilmesi lâzımdır diyorum, bu bir; 

İkincisi, bu giden - kendi görüşüme göre -
tetkik mevzularını kendisi seçecektir, ayrıca 
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yevmiye alacak değildir amma mademki ben
den bir mezuniyet alıp gidiyor ve bir sene bana 
hizmet etmiyeeektir, geldiği zaman benim de 
ondan bazı şeyler istemek hakkımdır. Bu hak
kım da, oraya boşuna gidip gelmediği hakkında 
vekâlete bir kanaat vermek için bir raporla bil
dirsin diyorum. Bu kaydı maddeye koyalım. 
Bendenizin esas kanaatim, bu asıl çok güzel olan 
ve Devlet idaresinde çalışan memurlarımızın 
bilgi ve seviyesini artırmağa matuf olan bu 
maddenin asıl yeri burası değildir. Asıl yeri 
bilûmum Devlet teşkilâtına sâri olacak ve hep
si hakkında aynı hükümleri ihtiva edecek şe
kilde Teadül kanunun içine girmesidir. Eğer 
Hükümet bunu yakın zamanda yapmağı vait 
buyuruyorsa, Maliye vekili arkadaşım da mü
saade etsin, bunu buradan büsbütün çıkaralım. 
Esasen bunu kabul etsek bile derhal tatbik 
etmeğe imkân yoktur. Çünkü Avrupa'nın bu
günkü vaziyeti malûmdur. Şimdi bu maddeyi 
buradan çıkaralım, Teadül kanununa, umumî 
esaslar dahilinde ve bilûmum vekâletlere şâmil 
olarak böyle bir hüküm koyalım. Bu ciheti Hü
kümet tensip buyuruyorsa, buna muvafakat 
ediyorsa bendeniz de takririmi geri alırım ve 
memnun olurum. Yok o uzar derlerse bu mad
denin bu şekilde kalması doğru değildir. Ar-
zettiğim gibi bu kaydı buradan çıkaralım. 

MALÎYE En. NAMINA FAİK KURDOĞLU 
(Manisa) — Arkadaşlar, tabii bu memleketin 
ıztırap çektiği mevzulardan bir tanesi de ha
kiki şahadetnamesi olmıyan adamların böyle bir 
gezinti vesilesiyle de memlekte dönmüş bulun
malarıdır. Maliye encümeninde bu madde gö
rüşülürken, Maliye vekili arkadaşımız, bu mese
leyi uzun uzadıya teşrih ettiler ve Maliye mü
fettişlerinin şimdiye kadar memleket dahilinde 
kazanmış oldukları mevkiin, onların munta
zam bir halde bir buçuk sene kadar staj gör
melerine bağlı ve borçlu bulunulduğunu ve biz
zat kendilerinin Divanı muhasebatta aynı tec
rübeyi yaptıklarını söylediler. Dahiliye vekâ
letinin, Dahiliye Teşkilât kanununda mevcut 
olan hükümlere bu staj kaydını ilâve ettirerek 
aynı müsbet neticeleri aldığı görüldü. Encümen
de bu mesele görüşülürken, intihap şartlarıyla, 
Avrupadaki staj kayıtlarının ve avdetten sonra 
mensup oldukları daireye karşı taahhütlerinin 
vekâletçe tesbit edileceği temin edilmiştir. Yal
nız malûmları olduğu üzere, kanun dışında, ni
zamname veya tadilnamelerle yapılacak bu ka
bil mükellefiyetler kanunlarda tasrih edilmediği 
için maddeye teferruatı konulmamıştır. Millî 
Müdafaa teşkilât kanununda bu gibi hüküm 
ve şartların bir nizamname ile tesbit edileceği 
yolunda kayit vardır. Şimdi arkadaşlarımızdan 
birinin bu maddenin nihayetine bu şartların 
nizamneme ile tesbit edileceği hakkında bir 
fıkra ilâvesi teklifinde bulunacağından haber
dar oldum ve o teklifin Encümende geçmiş olan 

müzakerata tevafuk ettiği kanaatine vardım. 
Bunu umumî bir kanuna bırakmak ve za

man itibariyle bugün Maliye için ayrıca staja 
göndermek imkânı yoktur gibi bir mütalâaya 
düşmek doğru olmaz zannediyorum. Maliye ve
kâletinin, bilhassa bugünkü şerait dahilinde bile, 
bâzı memleketlerin malî politikasını, malî; faa
liyetini, çalışma tarzlarını mahallen tetkik jede-
bilmek için, muayyen mevzular tesbit ederek, 
memur göndermekte fayda göreceği hususlar 
muhakkak surette mevcuttur. Bu bakımdan şim
di okunacak ve bizim de iltihak etmekte oldu
ğumuz arkadaşımızın takririnde teklif edildiği 
veçhile, kimler ve ne şeraiti haiz olanlar inti
hap edilecek, bunlar hangi memlekete gidecek 
ve ne gibi hususların tahkikiyle mükellef tutu
lacak ve memlekete avdetlerinde ne gibi mü
kellefiyetleri olacak? Bunların bir nizamname 
ile tesbit edileceğine dair maddeye bir fıkra 
ilâvesinde fayda olduğunu kabul ediyoruz. 

ZIYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — 
Efendim, eğer Faik Kurdoğlu arkadaşımızın 
mütalâasını nazarı dikkate alırsak, bu madde-
vi de* hal reddetmek lâzımdır. Evvelâ Millî Mü
dafaadan hiç bahsetmesinler. Çünkü Millî Mü
dafaa bir adamını bir yere gönderdimi, bura
dan çıktığı günden geldiği güne kadar onu 
takip eder. Hem memurları heyet halinde gi
derler ve fiilen çalışırlar. Bir fabrikaya gitmiş-
lerse orada çalışırlar. Millî Müdafaa bir sistemle 
çalışmaktadır zâbitanm nasıl okuyacağını tes
bit etmiştir. Sicil gibidir. İkincisi Faik arkada
şımız bunda niçin bu kadar ısrar buyuruyor
lar? Zaten kanunda Hükümetten gelmş böyle 
bir teklif yoktur. Lüzum dahi görmemişlerdir. 
Maliye encümeni bunu kendisi çıkarmıştır. 

Arkadaşlar, bir seneden bir şey olmaz. Bunu 
iyi kullanmazsak iyi bir iş yapalım derken da
ha fena neticeler elde ederiz. Ben bunun aley
hinde değilim. Bir sene değil, iki sene çalışma
sını istiyorum. Fakat gidenin behemehal bir 
şey alarak gelmesi şartiyle Bir sene gitmek hiç
bir şey getirmez. Binaenaleyh bu, Maliye Encü
meninin doğrudan doğruya ilâve ettiği bir hü
kümdür. Hükümetin bu hususta bir noktai na
zarı yoktur. Varsa, Maliye vekili çıksın burada 
iz£Lİ3 ot sın 

NECMEDDÎN SAHİR (Bingöl)) — Memur
ların meslekî bilgilerini arttırmaya matuf olan 
bu gibi teşebbüsleri teşvik etmek yerindedir. 
Zaten benden evvel söz söylemiş olan arkadaş
larım da bu noktada tamamen ittifak etmiş bu
lunuyorlar. Millî Müdafaa vekâletinin meslekî 
sahada mesailerini yakından nasıl takip ettik
lerini Ziya Gevher arkadaşımız pek güzel izah 
ettiler. Burada mademki esasta birleşiliyor, o 
halde vekâletçe gönderilecek olanların intihap 
şartlarının ve memlekete döndüğü zamanki 
mükellefiyetlerinin ne şekilde olacağının ni
zamname ile tâyin edilmesini, diğer vekâletler-
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de olduğu gibi, Maliye vekâletine bırakmak ye
rinde olur. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI (Elâ
zığ) — Efendim, mevzuubahis olan madde, Zi
ya Gevher arkadaşımızın tebarüz ettirdiği veç
hile, Hükümetin teklifinde yoktur. Maliye encü
menince lâyihanın müzakeresi esnasında teklif 
edilmiştir. Maliye encümeni arkadaşlarımın izah 
ettikleri gibi bir hüküm olarak buraya konmuş
tur. Fuad Sirmen arkadaşımızın teklifi muci
bince bütün Devlet dairelerine şâmil olmak üze
re, umumî olarak bir madde getirilsin, çıkarıl
sın, Eğer Heyeti Umumiyece kabul edilirse bu 
teklife hiç muarız değilim. Nasıl tensip buyu
rursanız. Hiç itirazım yoktur. 

FUAD SİRMEN ( Rize ) — Bendeniz, ar-
zettiğim gibi, mademki Hükümet bu hükmün 
buradan çıkarılıp bilûmum memurlara şâmil 
olarak umumî esaslarda yer almasını muvafık 
buluyor, o halde bendenizin arzum tahakkuk 
etmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh bendeniz 
takririmi maddenin tayyı hususunda arzediyo-
rum. Bunun kabulünü rica ederim. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Gü
zel, ben de iltihak ediyorum. 

REÎS — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Arzeylediğim sebeplere binaen 9 ncu madde
nin tayymı arz ve teklif eylerim. 

Rize mebusu 
Fuad Sirmen 

REÎS -— Reye arzediyorum. Nazarı dikkate 
alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı dikkate alın
mıştır. 9 ncu madde tayyedilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

5. — Askrri muhakeme, usulü kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları (J/738) |'l] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[1] 2lü sayılı basmayazı zaptın sonundadır. | 

I Askerî muhakeme usulü kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun 

MADDE 1. — 1631 sayılı Askerî muhakeme 
usulü kanununun 1, 3, 4 ve 26 ncı maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Askerî mahkemelerin rüyet edeceği suçlar 
Madde 1. — 
1. Bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça aşa

ğıda yazılmış olan şahıslar Askerî ceza kanunu 
mucibince cezayi müstelzim olan bütün fiillerin
den dolayı askerî mahkemelerde muhakeme olu
nurlar : 

A) Orduya mensup muvazzaf askerî şahıs
lar; 

B) Orduya mensup yedek askerî şahıslar 
(Askerî hizmette kullandıkları müddetçe); 

C) Umum askerî mektepler talebesi; 
D) Askerî makamlarca kanunen tevkif ve

ya hapsedilmiş, muhafaza altına alınmış veya 
gözaltı edilmiş olan şahıslar; 

F) Rızasiyle orduya intisap etmiş olan şa
hıslar. 

2. Bu şahısların Türk Ceza kanunu muci
bince cezayı müstelzim fiillerden, askerlik vazi
felerine taallûk eden veyahut askerlik sıfatını 
haiz kimse aleyhine işlenmiş olan suçlar ile kış
lalarda, karargâhlarda, askerî müesseselerde ve 
iskân, konaklama suretiyle işgal edilen bina ve 
mahaller içinde işledikleri bütün suçlar dahi as
kerî mahkemelerde muhakame olunurlar. 

3. Seferberlikte, bu şahısların umumî ve 
hususi mahkemelere ait bütün suçları Türk as
kerî ceza kanunlarına tevfikan askerî mahkeme
lerde görülür. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASİ ÖEVRÎN 
(Zonguldak) — Efendim, B fıkrasında «Askerî 
hizmette kullandıklar», «Kullanıldıkları» ola
caktır. 

REİS — Tashih ediyoruz. Madde hakkında 
başka mütalâa var mı? Maddeyi reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 
Askerî mahkemelerde muhakeme olunacak diğer 

şahıslar 
Madde 3. — Aşağıda yazılı suçları işliyenler 

askerî şahıslardan olmasalar bile askerî mahke
melere verilir. 

A) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58, 
59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 124, 125 
ve 127 nci maddeleriyle 148 nci maddesinin (B) 
fıkrasında yazılı suçlar; 

B) Umumî mahkemeler bulunmıyan harp 
mmtakalarmda işlenen bütün suçlar; 

I C) Askerî ceza kanununun 155, 157, 158, 
I 159, 160 ve 161 nci maddelerinde yazılı suçlar 

(Askerî ceza kanununa tabi oldukları müd-
I detçe); 
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D) Kışlalarda, karargâhlarda, askeri bina 

ve müesseselerde ve muvakkat mahiyette olmı-
yarak iskân ve konaklama suretiyle işgal edilen 
yerlerde ve 1110 sayılı kanunda yazılı birinci 
askerî memnu mıntakalar içinde ve alelıtlak nö
bet mahallerinde ve karakollarda askerlik vazi
felerini yaptıkları sırada veya yaptıkları vazi
felerden dolayı askerî şahıslara ve bu mahaller
de vazife gören devriyelere fiilen taarruz eden
ler veya askerlik vazifelerine müteallik işleri 
yapmağa veya yapmamağa icbar için hakların
da şiddet veya tahdide müracaat edenler 

F) Seferberlikte Askerî ceza kanununun 
75, 78 ve 80 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR ( Muğla) — 
Muvakkat mahiyette... 

REÎS — Müsaade eder misiniz? Zabıt suali 
alamadı, kürsüye buyurunuz. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR ( Muğla) — 
Efendim, bu maddenin (L) fıkrasında «Kışla
larda, karargâhlarda, askeri bina ve müessese
lerde ve muvakkat mahiyette olmıyarak iskân 
ve konaklama suretiyle işgal edilen yerlerde.,.» 
diyor. Muvakkat mahiyette olmıyanlar, daimî 
olarak işgal edilen yerler demektir. Halbuki çok 
zaman kıtalar muvakkat mahiyette olan yerler
de otururlar. Yani kışla yapüıncıya kadar han
da, camilerde otururlar. Yahut da kira ile 
tuttukları bir yerde otururular. Bu gibi yerler
de fiilen tecavüz vâki olursa veyahut nöbetçi
lere karşı kanunun tarif ettiği suçlar vâki olur
ca, iskân muvakkat mahiyette olduğu için mad
de tatbik olunmıyacak mıdır? Onun için bende
niz «Muvakkat mahiyette» kelimesini fazla bu
luyorum, maddeden onun çıkarılmasını muvafık 
görürlerse daha iyi olur. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, müzakere mevzuu olan 
madde; bu metinde sayılı suçları işleyenler as
kerî şahıslardan olmasalar dahi askerî kazaya 
tabidirler. Diğer bir maddesinde, askerî mu
hakeme usulü kanununun birinci maddesidir, 
bu maddede sayılan yerlerde işlenen suçlar eğer 
askerî şahıslar tarafından işlenmiş olursa askerî 
kazaya tabidir. Birinci maddenin ikinci fıkra
sı; « Bu şahısların Türk ceza kanunu mucibin
ce cezayi müstelzim fiillerden, askerlik vazifele
rine taallûk eden veyahut askerlik sıfatını haiz 
kimse aleyhine işlenmiş olan suçlar ile kışlalar
da, karargâhlarda, askerî müesseselerde ve is
kân konaklama suretiyle işgal edilen bina ve 
mahaller içinde işledikleri bütün suçlar dahi as
kerî mahkemelerde muhakeme olunurlar ». 

Burada muvakkat surette işgal kaydi yoktur. 
Bu maddeye tevfikan işlenen suçlar askerî mah
kemelerde rüyet edilecektir. 3 ncü maddenin 
yaptığı tefrik, sivil şahısların da askerî kazaya 
tabi tutulmasını istilzam ediyor, ki, bunun mu
vakkat olmıyan yerlere teşmili, askerî kazanın 
sivil eşhas üzerine salâhiyetini genişleteceği için 
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mahzurlu görülmüştür. Siviller için bu takyit 
konulmuştur. 

Orgl. İZZEDDİN ÇALIŞLAR ( Muğla) — 
Fiil ve suç aynıdır. Meselâ sivil bir şahıs bir 
kışlaya yaklaşır, bir cephaneliğe bomba atmak 
teşebbüsünda bulunur. Yahut nöbetçiyi tehdit 
eder, bu tarzda bir fiil vâki olur. Kışlaya vâki 
olursa, kışla daimî bir ikametgâh olduğu için 
böyle bir cezaya tâbi olur. Fakat muvakkat 
bir yerde olursa. Meselâ handa oturan askere 
karşı olursa?... Nihayet orada da silâh ve cep
hane var. Oraya da bu teşebbüs vâki olursa ay
nı şey değil midir? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) -— Efendim, bir defa irat buyurdukları 
misaller, nöbetçiye taarruz, fiili taarruzdur. Bu, 
bu hükme tabi değildir. Yine bu maddenin nö
betçilere ve karakollara taallûk eden fıkrasında 
umumî şekilde zikredilmiştir. Şimdi muvakka
ten, yani bir iki gün bir yerde kalacak askerî 
birlikler efradına karşı işlenen bütün suçların 
askerî kazaya tabi tutulması, yani askerî mah
kemelerin sivil şahıslarla da meşgul olması, aske
ri icaplara uymıyan bir vaziyet tevlit eder. Bu 
suretle takyidinde fayda vardır. Askerî muha
keme usulü kanununun tedvini sırasında bu 
kabîl suçların kâffesi karargâhta, askerî bina
larda işlenirse sivil tarafından işlenmiş olması 
itibariyle adlî mahkemelere gitmekteydi. Şimdi 
siviller üzerine de askerî kaza şümıülenöiril-
miştir. Fakat bunun da muayyen bir hudutta 
durması lâzımdır. Aksi takdirde sivil mahke
melerle Askerî mahkemeler arasında ihtüâif çı
karacaktır. Bu ise askerî kazanın lehinde tecelli 
etmez. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Muvakkat mahiyette iskân nedir? 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Muvakkat mahiyette iskân askerî 
bir mefhumdur, Paşa Hazretleri bunu bendeniz
den daha iyi takdir ederler. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Askerlikte böyle bir tâbir yoktur. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. REÎSÎ Gl. KÎAZLM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Mahkemeye 
gitmesin mi demek istiyorlar? 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Meselâ camidedirler, handadırlar. Kışla yapı
lıncaya kadar buralarda iskân edilirler. Bu Mu
vakkat mahiyette değildir. 

ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zonguldak) — Buyur
dukları gibi, muvakkat mahiyette bir iskan ve 
konaklama yoksa şu halde bunun burada; kal
masında hiç bir mahzur yoktur. Şu halde: mu
vakkat mahiyette iskân ve konaklama mevcut 
değildir demektir ki, böyle bir mefhumun 
mevcut olmaması dolayısiyle hepsi kış
laya gidecek demektir. Bizim hukuk 
mefhumlariyle yaptığımız muhakemeye gö-

I re bunlar ancak umumî hükümler da-
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iresinde tecziye edilirler. Bunun bu derece 
şümullendirerek askerî kazaya tabi tutmakta 
mahzur vardır. Bu birlikler nihayet kalkıp gi
deceklerdir. Bütün bu sivillerin arkalarına nö
betçi asker takarak şehir şehir dolaştırmaların
da mahsur vardır. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Muvakkat mahiyette askerin konaklaması, me
selâ, manevra dolayısiyle konaklama yapar, 
orada konaklar, burada konaklar. Her yerde ve 
her zaman askerin ihata edeceği ordugâh bir 
kışla sayılır. Orada vâki bir teşebbüs kışlada 
vâki olmuş sayılır. Binaenaleyh «muvakkat» 
kelimesinin kaldırılması lâzımdır. 

ADLÎYE En. M. M. ŞİNASt DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, bu duraklama bir kışla ma
hiyetinde ise esasen maddenin mefhumuna gir
mektedir. Maddede sarahaten beyan edilmiştir. 
Eğer bir kışla mahiyetinde değil de şimdi muh
terem generalin tasvir buyurdukları gibi muvak
katen, bir gün için orada kalmacaksa orada iş
lenen bütün suçlar için sivillerin askerî birlik
ler arkasına takılıp götürülmesinde her halde 
askerî icaplar bakımından da bir fayda mülâha
za edilemez. Esasen bu şahıslar cezasız kala
cak değildir. Cezaları aynıdır; sonra bu lâyiha 
Âli askerî şûradan da geçmiştir. Onların da 
mütalâası alınmıştır. Bugünkü mevzuata göre, 
kışla içinde dahi işlenen bu kabîl suçlar adli ka
zaya tabidir. Askerî kasaıım genişletilmesinin 
bir hududu vardır. Bu hudut, askerî esbaplar 
ve zaruretleri tecavüz ettiği takdirde kazanın 
faydalı bir şekilde ifasma bir engel teşkil eder. 
Bu itibarla maddenin bu şekilde kabul edilmesi
ni Yüksek Heyetten rica ederim. 

REÎS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
reye arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Kabul 
etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Dâvaların tehiri 
Madde 4. — 
1. Muvazzaf ve ihtiyat eratın ve yedeksu-

baylarla yedek askerî memurların askere gir
meden veya silâh altına çağırılmadan evvel işle
dikleri yukarı haddi bir seneye kadar şahsi hür
riyeti bağlayıcı bir cezayı müstelzim suçlara ait 
dâvalarda ilk ve son tahkikat muameleleri ter
hislerine kadar tehir olunur. 

Muvazzaf gedikli erbaşlarla askerlikten tart 
ve ihracı müstelzim suçlardan maznun olan ye-
deksubay ve askerî memurlar bu hükümden 
müstesnadır. 

2, Seferberlikte silâh altmda bulunan ve 
silâh altma çağırılan bütün askerî şahıslar aley
hine kanuni takibat yapılacak suçlardan beş se
neden ziyade hürriyeti bağlıyan bir cezayı müs
telzim bulunanlar müstesna olmak üzere maz
nun bulundukları diğer suçlara ait dâvalarda 
ilk ve son tahkikat muameleleri hazara veya 
terhislerine kadar tehir olunur. 

3. Tehir müddeti içinde müruruzaman işle
mez. 

Orgl. ÎZEEDDÎN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Efendim, bu dördüncü maddenin ikinci fıkrası 
şöyledir: «Seferberlikte silâh altında bulunan 
ve silâh altına çağırılan bütün askerî şahıslar 
aleyhine kanuni takibat yapılacak suçlardan beş 
seneden ziyade hürriyeti bağlıyan bir cezayı müs
telzim bulunanlar müstesna olmak üzere maz
nun bulundukları diğer suçlara ait hâdavalarda 
ilk ve son tahkikat muameleleri hazara veya 
terhislerine kadar tehir olunur.» Bendeniz bu 
maddeyi pek iyi anlryamadım. 

Serefberlikte silâh altında muvazzaf şahıs
lar, subaylar, komutanlar hepsi dahildir. Bunlar 
beş seneden noksan bir hürriyeti tahdit cezası
nı müstelzim bir suç işlerlerse bu cezaları tecil 
olunabilir, hazara veyahut terhis oluncaya ka
dar. Böyle bir muamele olamaz, benim kanaa
timce, orduda muvazzaf olarak bir subay bu ka
dar geniş, bir sene, iki sene, dört sene hapsi müs
telzim olan bir suç işlediği zaman onun ceza
sı tehir olunsun. Bu ne zaman, hangi ahvalde 
ve ne şekilde olur, ben anlayamadım. Onun için 
bu bapta izahat verilmesini istiyorum. Eskiden 
mevcut olabilir. Böyle bir muamele yoktur. Or
duda herhangi bir zamanda bir subay cezayı 
müstelzim bir suç işlediği vakit derhal kanu
ni muamelesi yapılır. Tehir edilmez. Yani asker 
olmadığı zamana ait bir suç değildir ki, bu esa
sen muvazzaf askerî şahıslar hakkındadır. Ne 
zaman olur? anlryamadım; izahbuyursunlar. * 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASİ DEVRÎN 
(Zonguldak) — Efendim, 4 ncü maddenin sa
yın generalin temas buyurduğu ikinci fıkrası 
bugünkü askerî muhakeme usulünde mevcut 
olan fıkranm tekrarından ibarettir. Yani tadil 

mevzuuna taallûk etmemektedir. Mamafih muhte
rem general sebebinin izah buyurulmasmı arzu 
buyurdular. Arzedeyim; sebebi şudur: Harp sıra
sında, seferberlikte ordunun, tabii kendileri biz
den çok daha iyi takdir buyururlar, bilirler, 
askerî kudretini tenkis etmemek düşüncesidir. 
Yani bir adam suç işlemek suretiyle hapisane-
ye girmekle ateş hattından geri çekilmemelidir. 
Çünkü ateş hattınm tehlikeleri ile hapihanenin 
tehlikeleri arasmda azim farklar vardır. Yani 
seciyesi bozuk bir adam mahsus harp müddetini 
geçirmek için bir suç işler ve hapihaneye girer 
ve bu suretle de harbin namuslu vatandaşlara 
tahmil etmiş olduğu külfetinden kurtulur. îşte 
buna mâni olmak için, hayır sen ateş hattmda 
kalacaksın ve cezanı da sonra çekeceksin de-
mekdir. Cepheden kaçmağa mâni olan bir set 
mahiyetindedir ve zannediyorum faydalıdır da, 
Bunun için de bir had koyduk. Tabii katil iş
leyen bir adamm cezasmı tecil edip cepheye sü
recek değildir. Beş sene gibi ortalama bir had-
koymuştur. Zannederim askerî icaplara da uy
gundur. Bendenizin bu husus salâhiyetimin dı-
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şmdadır. Zannederim encümen reisi saym gene
ral daha iyi izah ederler. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
3-4 -4 buçuk sene cezayı müstelzim olan bir 
suc nasıl bir suç olabilir? 

" ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN 
(Zonguldak) — Ceza kanununda her fiil için 
tertip edilmiş cezalar vardır. Tabii şimdi bütün 
suçları ve onların cezalarını hatırlamama im
kân yoktur. 

Orgl, ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Muğla) — 
Bence ağır suçtur. Bir ağır suç işliyen bir su
bayın cephede bırakılsın, cezasız bıra
kılsın, ben bunu duymadım. Buyurduğunuz 
esbabı mucibe doğrudur. Amma pek âdi sebep
ler için olabilir. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN 
(Zonguldak) — Muhterem general duymadık
larını ifade buyurdular Askerî ceza kanununu 
şimdi okuyayım. 1930 senesindenberi mer'idir. 

«Muvazzaf ve müstahdem askerî şahısların 
hizmete girmeden veya silâh altına çağırılmadan 
evvel işledikleri, müntehası bir seneye kadar ha
pis cezasmı mucip, cürümlerle kabahatlara ait 
dâvalar terhislerine kadar tecil olunur.» 

Bu, 1930 senesindenberi mer'idir Belki de 
sayın General, bilmiyorum Şûrada mı idiler? 
Askerî icapları daha iyi takdir ederler. Bende
nizin ihata ettiğim kısım, ateş hattından geri 
çekilmek isteyen seciyesi zayıf kimselere bu im
kânı vermemektir. Esasen cezalarını da sonra
dan göreceklerdir. Tabii takdir Yüksek Heyeti
nizindir. 

REÎS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
rejinize arzediyorum. Kabul edenler.... Etmi-
yenler.... Kabul edilmişti!. 
Alay askerî mahkemesinin bakacağı suçlar 

Madde 26. — 25 nci maddede yazılı askeri 
mahkemeler: 

A) Askerî ceza kanununun 85 ve 96 ncı 
maddelerinin birinci fıkrasında; 

B) Askerî ceza kanununun 116 ve 134 ncü 
maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında; 

C) Askerî ceza kanunimin Cn- tu, 74, 76, 
82, 83, 84, 86, 108, 114, 117, 137, 145, 147, 149, 
150, ve 151 nci maddelerinde gösterilen fiilleri 
muhakeme ederler. 

D) Yoklama kaçağı, bakaya ve saklılarla 
çasnılıp gelmiyen veya gelipte kıtasına iltihak 
etmeden savuşan ihtiyat erler hakkında takibat 
(ölüm ve ağr hapis cezalarını müstelzim suç
lar müstesna olmak üzere) intisap edecekleri 
kıtanm tabi bulunduğu alay askerî mahkeme
since yapılır. 

Şu kadar ki bu suçlardan yedeksubay ye
tişme şartlarını haiz olanlar hazırlık kıta
sına veya yedeksubay okuluna gönderilmeden 
evvel mmtakasında bulundukları askerî mah
kemeye verilir. 

E) Askerî ceza kanununun 130 ncu mad
desinde yazılı suçlardan ağır hapis cezasını 
müstelzim bulunmıyan suçların mahkemesi de 
(D) fıkrasında yazılı askerî mahkemelerde ya
pılır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. i 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS —Kabul edenler... Etmiyenler..» Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REÎS —Kabul edenler... Etmiyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
REÎS ~ Efendim, demin bir yanlışlık;oldu. 

Ruznamenin dördüncü maddesi olarak müzake
re ettiğimiz Maliye vekâleti teşkilâtına ait ka
nun lâyihasını, müstaceliyet karariyle müzake
re edilmiş zanniyle heyeti umumiyesini! reye 
koymuştum. Müstaceliyeti olmadığı için lâyi
hanın birinci müzakeresi bitmiştir. Tashih edi
yorum. 

6. — Kırkağac'ın Bakır köyünden Haliloğlu 
Fuat Bakır'm mahkûm olduğu cezanın af fine 
dair Adliye encümeni mazbatası (5/48) [1] 

ADLÎYE En .M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Efendim, 6, ve 7 nci numaralarda iki af 
lâyihası vardır. Celse açıldığı zaman arz^tmiş-
tim. Şimdi söylememi emir buyurdunuz.) Bun
ların müstacelen ve tercihan müzakeresini (teklif 
ediyorum. 

REÎS — 6 ve 7 numara da bulunan lâyiha
ların tercihan ve müstacelen müzakeresini reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâp, var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul) edil
miştir. 

Hilmioğlu Fuad Bakır'm mahkûm olduğiı ce
zanın affına dair kanun 

MADDE 1. — Kırkağac'ın Bakır köyjinden 
Hilmioğlu Fuad Bakır'm yaralama suçundan 
dolayı Balıkesir asliye ceza mahkemesinden ve
rilip Temyiz mahkemesi Dördüncü ceza daire
sinin 4 . VII . 1941 tarih ve 6204/5630 sayılı ilâ-
miyle katileşen on ay müddetle hapis cezası bü
tün hukuki neticelerine şâmil olmak üzere! affe-
dilmiştir. | 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar..; Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 219 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 

Adliye vekili memurdur. 
REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kanun ka
bul edilmiştir. 

7. — Yüzbaşı Avni Özkalyoncu, üsteğmen 
Cihat Sarpkaya, üsteğmen Rıfat Göker, üsteğmen 
Süavi öçal ve Mevhibe Özkalyoncu ile Öğretmen 
Cemile Oriyan ve Fahriye Tokaç'ın mahkûm 
oldukları cezanın affına dair Adliye encümeni 
mazbatası (5/49) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? 

Gl. NACÎ TINAZ (Bursa) — Efendim, ge
çen tatile tekaddüm eden içtimada da böyle bir 
teklif karşısında kaldık. O zaman bir jandar
ma subayının affi teklif edildi ve Meclisi Âlice 
kabul olundu. O vaziyeti yakinen bildiğim 
için ve biraz meşgul olduğum için hakikaten 
o zaman o subayın affedilmesi meselesinde bir 
diyeceğim yoktu ve böyle müstacel bir vaziyet
te gelmiş olmasma karşı söz söylemedim. 

O zaman Şile ile istanbul arasında (îrve) su
yunun öbür yakasında kömür yapılan bir do
ruğun civarında bir katil hâdisesi olmuş, bunun 
behemehal meydana çıkarılması için Şile jan
darma zabitine, kendi vazifesi olmakla beraber, 
çok katî ve şedit talimat verilmiş. Bu zat da 
bu suçluların behemehal meydana çıkarılması 
için biraz şiddet göstermiş ve katilleri yakala
mıştır. Fakat sonunda şiddet gösterdiğinden 
dolayı mahkemeye verilmiş, zavallı hüküm ye
miş. Bütün istikbali mahvolacaktı. O zaman 
teklif edildi, Meclisi Âli de büyük bir şefkat 
göstererek bunu affetti. 

Şimdi ricam şudur: Bu gibi afları böyle tam 
son güne getiriyorlar. Bir çok işler de birbiri
ni takip ettiği için tetkik ve tamik edilmeden 
herhangi bir af kazanmak gibi bir tehlikenin 
olması ihtimali vardır. Bu meselede bendeniz 
bunu görüyorum. Onun için rica ederim, bu 
müstacelen müzakere edilmesin, okumamış olan 
arkadaşlarımız Adliye encümeninin mazbatasını 
büyük hassasiyetle mütalâa buyursunlar, ondan 
sonra verilecek olan karar ne ise en doğru bir 
karardır, maruzatım bundan ibarettir. 

REÎS — Ziya Gevher. 
ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ha

cet yok efendim . 

[1] 220 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

ADÎYE En. NAMINA SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Efendim, müzakerenin tarzı icrası hak
kında sepkeden maruzatım üzerine Riyaset Ma
kamınca reyi âlinize arzedildi ve bu karar ve
rildi. 

Yalnız muhterem generalin dediği gibi son 
günler ruznamesine girmesi böyle bir maksadı 
mahsus tahtmda değildir. Dahilî nizamname
nin 54 ncü maddesi mucibince af müstediyatı 
Arzuhal encümeninde tetkik edilir, nazara şa
yan görülürse - maddedeki tâbir aynen budur -
arzuhal bir inha kararına merbutan Adliye en
cümenine gönderilir diyor. Evraktaki tarihler 
tetkik edilsin, istidalar normal bir şekilde Ar
zuhal encümeninde tetkik edilmiş, oradan da 
Adliye encümenine gelmiş, Adliye encümeni de 
tetkikatnıı yaparak bu lâyihayı yazmıştır ve 
tasvibinize de arzediliyor. Zannederim uzun 
boylu tetkik ve tamika değer bir mesele değil
dir. Bu, Meclisi Âlinizin hükümranlık hakkı
dır. Bu mazbatada Adliye encümeni, Arzuhal en
cümeninin mütalâasına iştirak ederek, Heyeti 
Celilenizin tasvibine, refet ve şefkati şayandır 
tarzmda arzedilmiştir. Bilâ esbabı mucibe, evet, 
hayır dersiniz. Burada tetkik edilecek bir me
sele yoktur. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Biz yüz ellilik
leri bile affettik. 

ADLÎYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Devamla) — Affu refet bazı kere cezanın infa
zından daha fazla bir içtimai faide temin ede
bilir. Siz Adliye encümeninin mazbatasına iti
mat buyurarak, bir vatandaşın ölümü ile ni-
hayetlenen ölüm cezalarının infazı kararlarını, 
ilişecek bir noktası görülmediği takdirde, her 
zaman tasvib etmektesiniz ve size arzedılen bu 
gibi kanuni hükümler madeletle infaz edilmek
tedir. Burada bu mahkûmların affı refte mazhar 
olmaları keyfiyetinin esbabı mucibesini maz

batada gösterdik. Bu meselenin uzun uzadıya izah 
ve teşrihi muvafık değildir. Af meselesi şüphesiz 
ki, katileşmiş bir hüküm hakkında ancak bu 
Meclisi Âliden bu salâhiyetin istimali temenni 
edilir. Binaenaleyh yani rey bu Mecliste olduk
tan sonra başkaca incelenip tetkik edilecek se
bepler ortaya çıkarmak doğru değildir, o se
bepleri bizden daha fazla tamik etseniz zannede
rim sebep olarak dermeyanı da doğru değildir. 
Ona mukabil infaz ile af arasındaki bir muka
yese, bir düşünce neticesinde, Arzuhal encüme
niniz affa kail olmuş, Adliye encümeniniz de 
bu mütalâaya iştirak ederek bunu yüksek reyi
nize arzetmistir. Karar sizindir. 

Gl. NACİ ELDENİZ (Seyhan) — Mazbata 
muharririnin bu izahatından sonra söz söyle-
miye ihtiyaç hissetmiyorum, binaenaleyh bu 
hususta bir sözüm yoktur. 

SÎNAN TEKELIOĞLU (Seyhan) — Bu me
sele tetkik edilmiştir, hepimiz mazbatayı oku
duk. Esasen vaziyet tamamiyle tebellür etmiş-
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tir. Bu itibarla mazbtanm aynen kabulünü tek
lif ediyorum. 

EMRULLAH BARKAN (Malatya) — Burada 
cürüm diye gösterilen şey münasebatı şehvani
yedir. Meclisin bunu affetmesinde biraz istih
faf görmüyorlar mı Adliye encümeni? 

ADLÎYE En. NAMINA SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Her türlü kanunun cezalandırdığı 

fiil, hele Umumî ceza kanununa göre, suç olur ve 
o suçlar arasında gayri ahlâki diye telâkki edi
len suçlar da vardır. Binaenaleyh böyle bir suç
tan mahkûmiyetin affa mazhariyeti reyinde 
bir mütalâayı yüksek tasvibinize arzetmekle 
acaba Meclisi Âliyi istihfaf gibi nasıl bir is
nada bizi reva görüyorlar? Reye sahip sizler
siniz. istihfaf nasıl hatıra getirilir. Suç âdisi, 
her türlüsü olabilir, mesele işin mukayesesidir. 
Aynı mukayeseyi, aynı vicdani kanaatinizi 
izhara davet ediyoruz. Kabul ederseniz ne âlâ, 
kabul etmezseniz hükmü ilâm infaz olunur. 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur. Madde
lere geçilmesini reyinize arzediyorum kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüzbaşı Âvni Özkalyoncu, üsteğmen Cihat Sarp 
kaya, üsteğmen Rıfat Göker, üsteğmen Süavi 
Öcal ve Mevhibe Özkalyoncu ve öğretmen Ce
mile Oriyan ve Fahriye Tokaç'm mahkûm ol

dukları cezanm affına dair kanun 
MADDE 1. — Muhafız taburu dördüncü 

bölük komutanı Avni Özkalyoncu ve Kızılca
hamam Orman koruma takım komutanı üsteğ
men Cihat Sarpkaya ve Merzifon Hava okulu 
emir subayı üsteğmen Rifat Göker ve altmış 
dokuzuncu piyade alayı beşinci bölük komutanı 
üsteğmen Süavi Öcal ve eski öğretmen ve yüz
başı Avni özkalyoncu eşi Mevhibe Özkalyoncu, 
Lüleburgaz'da Hamitâbat köyü ilk okul öğret
meni Cemile Oriyan ve Seyitgazi kasasının Ha-
midiye okulu öğretmeni Fahriye Tokaç hakkın
da Safranbolu Sulh ceza mahkemesinden Türk 
Ceza kanununun 419 ncu maddesinin ikinci 
fıkrasına göre hükmedilip Temyiz mahkemesi 
Ceza umumî heyetinin 2 . I I . 1942 tarihli ka-
rariyle katileşen altışar ay hapis ve on beşer 
lira ağır para cezalan bütün hukuki neticeleri
ne şâmil olmak üzere affedilmiştir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler... jltmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Hatay vilâyeti hususi idaresine devre
dilecek gayrimenkuller hakkında kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Bütçe ve Maliye encümenleri \maz-
hatalan (1/489) [1] j 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında ıjıüta-
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay vilâyeti Hususi idaresine devredilecek 
gayrimenkuller hakkında kanun 

MADDE 1. — îlişik cetvelde gösterilen jgay-
rimenkullerin mülkiyeti bütün hak ve vecibele
ri ile birlikte parasız olarak Hatay vilâyeti) Hu
susi idaresine devrolunur. 

2ÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale} — 
Efendim, bu kanuna bağlı bir cetvelde görecek
siniz, bir takrm isimler var. Yeni Dahiliy^ ve
kilimizin dikkat nazarlarını bu isimlere Seke
rim. Lütfederler, bunları değiştirirler. Efrenci 
köyü, Kiliseönü ve saire gibi bir takım ntahal 
isimleri var. Bunlarm yakın bir zamanda djeğiş-
tirilmesi için emir vermelerini rica ederim. j 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kjabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı gayri
menkuller için devir tarihine kadar Hususi| ida
reden icar bedeli aranılmaz ve verilmiş icat be
delleri iade olunmaz. Bu gayrimenkuller jiçin 
Hususi idarece Hazine namına tahakkuk ettiril
miş olup henüz tahsil edilmemiş bulunan jbina 
ve arazi vergileri terkin olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Bu kanun nesri tarihi&den MADDE 3. 
itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler 
bul edilmiştir. 

Etmiyenler Ka-

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdı^r. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ...[Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. [ 
.9. — Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 

863 sayılı kanunu tadil eden 4002 sayılı kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
1/835 ve Ordu subaylar heyetine mahsus terfi 
kanununun muaddel 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 1/836 sayılı kanun lâyihaları ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası [1] 

[1] 215 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[1]189 ve 194 sayılı basmayazılara ek zaptın 

sonundadır. 
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REİS — Bu lâyiha hakkında müstaceliyet 

teklifi vardır, reyinize arzediyorum. Müstaceli
yetle müzakeresini kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Subaylar heyetine mahsus terfi kanunu 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ordusu 

subaylar heyeti aşağıdaki sınıflardan müteşek
kildir : 

A) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, topçu, 
hava, istihkâm, muhabere, jandarma, güverte, 
çarkçı. 

B) Yardımcı sınıflar: Demiryol, otomobil, 
nakliye, sıhhiye, veteriner, levazım, harita, mü
hendis subay, harp sanayii. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ordu subaylarının rütbe sıra
ları aşağıda gösterilmiştir: 

Asteğmen 
Teğmen 
üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral — Tuğamiral 

Tümgeneral — Tümamiral 
Korgeneral — Koramiral 
Orgeneral — Oramiral 
Mareşal — Büyükamiral 
REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler . . . 

Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Subayların terfileri bu kanuna 

tevfikan icra olunur. Terfi için asıl olan kıdem 
ve ehliyettir. Hazar ve seferde kıdem zammı ve 
fevkalâdeden terfi yapılmaz. Ancak 16 ncı mad
de hükmü bundan müstesnadır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Subayların rütbe ve kıdem
leri bu rütbeyi kazandıklarını bildiren yük
sek karar metninde yazılı tarihten başlar. Ay
nı rütbede olup müsavi ve muadil vazifede bu
lunan vazife ve makam sahipleri arasındaki 
kıdem; memuriyet ve vazifeye tâyin tarihine 
göre değil rütbeye nasıp tarihine göre hesap 
edilir. Aynı rütbede olup muhtelif makamlarda 
asıl olarak bulunmuş ve bulunmakta olanların 
krdem sıraları aynı rütbeliler arasında srralan-
mayıp müsavi makam sahipleri arasındaki ay
ni rütbeliler arasmda sıralanır. 

Yüksek karar ile muhtelif makamlarda ve
kil olarak bulundurulan ve bulundurulmakta 
olanlarm kıdem sıralan da müsavi makam sa
hipleri arasmda sıralanır, 
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REÎS — Mütalâa var im? .. Kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — İlk subaylık rütbesine aynı 

günde terfi etmiş olan subaylar arasındaki kı
dem, okulda kazandıkları ehliyet numaralarına 
göredir. Aynı nasıplı subaylardan Harp okulun
dan çıkanlar,'diğer suretle yetişmiş olanlardan 
önce sıralanırlar. Aynı günde terfi eden subay
lar arasındaki krdem, evvelki rütbelerindeki na
sıp tarihlerine göre hesap olunur. 

REÎB — Mütalâa var mı? .. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Kıta veya muadil makamlara 
kadrolarında gösterilen rütbelerden ast rüt
be ile hazarda asri olarak kimse tâyin edilmez. 
Bir kıta komutanlığını: asıl olarak yapanlar son
radan kıta dışı herhangi bir hizmete nakil su
retiyle tâyin olunurlarsa yaptıkları kıta komu
tanlığı hak ve salâhiyetini muhafaza ederler, 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Maznun olarak işten el çekti-
rilenlerdcn, muhakeme neticesinde beraet eden
lerin açıkta geçirdikleri müddet, askerlik hiz
metlerinden sayılır. Ancak muhakeme altmda 
bulundukları müddetçe terfi sırası gelenlerin 
muhakeme neticesine kadar terfileri yapılmaz. 
Hfîticedc beraet edenler eski kıdem sırasını mu-
k;ı?asa ederler vo terfi şartlarını haiz oldukları 
Ukdird/: emsalinin terfii, tarihinden muteber ol
mak üzere derhal tarfi edilirler. 

BEİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. Subaylarla askeri memur
ların askerî mahkemelerce Askerî ceza kanunu
na göre ma'ıkûr/ı edildikleri şahsi hürriyeti tah
dit eden ceza müddetleri kıdemlerinden kesilir. 

îzmlerini mazeretsiz geçirdikleri muhakeme 
ile sabit olanların izinsiz geçirdikleri müddet
ler kıdemlerinden kesilir. Yabancı memleketlere 
tahsil için Hükümetçe gönderilmiş veya kendi 
hesabına gitmiş olanlardan yolsuzluklarından 
dolayı Hükümetçe geriye çaırılanlarm veya av
detlerinde muvafık sicil alamıyanlarrn tahsil 
için geçirdikleri müddetler kıdemlerinden kesi
lir. Bunlardan Hükümetçe gönderilmiş olanla
rm askerlik hizmetlerinden tahsil müddetleri 
çıkarılır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tuğgeneralliğe ve daha üst 
rütbeye terfi ettirilecek subaylar ile kurmay su
baylarının terfileri, üst rütbeye terfie liyakat
leri sicil ile tasdik edildikten sonra Genelkur
may başkanlığının muvafakatiyle Millî Müda
faa vekâletince usulüne göre yapılır, 
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REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 10. — Bütün subayların terfie hak 

kazanmaları için her rütbede fiili olarak en az 
bulunacakları müddet aşağıda gösterilmiştir : 

(işbu müddetler harpte başkomutanlığın 
göstereceği lüzum üzerine yarışma indirilebilir). 
Harp takdirnamesiyle taltif edilenler ve 16 ncı 
maddedeki kıdemleri alanlar dahi bu müddetle
ri fiili olarak tamamlamaya mecburdurlar. 

Asteğmen 6 ay 
Teğmen 3 sene 
Üsteğmen 3 » 
Yüzbaşı 6 » 
Binbaşı 4 » 
Yarbay 3 » 
Albay 3 » 
Tuğgeneral - Tuğamiral 3 » 
(Üç senelik asgari terfi müddetini bitirdik

ten sonra albaylıkta geçen tuğkomutanlığınm 
yalnız iki seneye kadar olan müddeti tuğgene
ralliğin asgari müddetinden saydır). 

Tümgeneral - Tümamiral 3 sene 
Korgeneral - Koramiral 3 » 
Orgeneral - Oramiral 3 » 
Harp okulunu muvaffakiyetle bitirenlere 

asteğmenlik rütbesi verilir. Bunlar altı ay son
ra gösterecekleri liyakate göre üstleri tarafın
dan yapılacak teklifle münhal aranmıyarak teğ
menliğe nasbolunurlar. 

Muhtelif sınıf okullarında kanuni ve niza
mi mazeretler hariç olmak üzere devamsızlığın
dan veya uygunsuz hallerinden ötürü disiplin 
cezalan ile mahkûm olarak okullar nizamname
si mucibince tahsile devamları caiz görülmiyen 
ve imtihanda muvaffak olmamasından o devre
de tahsil hakları sakıt olup sonraki devreye iş
tirak ettirilmek üsere kıtaya verilen subayların 
üsteğmenliğe terfileri, kıta sicilleri müsait olsa 
da tahsillerini normal bitiren emsallerinden bir 
sene sonraya bırakılır. 

Üniversitenin muhtelif fakültelerinin aske
rî kısımlarını muvaffakiyetle bitirenlere teğmen
lik rütbesi verilir. Bunlardan tahsil müddetle
ri (altı) sene olan fakültelerden çıkanlar bir se
neyi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik edi
lenler üsteğmenliğe ve iki sene sonra yüzbaşılı
ğa terfi edilirler. 

Tahsil müddetleri (beş) sene olan fakültele
ri bitirenler bir sene, tahsil müddetleri (dört) 
sene olan fakülteleri bitirenler İM sene ve tah
sil müddetleri (üç) sene olan fakülteleri biti
renler de üç sene sonra sicil ile ehliyetleri tas
dik edilmek şartiyle üsteğmenliğe terfi edilir
ler. 

Tahsil müddetleri (altı) sene olan fakültele
ri bitirenlerin yüzbaşılığa ve diğerlerinin üsteğ
menliğe terfilerine kadar sınıflarına göre, tat
bikat okulları, hastaneler, kimyahane ve lâbora- 1 

tuvarlarda, kıta veya müesseselerdeki hizmetle
ri Millî Müdafaa vekâletince tertip ve tanzim 
olunur. Tatbikat okullarında muvaffakiyetle 
imtihan veremiyenlerin kıtalarda ve hastaneler
de ehliyetleri tasdik edilinceye kadar üsteğmen
lik rütbesine terfileri yapılmaz. i 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenjler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hiç bir subay mensup oldu
ğu sınıf m, kıtasmda rütbesine ait asgari müd
detin en az üçte biri kadar fiili olarak hizmet 
etmedikçe terfi edemez. Bu müddetler kurmay 
subayları için harpte hâsıl olacak ihtiyaca göre 
başkomutanlıkça lüzumu kadar azaltılabilir. 

Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan havacı 
subayların terfileri için rütbelerine mahsus as
gari müddetin hesabında kara ve hava sınıf
ları kıtalarında yapacakları hizmet müddetleri
nin mecmuu bilfiil kıta hizmetinden sayıjlır. 

Sıhhi raporlarla veya okulca tasdik Edilen 
gayretine rağmen uçuculuk ve makinistlikteki is-
tidatsTzlığı dolayısiyle hava sınıfından baş|ka sı
nıl a nakledilenler bu sınıftaki terfi şartlarını 
tamamladıktan sonra emsali nasıpların terfii 
tarihinden itibaren terfi ettirilirler. 

Bilfiil uçucu olup sıhhi durumları sebebiyle 
veya yıpranarak uçuculuk kudretini kaybeden 
veya uçucu kıta komutanlığında inkişaf edemi-
yeceği siciliyle anlaşılan hava subayları ile 
mevcut hava makine subayları, hava kadrosu 
dahilindeki faal kıta veya yer hizmetlerinde 
üstlerinden aldıkları veya alacakları siciller 
üzerine ve kara ordusu emsali nasıpları geçme
mek şartiyle terfi ederler. 

Sınıfında kadro mucibince ıütbesinin muka
bili kıta bulımmıyan subayların terfileri pistle
rinden aldıkları siciller üzerine yapılır. İHarp 
Akademisi ve Yüksek levazım okulu tahsi
linde bulunan subaylarla kurmay stajiyer-
leri ve kurmay subaylarının akademiye ve (Yük
sek levazım okuluna gireceklerinde bu okula 
girmezden evvel tahsil esnasında ve tahsilden 
sonra memur edilecekleri muhtelif muharip 
kıta komutanlıklarmdaki ve levazım için| kıta 
sayılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas sınıfları 
kıta hizmetlerinden sayılır. 

Yardımcı sınıflar mensuplarından Harp; aka
demisini muvaffakiyetle bitirenler piyade | sını
fına nakledilirler. Bu nakilden evvel yardımcı 
sınıf kıtalarında geçen hizmetleri kıta hizme
tinden sayılır. Ancak terfi için, piyade sınıfın
da, sicil müddeti olan bir sene. (Jandarma sta-
jiyer subaylariyle mühendis subayları alts ay) 
bulunup muvafık sicil almak şarttır. 

Mütehassıs tabip ve veteriner ve kimyager
lerin hastanelerle bakteriyolojihane ve sejrolo-
jihanelerdeM ihtisas hizmetleri kıta olarak ka
bul edilir. Harp sanayii ve harita sınıflarına 
mensup subaylar sınıflarına ait kadro dahilinde 
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üstlerinden alacakları siciller üzerine terfi eder
ler. Ancak birinci fıkrada yazılı kıta subayla
rından başka aynı fıkradaki emsali nasıplarm-
dan evvel terfi edemezler. 

EEÎS — Mütalea var mı? maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12, — Albay rütbesine kadar (da
hil) her sınıfın mensubu kendi sınıfı dahilinde 
terfi eder. Albayların daha yüksek rütbeye 
terfii veya tümen komutanlığına tâyini için 
kendi sınıfı dahilinde münhal aramak mecburi 
değildir. Fakat tâyin olunacak kıta veya vazi
feye ehliyet sicili almış olması şarttır. 

EEÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Harp esnasında fevkalâde 
yararlık gösteren subaylar, harp takdirname-
siyle taltif olunur. Bu takdirname muharebe
lerde fiili olarak ateş altında fevkalâde yararlık 
mukabilinde ve üst makamlarca müteselsilen 
tasdik kılınacak inhalar üzerine verilir. Tak
dirname ile taltif inhaları hiç bir makam tara
fından iptal edilemez. Menfi bir mütalâası olan 
makam mütalâasını yaparak üstüne gönderir. 
Ve Başkomutanlıkça taltifleri karar laştmlanla-
nn isimleri Millî Müdafaa vekilliğine gönde
rilir. Vekillikçe Cumhur Reisliğinin yüksek tas-
dikma sunulur. Birinci defa harp takdirnamesi 
alan subaylara bu takdirname ile beraber Millî 
Müdafaa bütçesindeki nakdî mükâfat tertibin
den iki maaşı tutarı mükâfat verilir. Aynı rüt
bede iîrinci bir harp takdirnamesi alan subay, 
rütbesinin asgari müddetini bitirir bitirmez ter
fi ettirilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14. — Hazarda kıta hizmetini yapa-
mıyacak şekilde hastalananlar, hastalıkları ge
çici ise aynı rütbede ay ve gün sayısı ile ceman 
ve fiilen İM seneyi geçmemek üzere (Had has
talıkların tedavi müddeti dahil değil) iklim ve
ya hava değiştirme veya tedavi muamelesine 
tabi tutulurlar. 

Hazarda ve seferde vazife icabı yaralanmak
tan ve kırılmaktan doğan arızalar (Troma-
lar) için verilecek tedavi müddetleri evvelki te
davi ve hava tebdili maddelerine bakılmryarak 
iki senedir bu her iki senenin bitmesinde kıta
da hizmete yine muayene ile kabiliyet kazanıl-
mazsa tekaüt muamelesi yapılır. Bir rütbede 
on seneden fasla kalanlar için tedavi ve hava 
değiştirme müddeti mecmuu üç sene hesap olu
nur. Hazarda hastalıkları tedavi ve hava değiş
tirme ile geçmiyecek olanlardan bu hastalıkları 
hasebiyle kıta hizmetlerini yapmağa daima ka-
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biliyetsizlik gösterenlerin yukarıda yazılı müd
detleri beklenmeksizin tekaütlükleri yapılır. 

Seferberlikte lata hizmetlerini ifaya mâni 
arızası tahakkuk eden subaylar rütbe ve sınıfı 
ve yapacakları vazife nazarı itibara aimmak ve 
beden kabiliyeti talimatnamesine uymak şar-
tiyle (musaddak raporlara göre) sabit hizmette 
(daimî, muvakkat) istihdam olunur. 

REİS —- Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyonmı. Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15, — Esir subayların terfileri, 
esirliklerini mütaakıp kıta veya müessesatm 
yapacakları sicillere göre tesbit ve fakat dönüş
lerinde tahkikat neticesinde esirliklerinin ıs
tırari ve esirlik Iıayatlanıım lekesiz olduğunun 
tahakkukuna göre nasıp tarihleri esirlikten dö
nükleri tarihinden muteber olmak üzere yapılır. 
Esirlikten kaçarak sefer esnasında vatana dö
nenler kıdemlerinden bir şey kaybetmezler. 

EEÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar,.. Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — (1) Harp akademisi tahsilini 
muvaffakiyetle bitirenler aşağıdaki tertibe göre 
üç zümreye ayrılır ve kıdemler buna göre verilir. 
Bu ayrılış diplomalara aynen geçirilir: 

A) Birinci zümre: Kurmay stajına birinci 
derecede ayrılanlar; 

İkinci zümre: Kurmay stajına ikinci derece
de ayrılanlar; 

Üçüncü zümre: Kurmay staj ma aynlmıyan 
ve fakat kurmay yardımcı vazifelerde kullanıl
mağa elverişli olanlar. 

B) Her üç zümreye seçilenlere birer sene 
tahsil kıdemi verilir. 

Birinci ve ikinci zümreye seçilenler kıta ve 
kurmay stajına tabi tutulurlar. Bunlardan iki 
sene içinde kıtada ve kurmay vazifelerinde 
ehliyefc göstererek liyakatleri tasdik edilenlere 
iki sene daha kıdem zammı verilir (Bu zammın 
bir senesi ile «Bir evvelki rütbesinde dahi» terfi 
derecesine girenlerin bu kıdemleri yeni ve eski 
rütbelerinde birer sene olarak yürütülür). Bu 
iki senelik kıdemi alacaklardan verilecek tezi 
muvaffakiyetle yazan ve liyakatleri üstleri ta
rafından sırası ile tasdik olunanlara tez tali
matı şartlarına uygun olarak bir sene daha kı
dem zammı verilir. 

Üçüncü zümreye «Kurmay yardımcı vazife
lere» seçilmiş olanlara bir seneden başka kı
dem sanımı verilmediği gibi bunlar kurmay sta
jına da tabi tutulmazlar. 

Bu iki sene tefriki işi 8 . VI. 1929 tarihinden 
başlar. 

C) Akademinin üçüncü sınıfında hastalık 
veya herhangi bir sebep dolayzsiyle dersleri an
lamak ve ihata edebilmek kudretini kaybeden-
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lerle devamsızlığı, tembellik ve kayıtsızlığı 
tesbit olunanlara diploma verilmez. 

D) Yarbay rütbesinden yukarı rütbede kı
dem zammı verilmez 

E) Tatbikat okullarında tabip ve veteriner
lerin muavinliğe ayrılanlardan ve veteriner 
bakteriyoloji ve seroloji müessesesinde asistan
lığa ayrılanlardan muvaffakiyetle imtihan ve
rip mütehassıs diploması alacaklara bir sene kı 
dem zammı verilir 

F) Eczacılardan tatbikat okullarında kim
yager yetiştirilmek üzere muavin eczacılığa ay
rılanlara, iki senelik tahsili muvaffakiyetle bi
tirmek şartiyle, bir sene kıdem zammı verilir. 

G) Yüksek levazım okulunu muvaffakiyet
le bitirenlere bir sene kıdem zammı verilir. 

(II) Mühendis subayı yetiştirilmek üzere 
yabancı memleketlere gönderilerek yüksek mü
hendislik tahsillerini muvaffakiyetle bitiren 
kara, deniz ve hava subaylarına aşağıda yazılı 
şartlar dahilinde dört seneye kadar kıdem zam
mı verilir: 

A) Yabancı memleketlerdeki yüksek mü
hendislik tahsilini ve muktazi fabrika ve mües
sese stajlarını muvaffakiyetle ikmal edenlere 
bir sene; 

B) Bunlardan fen ve sanat, Askerî fabri
kalar umum müdürlükleri emirlerinde veya ken
dilerini tahsile gönderen müesseselerin nezdinde 
istihdam edilerek iki sene zarfında mühendis su
baylığa terfileri tasdik olunanlara (Mühendis 
subay) unvaniyle beraber daha iki sene; 

C) Bu kıdemleri almış bulunanlardan bir 
eser vücude getirerek veya doktora yaparak 
emsalleri arasında temayüz edenlere daha bir 
sene. 

Halen orduda mevcut olup mühendis subay
lık evsafını haiz bulundukları ait olduğu ma
kamca tasdik edilenler de yukarıda yazılı hak
lardan faydalanırlar. 

Yukarıdaki fıkralara tevfikan kıdem zammı 
almış olanlar aldıkları kıdem zamları ile tashih 
edilen nasıp tarihlerine nazaran emsalleri terfi et
miş ve kendileri de rütbelerinin asgari müddetini 
fiili olarak bitirmiş ve diğer şartları da haiz bu
lunmuş iseler derhal, değilseler bu şartları ta
mamladıklarında terfi ettirilirler. Bu suretle 
terfi ettirilmiş olanların almış oldukları kıdem 
zamlariyle nasıpları, emsallerinin terfi tarihine 
götürülür. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 17. — Terfiler her sene 30 ağustos 

zafer bayramı günü o sene için muteber kadro
daki münhallere göre yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Terfide esas olan ehliyet, 
sicil ile taayyün eder. Siciller de hususi tali
matnamesine göre tanzim olunur. Bunda esas, 
bedenen, ahlâkan ve ilmen vazifesinde ehliyet 
ve üst vazifeye liyakattir. ı 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Kabul et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 862, 1252, 1494, 1604, 2018, 
2162, 2753, 2900, 3342, 3365, 3889, 3436, 3440, 
3605, 3695, 4002 ve 4035 sayılı kanunlar kaldı
rılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar.... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Bu kanun ahkâmını icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum : Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Ruznamemizdeki maddeler bitmiştir.Yüksek 
Heyet mühim ve müstacel olan lâyihaları çıkar
mıştır. Ağustosun üçüne kadar tatil yapmak im
kânı mevcuttur. Tensip buyurursanız ağustosun 
üçünde toplanmak üzere tatil yapmağı reyinize 
arzedeceğim. Kabul edenler ... 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Mü
saade buyurun, bir şey söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar

kadaşlarım, yaz devresinde bizim meclis mesa
imizde bir deişiklik yapmak mecburiyeti var
dır. Görüyorsunuz, günün en sıcak devresinde, 
yemekten sonra buraya ikide, üçte geliyoruz. 
Sıcak fazladır. Hepimiz kan ter içinde kalıyo
ruz. Meclis binasının vaziyeti de müsait değil
dir. Bence, Sabahleyin ondan bire kadar veya
hut öğleden sonra beşten sekize kadar içtima 
edelim. Bunun kabulünü rica ediyorum. \ 

REİS — Teklifi reye koyayım, kabul I edil
diği takdirde üç ağustosta bu meseleyi müzakere 
ederiz. 

Teklifi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Köy okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu

na, kabul etmek suretiyle (252) zat rey ver-
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mistir. Kanun bu miktar reyle kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa istikrazı hakkındaki kanu
na, kabul etmek suretiyle (262) zat rey vermiş
tir. Kanun bu miktar reyle kabul edilmiştir. 

Ağustosun üçüncü pazartesi günü 15 te top
lanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,05 

-m<t 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 218 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

D. Aded Maaş D. Aded Maaş 

23 1 40 8 Kontrolör 3 50 8 Kontrolör 5 50 
23 2 22 13 memur 8 20 13 Memur 3 20 

220 sayılı basmayazmm 3 ncü sahif esinin sonundaki (Manisa mebusu Asım Tümer'in) imzası çı
karılmıştır. 

«••»• 

Köy okulları ve enstitüleri teşkilât kanununa verilen reylerin neticesidir 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoglu 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 252 

Kabul edenler : 252 
Reddedenler 0 

Müstenkifler 0 
Reye iştirak etmeyenler : 177 

Münhaller o 

[Kabul edenler] 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Gl. Nihat Anılmış 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 

Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hilmıi Şeremetji 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil 
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
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î)r. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Kösf ekçioğhı 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
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GL Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Naiiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arukan 
Osman İşın 

(Jaz'ianieb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman MeJ^ 
Dr. MemedAli Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüjaîic 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yasuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
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Pakihe Öymen 
Gaiib Baiıtiyar Göker 
ibrahim Alâettm (iovsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arıman 
Kâmil Dursun 
Memed Aidemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfık Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanetttin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 

Gl. Ali Fuad Cef)esoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan j 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun I 
levfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbası 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâçi 
Emrullah Barkan 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edjgüer 
Y'aşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 

Mardin \ 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı ; 
Orgeneral îzeddjn Ça
lışlar 
Sadullah Güney ! 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid (Talay 
Faik Soylu 
Naim Erem 
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Ördü 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
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Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
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Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Memed Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

FBeye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Falih Rrfkı Atay 
Fevzi Daldal 
îsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş (Mazur) 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh S i m Levend 
D t. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı (Mazur) 
Hayrettin Karan 

Memed Demir 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Bitlis 
Tevfik Temelli (Mazur) 

Bolu 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan (î . Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

• Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 

Benizli 
Dr. Behçet Uz 

Emin Aslan Tokad 
Haydar Günver 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 
(M.) 

Erzincan 
iskender Artun (Hasta) 
Saffet Arıkan 

Lrzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr, Hasan Vasıf Som-
yürek 
GL İhsan Sökmen 

İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Hatay 
Memed Tecirli (Hasta) 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Refik Koraltan 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Abidin Daver 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz (Mazur) 
Salâh Cimcoz 

izmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hulki Ctu 
ra 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 
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Kars 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan 
Ragıb Akça 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(Hasta) 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
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Malatya 

Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce (Hasta) 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten (M.) 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
îrfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravava Marmaralı 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
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Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırn Tarcan 

Bize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu (Has
ta) 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Öeyatlı 

Tokad i 
Hasip Ahmed ^.ytuna 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz' (V.) 
Şerif Bilgen (İ(L.) 

Tunceli i 
Mitat Yenel 
Sami Erkman \ 

Vrfa ; 

Hüseyin Sami > 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas (M.) 
Münib Boya 

Yozgad \ 
Celâl Arat 
Sırrı Icöz 

ı 
Zonguldak 

Halil Türkmen j 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
(M.) 
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Millî Müdafaa istikrazı hakkındaki kanıma verilen reylerin 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Halipoğlu 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Gl. Nihat Anılmış 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sumcr 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri GÖktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hilmi Şeremetli 
îsmail Hakkı Uzuncar 
şılı 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 262 

Kabul edenler : 262 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 167 

Münhall er : 0 

[Kabul edenler] 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Necmcddin Sahir 

Bâtu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
01. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçcker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Mazhar Müfid Kansu 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktck'n 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianleb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin tnankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

îsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Remzi Ünlü 
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İstanbul 
Ahmed Hamdı Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
İbrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diğer 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Salih Turgay 
Suat Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr, Hüseyin Ülkü 

1 : 75 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Reeeb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 
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Maraş 

Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
Atıf Esenbel , 
Gl. Akif öztekin Br-
demgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay • 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal. Kovalı 
Galib Pekel 
Hal id Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgajı 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Tozgad 
Ahmed Sungur i 
Ekrem Pekel ' 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Mehmed Emin Etrişirğil 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 
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Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Teptas 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
îsmet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş (Mazur) 
Rıfat Araz 

Antalya, 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Di Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tıritoğlu 
Ol. Kâzrm Özalp 
Hacim Çarıklı (Mazur) 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Mazur) 

Bolu 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Talât Simer 
Muhittin Baha Pars 

[Beye iştira) 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Haydar Günver 

Diyarbakır 
Di. ibrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzincan 
Aziz Şamili llter 
iskender Artun 
Saffet Arıkan (Hasta) 

Erzurum 
Nakiye Elgün 
,c'alim Altuğ 

Eskişehir 
Istanıat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Plasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Hatay 
Memed Tecirli (Hasta) 

İçel 
Dr- Muhtar Berker 
(Mazur) 
Refik Koraltan 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Abidin Daver 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz (Mazur) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Hüseyin Hilmi Cura 
Halil Menteşe 
Hasan Âü Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimar oğlu 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 

Suphi Artel 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
(Hasta) 

Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik ince (Hasta) 

Maraş 
Memed Erten (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl- Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
irfan Ferid Alpaya 
(t. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

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

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Zühtü Durukan 
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Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu (Hasta) 
Hilmi Uran 

Siİrd 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 

Hikmet Işık 
îsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Şeref Uluğ 
Van 

Hakkı Ungan 

İbrahim Arvas (M. 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Sırn îçöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
(Mazur) 
Rifat Vardar 

....>..- » • - « .«.. 
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S. Sayısı: (89 ve 194 e ek 
Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı kanunu 
tadil eden 4002 sayılı kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair 1/835 ve Ordu subaylar heye
tine mahsus terfi kanununun muaddel 10 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair 1/836 sayılı kanun lâyiha

ları ve Millî müdafaa encümeni mazbatası 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 16 . VI. 1942 
Esas No. 1/835 1/836 

Karar No. 37 
Yüksek Reisliğe 

863 saydı Ordu zâbitan heyetine mahsus Ter
fi kanununun muaddel 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesine ve ismi geçen kanunu tadil eden 4002 
numaralı kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair Millî Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 14 ve 16.V.1942 
tarihli içtimalarında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan iki kanun lâyihasının esbabı mucibe-
sivle birlikte sunulduğuna dair olup encümeni
mize havale edilen Başvekâletin 27.Y.1942 tarih 
ve 6/2035 ve 6/2039 sayılı iki kıta tezkeresi ve 
bağlı lâyihalarla esbabı mucibe mazbataları mü
zakere edilerek tanzim kılman lâyiha ve mazba
taları Umumî Heyetin tasvibine arzedilmişti. 

Bu lâyihaların birleştirilmek üzere encüme
nimize iadesi Umumî Heyetten rica edilmesi üze
rine encümenimize tekrar verilen bu iki lâyiha 
Millî Müdafaa vekilliğinin salahiyetli memur
ları huzuriyle yeniden incelendi. 

Hükümetçe tadili istenilen ve aslı 20 madde
den ibaret olan Ordu subaylar heyetinin terfiine 
dair 863 sayılı kanunun muhtelif tarihlerde 17 
defa tadil edildiği ve bu defaki değişiklik ile 
bu kanunun muhtelif maddelerinin 18 nci tadili 
yanılmış olacağı anlaşılmıştır. Bunu tatbik et
mekle mükellef olan memurların da bütün su
bayları yakından alâkalandıran bu kanuna mü-
taallik çeşitli hükümlerden her birinin bir başka 

numarayı taşıyan ve başka bir kanun mecmua
sına dereedilmiş bulunan muhtelif metinlerde 
bulunmasından tatbikatta uğradıkları müşkülle
re binaen bütün bu hükümlerin bir kanun içine 
alınması ve (Subaylar heyetinin terfiine mahsus 
kanun) başlığı altında yeniden bir lâyiha tanzim 
edilmesi hakkındaki teklif, Encümenimizce muva
fık görülerek Hükümetçe mutabakat halinde 
ekli lâyiha tanzim edilmiştir. 

Bu lâyiha 863 sayılı kanunla ek ve tadille
rinde münderiç olan ve bugün yaşamakta bulu
nan hükümleri aynen ihtiva etmektedir. 

Bu kere de Üniversitenin eczacı fakültesinin 
tahsil müddetinin üç seneden dört seneye ve ve
teriner fakültesi tahsil müddetinin dört se
neden beş seneye çıkarılması yüzünden 863 nu
maralı kanunun 10 neu maddesinde yapıljnası 
lüzumlu görülen değişiklikle fiilen uçucu Oldu
ğu halde sıhhi durumları veya yıpranmadan 
veya sicil bakımından uçuculuktan ayrılmıya 
mecbur kalan hava subaylarının hava kadjrosu 
dahilindeki yer hizmetlerinde kullanılmalarını 
temin için 11 nci maddenin tâdilini istihdaf 
eyliyen lâyihalarla kanuna yeni hükümleri ih
tiva eden metinler de ilâve edilmiştir. Yalınız 
bu kanunların metinlerinde yer alan ve bugü
nün sâde diline uygun görülmiyen terkipler ve 
bazı yabancı kelimeler türkçeye çevrilmiştiıf. 
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Bu suretle mümkün mertebe sâde bir lisanla 

yazılmış olan kanun lâyihası Umumî Heyetin tas
vibine arzedilmek ve müstacelen müzakeresi ya
pılmak rieasiyle Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. M. En. Rs. Bu M. M. ve Kâtip 
Diyarbakır Konya 

Gl. K. Sevüktekin Vehbi Bilgin 
Ağrı Bursa 

Gl. Kemal Doğan Gl. N, Tınaz 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Gümüşane istanbul 
Y .Ziya Zarbun Ş. Âli Ögel 

Kayseri Muğla 
S. Turkay 8. Güney 

Seyhan 

Gümüşane 
Ş. Erdoğan 

Kayseri 
İV. Toker 

Samsun 
R. Barkın 

ürfa 
Sinan Tekelioğlu Gl. Ahmed Yazgan 

( S. Sayısı : 189 ve 194 e ek ) 
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MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN D E & İ Ş T İ R İ Ş İ 

Subaylar heyetine mahsus terfi kanunu 

B İ R İ N C İ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti Ordusu subaylar heyeti aşa
ğıdaki sınıflardan müteşekkildir : 

A) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, topçu, hava, istihkâm, muhabere,jandar
ma, güverte, çarkçı. 

B) Yardımcı sınıflar: demiryol, otomobil, nakliye, sıhhiye, veteriner, leva
zım, harita, mühendis subay, harp sanayii. 

İ K İ N C İ MADDE — Ordu subaylarının rütbe sıraları aşağıda gösterilmiştir. 
Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral — Tuğamiral 
Tümgeneral — Tümamiral 
Korgeneral — Kor amiral 
Orgeneral — Oramiral 
Mareşal — Büyükamiral 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Subayların terfileri bu kanuna tevfikan icra olunur. 

Terfi için asıl olan kıdem ve ehliyettir. Hazar ve seferde kıdem zammı ve fevkalâ
deden terfi yapılmaz. Ancak 16 ncı madde hükmü bundan müstesnadır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Subayların rütbe ve kıdemleri bu rütbeyi kazandıkla
rını bildiren yüksek karar metninde yazılı tarihten başlar. Aynı rütbede olup 
müsavi ve muadil vazifede bulunan vazife ve makam sahipleri arasındaki kıdem; 
memuriyet ve vazifeye tâyin tarihine göre değil rütbeye nasıp tarihine göre hesap 
edilir. Aynı rütbede olup muhtelif makamlarda asil olarak bulunmuş ve bulun
makta olanların kıdem sıraları ayni rütbeliler arasında sıralanmayıp müsavi ma
kam sahipleri arasındaki aynı rütbeliler arasında sıralanır. 

Yüksek karar ile muhtelif makamlarda vekil olarak bulundurulan ve bulundu
rulmakta olanların kıdem sıraları da müsavi makam sahipleri arasında sırlanır. 

BEŞİNCİ MADDE — İlk subaylık rütbesine aynı günde terfi etmiş olan subay
lar arasındaki kıdem, okulda kazandıkları ehliyet numaralarına göredir. Aynı na-
sıplı subaylardan Harp okulundan çıkanlar, diğer suretle yetişmiş olanlardan ön
ce sıralanırlar. Aynı günde terfi eden subaylar arasındaki kıdem, evvelki rütbe-
lerindeki nasıp tarihlerine göre hesap olunur. 

ALTINCI MADDE — Kıta veya muadil makamlara kadrolarında gösterilen 
rütbelerden ast rütbe ile hazarda asıl olarak kimse tâyin edilmez. Bir kıta komu
tanlığını asıl olarak yapanlar sonradan kıta dışı herhangi bir hizmete nakil sure
tiyle tâyin olunurlarsa yaptıkları kıta komutanlığı hak ve salâhiyetini muhafaza 
ederler. 

( S. Sayısı : 189 ve 194 e ek ) 
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YEDİNCİ MADDE — Maznun olarak işten el çektirilenlerden, muhakeme neti

cesinde beraet edenlerin açıkta geçirdikleri müddet, askerlik hizmetlerinden sayı
lır. Ancak muhakeme altında bulundukları müddetçe terfi sırası gelenlerin muha
keme neticesine kadar terfileri yapılmaz. Neticede beraet edenler eski kıdem sı
rasını mulıafaza ederler ve terfi şartlarını İıaiz oldukları takdirde emsalinin terfii 
tarihinden muteber olmak üzere derhal terfi edilirler. 

SEKİZİNCİ MADDE — Subaylarla askerî memurların askerî mahkemelerce 
Askerî ceza kanununa göre mahkûm edildikleri şahsi hürriyeti tahdit eden ceza 
müddetleri kıdemlerinden kesilir. 

İzinlerini mazeretsiz geçirdikleri muhakeme ile sabit olanların izinsiz geçir
dikleri müddetler kıdemlerinden kesilir. Yabancı memleketlere tahsil için Hükü
metçe gönderilmiş veya kendi hesabına gitmiş olanlardan yolsuzluklarından do
layı Hükümetçe geriye çağırılanların veya avdetlerinde muvafık sicil alamıyanla
rın tahsil için geçirdikleri müddetler kıdemlerinden kesilir. Bunlardan Hükümetçe 
gönderilmiş olanların askerlik hizmetlerinden tahsil müddetleri çıkarılır. 

DOKUZUNCU MADDE — Tuğgeneralliğe ve daha üst rütbeye terfi ettirile
cek subaylar ile kurmay subaylarının terfileri, üst rütbeye terfie liyakatleri sicil 
ile tasdik edildikten sonra Genelkurmay başkanlığının muvafakatiyle Millî Müda-
dafaa vekâletince usulüne göre yapılır. 

ONUNCU MADDE — Bütün subayların terfie hak kazanmaları için her rütbe
de fiili olarak en az bulunacakları müddet aşağıda gösterilmiştir: 

(İşbu müddetler harpte başkomutanlığın göstereceği lüzum üzerine yarısına in
dirilebilir.) Harp takdirnamesiyle taltif edilenler ve 16 ncı maddedeki kıdemleri 
alanlar dahi bu müddetleri fiili olarak tamamlamaya mecburdurlar. 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral — Tuğamiral 

(Üç senelik asgari terfi müddetini bitir
dikten sonra albaylıkta geçen tuğkomu-
tanlığının yalnız iki seneye kadar olan 
müddeti tuğgeneralliğin asgari müddetin
den sayılır). 

Tümgeneral — Tümamiral 3 sene 
Korgeneral — Koramiral 3 » 
Orgeneral — Oramiral 3 » 
Harp okulunu muvaffakiyetle bitirenlere asteğmenlik rütbesi verilir. Bunlar al

tı ay sonra gösterecekleri liyakate göre üstleri tarafından yapılacak teklifle mün
hal aranmıyarak teğmenliğe nasbolunurlar. 

Muhtelif sınıf okullarında kanuni ve nizami mazeretler hariç olmak üzere de
vamsızlığından veya uygunsuz hallerinden ötürü disiplin cezaları ile mahkûm ola
rak okullar nizamnamesi mucibince tahsile devamları caiz görülemiyen ve im
tihanda muvaffak olmamasından o devrede tahsil hakları sakıt olup sonra
ki devreye iştirak ettirilmek üzere kıtaya verilen subayların üsteğmenliğe 

6 
3 
3 
6 
4 
3 
3 
3 

ay 
sene 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

( S . Sayısı ; 189 ve 194 o ok ) 



— 5 — 
terfileri, kıta sicilleri müsait olsa da tahsillerini normal bitiren emsaller i ndjen bir 
sene sonraya bırakılır. 

Üniversitenin muhtelif fakültelerinin askerî kısımlarını muvaffakiyetle bitiren
lere teğmenlik rütbesi yerilir. Bunlardan tahsil müddetleri (altı) sene olan fakül
telerden çıkanlar bir seneyi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik edilenler üsteğ
menliğe ye iki sene sonra yüzbaşılığa terfi edilirler. 

Tahsil müddetleri (beş) sene olan fakülteleri bitirenler bir sene, tahsil müddet
leri (dört) sene olan fakülteleri bitirenler iki sene ve tahsil müddetleri (üçj) sene 
olan fakülteleri bitirenler de üç sene» sonra sicil ile ehliyetleri tasdik edilmek şar-
tiyle üsteğmenliğe terfi edilirler. 

Tahsil müddetleri (altı) sene olan fakülteleri bitirenlerin yüzbaşılığa ve (diğer
lerinin üsteğmenliğe terfilerine kadar sınıflarına göre, tatbikat okulları, haistane-
ler, kimyahane ve lahora tuvarlarda, kıta veya müesseselerdeki hizmetleri! Millî 
Müdafaa vekaletince tertip ve tanzim olunur. Tatbikat okullarında muvaffakiyetle 
imtihan veremiyenlerin kıtalarda ve hastanelerde ehliyetleri tasdik edilinceye kadar 
üsteğmenlik rütbesine terfileri yapılmaz. 

ON".BİRÎNCÎ MADDE — Hiç bir subay mensup olduğu sınıfın kıtasında rüt
besine ait asgari müddetin en az üçte biri kadar fiili olarak hizmet etmedikçe terfi 
edemez. Bu müddetler kurmay subayları için harpte hâsıl olacak ihtiyaca! göre 
başkomutanlıkça lüzumu kadar azaltılabilir. 

Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan havacı subayların terfileri için rütbeleri
ne mahsus asgari müddetin hesabında kara ve hava sınıfları kıtalarında yapacak
ları hizmet müddetlerinin mecmuu bilfiil kıta hizmetinden sayılır. 

Sıhhi raporlarla veya okulca tasdik edilen gayretine rağmen uçuculuk t e ma
kinistlikteki istidatsızlığı dolayısiyle hava sınıfından başka sınıfa nakledilenler bu 
sınıftaki terfi şartlarım tamamladıktan sonra emsali nasıplılarm terfii tarihin-
den itibaren terfi ettrilirler. 

Bilfiil uçucu olup sıhhi durumları sebebiyle veya yıpranarak uçuculuk kudreti
ni kaybeden veya uçucu kıta komutanlığında inkişaf edemiyeceği sicilliyle anlatı
lan hava subayları ile mevcut hava makine subayları, hava kadrosu dahilindeki 
faal kıta veya yer hizmetlerinde üstlerinden aldıkları veva alacakları sieillcir üze
rine ve kara ordusu emsali nasıplıları geçmemek şartiyle terfi ederler, 

Sınıfında kadro mucibince rütbesinin mukabili kıta bulunmıvan subavlarm 
terfileri üstlerinden alacakları siciller üzerine yapılır. Harp Akademisi ve Yüksek 
levazım okulu tahsilinde bulunan subaylarla kurmay stajiverleri ve kurm^v ^ilbay
larının akademiye ve Yüksek levazım okuluna gireceklerinde bu okula ^irmez
den evvel tahsil esnasında ve tahsilden sonra memur edilecekleri mııMolilf mu
harip kıta komutanlıklarındaki ve levazım için kıta sayılan yerlerdeki hizmetleri 
dahi esas sınıflan kıta hizmetlerinden sayılır. 

Yardımcı sınıflar mensuplarından Harp akademisini muvaffakiyetle bitirenler 
nivade sınıfına nakledilirler. Bu nakilden evvel yardımcı sınıf kıtalarında ^ecen 
hizmetleri kıta hizmetinden sayılır. Ancak terfi için, niyade sınıfında, sicil! m e 
deti olan bir sene, (Jandarma sta/jiyer subaylarıyle mühendis subayları altı a{0 bu
lunup muvafık sicil almak şarttır. 

Mütehassıs tabip ve veteriner ve kimyagerlerin hastanelerle bakteri yolojih a -
ne ve serolojihanelerdeki ihtisas hizmetleri kıta olarak kabul edilir. Harp sanayii 
ve harita sınıflarına mensup subaylar sınıflarına ait kadro dahilinde üstlerinden 

( S. Sayısı : 189 ve 194 e ek) 
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alacakları siciller üzerine terfi ederler. Ancak birinci fıkrada yazılı kıta subay
larından başka aynı fıkradaki emsali nasıplarından evvel terfi edemezler. 

ON Î K Î N C l MADDE — Albay rütbesine kadar (dahil) her sınıfın mensubu 
kendi sınıfı dahilinde terfi eder. Albayların daha yüksek rütbeye terfii veya tümen 
komutanlığına tâyini için kendi sınıfı dahilinde münhal aramak mecburi değildir. 
Fakat tâyin olunacak kıta veya vazifeye ehliyet sicili almış olması şarttır. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Harp esnasında fevkalâde yararlık gösteren subay
lar, harp takdirnamesiyle taltif olunur. Bu takdirname muharebelerde fiili ola
rak ateş altında fevkalâde yararlık mukabilinde ve üst makamlarca müteselsilen 
tasdik kılınacak inhalar üzerine verilir. Takdirname ile taltif inhaları hiç bir ma
kam tarafından iptal edilemez. Menfi bir mütalâası olan makam mütalâasını yapa
rak üstüne gönderir. Ve Başkomutanlıkça taltifleri kararlaştırılanların isimleri 
Millî Müdafaa vekilliğine gönderilir. Vekillikçe Cumhur Reisliğinin yüksek tas
diklim sunulur. Birinci defa harp takdirnamesi alan subaylara bu takdirname ile 
beraber Millî Müdafaa bütçesindeki nakdî mükâfat tertibinden iki maaşı tutarı 
mükâfat verilir. Aynı rütbede ikinci bir harp takdirnamesi alan subay, rütbesinin 
asgari müddetini bitirir bitirmez terfi ettirilir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Hazarda kıta hizmetini yapamıyacak şekil
de hastalananlar, hastalıkları geçici ise aynı rütbede ay ve gün sayısı ile ceman ve 
fiilen iki seneyi geçmemek üzere (Hâd hastalıkların tedavi müddeti dahil değil) 
iklim veya hava değiştirme veya tedavi muamelesine tabi tutulurlar. 

Hazarda ve seferde vazife icabı yaralanmaktan ve kırılmaktan doğan arızalar 
(Tromalar) için verilecek tedavi müddetleri evvelki tedavi ve hava tebdili 
maddelerine bakılmıyarak iki senedir Bu her iki senenin bitmesinde kıtada hiz
mete yine muayene ile kabiliyet kazanmazsa tekaüt muamelesi yapılır. Bir rütbe
de on seneden fazla kalanlar için tedavi ve hava değiştirme müddeti mecmuu üç se
ne hesap olunur. Hazarda hastalıkları tedavi ve hava değiştirme ile geçmiyecek 
olanlardan bu hastalıkları hasebiyle kıta hizmetlerini yapmağa daima kabiliyet
sizdik gösterenlerin yukarıda yazılı müddetleri beklemeksizin tekaütlükleri yapılır. 

Seferberlikte kıta hizmetlerini ifaya mâni arızası tahakkuk eden subaylar rütbe 
ve sınıfı ve yapacakları vazife nazarı itibara alınmak ve beden kabiliyeti talimat
namesine uymak şartiyle (musaddak raporlara g:'6vo,) sabit hizmette (daimî, mu
vakkat) istihdam olunur. 

ON B E Ş Î N C Î MADDE — Esir subayların terfileri, esirliklerini mütaakıp 
kıta veya müessesatm yapacakları sicillere göre tesbit ve fakat dönüşlerinde tahki
kat neticesinde esirliklerinin ıstırari ve esirlik hayatlarının lekesiz olduğunun ta
hakkukuna göre nasıp tarihleri esirlikten dönüşleri tarihinden muteber olmak üze
re yapılır. Esirlikten kaçarak sefer esnasında vatana dönenler kıdemlerinden bir 
şey kaybetmezler. 

ON ALTINCI MADDE — (1) Harp akademisi tahsilini muvaffakiyetle biti
renler aşağıdaki tertibe göre üç zümreye nyırılır ve kıdemler buna göre verilir. Bu 
ayrılış diplomalara aynen geçirilir: 

A) Birinci zümre: Kurmay stajına birinci derecede ayrılanlar; 
tkinci zümre: Kurmay stajına ikinci derecede ayrılanlar; 
Üçüncü zümre: Kurmay stajına ayrılmıyan ve fakat kurmay yardımcı vazife

lerde kullanılmağa elverişli olanlar. 

( S . Sayısı : 189 ve 194 e ek ) 
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B) Her üç zümreye seçilenlere birer sene tahsil kıdemi verilir. 
Birinci ve ikinci zümreye seçilenler kıta ve kurmay stajına tabi tutudurlar. 

Bunlardan iki sene içinde kıtada ve kurmay vazifelerinde ehliyet göstererek! liya
katleri tasdik edilenlere iki sene daha kıdem zammı verilir (Bu zammın bir sene
si ile «bir evvelki rütbesinde dahi» terfi derecesine girenlerin bu kıdemleri yeni ve 
eski rütbelerinde birer sene olarak yürütülür). Bu iki senelik kıdemi alacaklar
dan verilecek tezi muvaffakiyetle yazan ve liyakatleri üstleri tarafından sııjası ile 
tasdik olunanlara tez talimatı şartlanna uygun olarak bir sene daha kıdem iammı 
verilir. 

Üçüncü zümreye «Kurmay yardımcı vazifelere seçilmiş olanlara» bir seneden 
başka kıdem zammı verilmediği gibi bunlar kurmay stajına da tabi tutulmazlar. 

Bu iki sene tefriki işi 8 . V I . 1929 tarihinden başlar. 
C) Akademinin üçüncü sınıfında hastalık veya herhangi bir sebep dolayısiyle 

dersleri anlamak ve ihata edebilmek kudretini kaybedenlerle devamsızlığı, tembel
lik ve kayıtsızlığı tesbit olunanlara diploma verilmez. 

D) Yarbay rütbesinden yukarı rütbede kıdem zammı verilmez. 
E) Tatbikat okullarında tabip ve veterinerlerin muavinliğe ayrılanlarından 

ve veteriner bakteriyoloji ve seroloji müessesesinde asistanlığa ayrılanlarda^ mu
vaffakiyetle imtihan verip mütehassıs diploması alacaklara bir sene kıdem b m m ı 
verilir. 

F) Eczacılardan tatbikat okullarında kimyager yetiştirilmek üzere muavin 
eczacılığa ayrılanlara, iki senelik tahsili muvaffakiyetle bitirmek şartiyle bir se
ne kıdem zammı verilir. 

(T) Yüksek levavım okulunu muvaffakiyetle bitirenlere bir sene kıdem zammı 
verilir. 

( I I ) Mühendis subayı yetiştirilmek üzere yabancı mamleketlere gönderilerek 
yüksek mühendislik tahsillerini muvaffakiyetle bitiren kara, deniz ve hava bubay-
larına aşağıda yazılı şartlar dahilinde dört seneye kadar kıdem zammı verilir |: 

A) Yabancı memleketlerdeki yüksek mühendislik tahsilini ve muktazi fabrika 
ve müessese stajlarını muvaffakiyetle ikmal edenlere bir sene; 

B) Bunlardan fen ve sanat, Askerî fabrikalar umum müdürlükleri emirle
rinde veya kendilerini tahsile gönderen müesseselerin nezdinde istihdam edilerek 
iki sene zarfında mühendis subaylığa terfileri tasdik olunanlara (Mühenjdis su
bay) unvaniyle beraber daha iki sene; 

C) Bu kıdemleri almış bulunanlardan bir eser vücude getirerek veya djoktora 
yaparak emsalleri arasında temayüz edenlere daha bir sene. 

Halen orduda mevcut olup mühendis subaylık evsafını haiz bulundukları ait 
olduğu makamca tasdik edilenler de yukarıda yazılı haklardan faydalanırlar^ 

Yukarıdaki fıkralara tevfikan kıdem zammı almış olanlar aldıkları kıdem [zamla
rı ile tashih edilen nasıp tarihlerine nazaran emsalleri terfi etmiş ve kendileri de 
rütbelerinin asgari müddetlerini fiili olarak bitirmiş ve diğer şartları da haiz bu
lunmuş iseler derhal, değilsel er bu şartları tamamladıklarında terfi ettirilirler [*]. 

ON YEDÎNCÎ MADDE — Terfiler her sene 30 ağustos zafer bayramı günü o 
sene için muteber kadrodaki münhallere göre yapılır. j 

[*] Bu suretle terfi ettirilmiş olanların almış oldukları kıdem zamlarixyle na-
sıpları emsallerinin terfi tarihine götürülür. 

( S. Sayısı : 189 ve 194 e ek ) j 
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ON SEKİZİNCİ MADDE — Terfide esas olan ehliyet, sicil ile taayyün eder. 

Siciller de hususi talimatnamesine göre tanzim olunur. Bunda esas, bedenen, ah-
lakan ve ilmen vazifesinde ehliyet ve üst vazifeye liyakattir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — 863, 1252, 1494, 1604, 2018, 2162, 2753, 2900, 
3342, 3365, 3889, 3436, 3440, 3605, 3695, 4002 ve 4035 saydı kanunlar kaldırılmıştır. 

YİRMİNCİ MADDE — B u kamın neşri tarihinden muteberdir. 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Bu kamın ahkamım icraya Millî Müdafaa ve

kili memurdur. 

» 

( S. Sayısj : 18i) ve l!)4 e ek j 



S. Sayısı:214 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 62 nci maddesi 

nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Millî 
Müdafaa, Bütçe ve Maliye encümenleri 

mazbataları (3/432) 

T. C. 
Başvekâlet 27 . II. 1942 

Kararlat dairesi Müdürlüğü 
Sayt: 6/829 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt kanununun 62 nci maddesinin tefsiri talebine dair olan Millî 
Müdafaa vekilliğinin 5 . V . 1941 ve 25 . IX . 1941 tarih ve 61446, 111796 sayılı teklifleriyle Maliye 
vekilliğinin bu işe müteallik 29 . VIII . 1941, 11 . II . 1942 tarih ve 131110/141/4566, 131110/ 
141/606 sayılı mütalâanamelerinin suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Millî Müdafaa vekilliği zat işleri dairesi Ş. VI. Ks. 1 ifadeli 61446 sayılı ve 5/5/1941 tarihli tezkere 
suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

1683 sayılı Tekaüt kanununun 62. maddesi; tekaüt muamelesinde yaş tâyini için takvim senesi
ni esas tutmakta ve doğum senesi hicrî olanlarla ay ve günü yazılmamış olanlar hakkındaki £,hkâ-
mı tesbit etmektedir. Nüfuslarında hem arabi hem rumi doğum senesi yazılı olanlar hakkında bir 
kayit yoktur. 

Vekâletçe şimdiye kadar yapılan tatbikat 1. fıkraya göre takvim senesinin esas tutulması ol
muştur. Ancak: 

Hem arabi, hem rumi doğum tarihi yazılı olan nüfus tezkerelerinde bu iki tarih arasında ijri yıl 
fark olduğu takdirde bir takvim senesi içinde ikinci bir arabi yılının girmesi her halde teşrinlere ve 
kânunlara rastlamakta ve takvim senesine itibar suretiyle temmuzda yapılan tahdidi sin muamelesi 
sahibinin doğmadığı bir tarihe tesadüf ederek mağduriyetini mucip olmaktadır. Bu vaziyet ge
rek Devlet şûrasınca ve gerek Temyiz mahkemesince dikkat nazara alınarak tekaüt muamelesinin 
bir takvim senesi içinde iki yıl farkı arabi senesi muharreminin birinci günü hangi tarihe tesadüf 
ediyorsa en erken o günden tekaütlüğün yapılmasına karar verilmiş ve bu kararı alanlar hakkında 
bu yolda tatbikat yapılmıştır. 

Yalnız muharremin birinci günü en erken bir yaş haddi kabul edildiği halde en geç veya vasati 
olarak hangi günün kabul edileceğine dair Devlet şûrasından bir karar almak mümkün olamaınıştır. 

Vekâletçe Tekaüt kanununun 62. maddesi sarahatine karşı rumi tarih yazılı olan nüfus tezk^rele-
rindeki arabi tarihi de dikkat nazara almak mümkün görülemediğinden tatbikat hakikatlaj telif 
edilememekte ve bu yolda yaş haddine uğratılan şahısların mağduriyet şikâyetlerine bihakkın 
mâruz kalınmaktadır. 

62. maddenin takvim senesine itibar olunacağı hakkındaki kaydın ay ve günü yazılı olmıyan nü-



fus kayıtlarında arabi tarihi de bulunduğu ve iki yıl farklı olduğu takdirde bunun ne suretle naza
rı itibara alınması ve yaş haddi muamelesinin ne esasa göre tatbik edilmesi muvafık olacağı hak
kında Yüksek Meclisten tefsir karan alınmasına müsaadelerini yüksek tensiplerine arzeylerim. 

M. M. V. 
8. Ankan 

Millî Müdafaa vekilliği Zatişleri dairesi S: Um. Mİ. Mr. ifadeli 111796 sayılı ve 25 . IX . 1942 
! tarihli tezkere suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

3 eylül 1941 tarih ve kararlar dairesi 6/4233 numaralı tezkereleriyle bildirilen Maliye vekâletinin 
29 . VIII . 1941 tarih ve Bütçe ve Malî kontrol umum müdürlüğü 2. Ş. 131110/141/4566 numaralı 
mütalâaları tetkik edildi : 

5 . V . 1941 tarih ve 61446 numaralı tezkere ile de arzedildiği üzere 1683 numaralı tekaüt ka
nununun 62. maddesinde « tekaüt muamelesinde yaş tâyini için takvim senesi hesabiyle nüfus tez-
kerelerindeki doğum tarihine itibar olunur. Nüfus tezkerelerinde doğum senesi hicrî olup ayı ya
zılmamış ise hicrî sene recebine tesadüf eden takvim senesi ayının iptidası ve eğer doğum sene
si takvim senesi olarak mukayyet bulunduğu halde ayı yazılmış değilse o senenin temmuz iptidası do
ğum tarihi sayılır » denilmektedir. • 

Nüfus tezkerelerinde hem hicrî ve hem takvim seneleri yazılı olupta ay ve günleri yazılı değilse 
ne yolda muamele yapılacağı mezkûr kanun maddesinde yazılı olmadığından bunun tefsiri için Bü
yük Millet Meclisine takdimi arzedilmişti. Yukarıda tarih ve numarası arzedilen Maliye vekâletinin 
mütalâanamesinde her iki tarih senesi yazılı olduğu halde dahi takvim senesine itibar olunacağı ve 
binaenaleyh, kanun sarih olduğundan tefsir mevzuu olmadığı beyan edilmiştir. Halbuki vekâlet
çe bu yolda tatbik edilen muameleye karşı ashabı tarafından açılan idarî dâvalarda evvelki bir da
vacı için Sûr ay i devletçe sonraki davacılar için de Askerî temyiz mahkemesince verilen kararlar
da hem hicrî ve hem takvim seneleri yazılı olupta ay ve günü yazılı olmıyan nüfus tezkerelerinde yalnız 
takvim senesine itibar edilemiyeceğine çünkü hicrî senenin ilk günü doğmuş olsa bile bu ta
rihin takvim senesi temmuzundan çok sonraya tesadüf ettiğinden doğmadığı bir tarihi doğum tarihi 
addederek tekaüt muamelesi yapılması caiz olmıyacağma hükmolunmuş ve ilâmlar tatbik mevkiine 
geçmiştir. Şûrayi devletten ve askerî temyiz mahkemesinden ilâm alanlar için bu yolda ve diğerleri 
içine de başka tarzda muamele yapj İması keyfiyetinin tefsir mevzuu olduğunu ispat etmektedir. 

Binaenaleyh, nüfus tezkerelerinde hem hicrî ve hem takvim seneleri yazılı olduğu halde ay ve 
günleri mukayyet olmıyan doğum tarihleri hakkında yapılacak muamelede hicrî senenin ne suretle 
nazarı itibare alınacağının tâyini için 1683 numaralı tekaüt kanununun 62 nci maddesinin Büyük 
Millet Meclisi tarafından tefsirine müsaade buyurulmasmı tekrar arzeylerim. 

M. M. V. 
8. Ankan 

Maliye vekilliği Bütçe ve Malî kontrol ü . Md. Ş. 2 ifadeli İ3İİ10/141/4566 sayılı ve 29.VlII.1941 
tarihli tezkere suretidir 

Başvekâlet Yüksek Makamjna 

Kararlar Dairesi müdürlüğü sözü ile gelen 12 . V . 1941 tarihli ve 6/1967 sayılı yazıları ce
vabıdır : 

1683 sayılı askerî ve Mülki Tekaüt kanununun 62 nci maddesine göre nüfus tezkerelerinde hic
rî ve rumi doğum seneleri mukayyet olup da ay ve günü yazılı olmıyanlarm yaş haddi muame
lesinin hangi esasa göre yapılacağının tefsiren tâyini talebine dair olan Millî Müdafaa vekâ-

( S. Sayısı : 214 ) 
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İetinin sureti gönderilen 5 . V . 1941 tarihli ve 61446 sayılı yazısı tetkik edildi. 
Mevzuubahis edilen madde; (Tekaüt muamelesinde yaş tâyini için takvim senesi hesabiyle 

nüfus tezkeresindeki doğum tarihine itibar olunur. Nüfus tezkeresinde doğum senesi hicrî olup 
ayı yazılmamış ise hicrî sene recebine tesadüf eden takvim senesi ayının iptidası ve eğeri doğum 
senesi takvim senesi olarak mukayyet bulunduğu halde ayı yazılmış değil ise, o seneni" temmuz 
iptidası doğum tarihi sayılır) denilmektedir. 

Maddei kanuniye tekaüt muamelesinde yaş tâyini için esas olarak takvim senesi hesabiyle nü
fus tezkeresindeki doğum tarihinin nazarı itibare alınmasını âmirdir. 

Binaenaleyh nüfus tezkerelerinde hicrî ve rumi doğum seneleri yazılı olanların hicrî doğum 
senelerini nazarı itibare almaya maddenin sarahati veçhile lüzum yoktur. Bu kabîl vaziyetlerde 
yalnız rumi sene esas tutulur ve nüfus tezkeresinin ayı yazılmamış olduğuna göre de yine mad
dede yazılı olduğu veçhile o senenin temmuz iptidası doğum tarihi sayılır. 

Binaenaleyh madde sarih olduğundan Millî Müdafaa vekâletinin talebinin bir tefsir mevzuu 
olmadığını arzeylerim. 

Maliye V. Na. 
Cemal Yeşil 

Maliye vekilliği Bütçe ve Malî kontrol unıüm müdürlüğü §. 2 ifadeli 131110/141/606 s$yılı ve 
11 . II . 1942 tarihli tezkere suretidir 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Millî Müdafaa vekâletinden Yüksek makamınıza sunulup vekâletimize havale buyurulan, 
25 . IX . 1941 tarih ve 111796 sayılı yazı tetkik edildi. 

1683 sayılı kanunun 62 nci maddesinde (tekaüt muamelesinde yaş tâyini için takvim senesi 
hesabiyle nüfus tezkerelerindeki doğum tarihine itibar olunur. Nüfus tezkerelerinde doğum senesi 
hicrî olup ayı yazılmamış ise hicrî sene recebine tesadüf eden takvim senesi ayının iptidası ve 
eğer doğum senesi takvim senesi olarak mukayyet bulunduğu halde ayı yazılmış değilse, o se
nenin temmuz iptidası doğum tarihi sayılır) diye yazılı olduğundan işbu maddenin birinci fık
rasından doğum tarihleri için takvim senesinin esas ittihaz edilmesi ve şayet takvim senesi gös-
terilmiyerek yalnız ayı ile birlikte hicrî sene gösterilmişse gösterilen hicrî sene ayma ve hicrî 
senenin ayı gösterilmemişse hicrî senenin recebine tesadüf eden takvim senesi ayı iptidasının do
ğum tarihi sayılması sarahatan anlaşılmaktadır. 

Gerçi maddede doğum tarihleri rumi ve hicrî olarak mukayyet olanlar hakkında sarih bir hü
küm mevcut değilse de maddei kanuniyenin birinci fıkrasiyle takvim senesinin esas ittihaz edil
miş olmasına ve ikinci fıkrasiyle de takvim senesi mukayyet olmayan hallerde hicrî sene delale
tiyle takvim senesinin ne suretle tâyin ve tesbit edileceği gösterilmiş bulunmasına binaen rumi 
ve hicrî seneler birlikte gösterilmiş olduğu takdirde hicrî tarihler nazarı itibare alınarak bu 
tarihle rumi tarih arasında bir irtibat ve münasebet aramağa mahal olmadığı 29 . V I I I . 1941 tarihli 
ve 131110/141/4566 sayılı tezkeremizde arzedilmiş ve esasen Tekaüt kanununun neşrinden şimdiye 
kadar cari tatbikat da bu yolda bulunmuş olması hasebile Millî Müdafaa vekâletince de noktai 
nazarımıza iştirak edilmektedir. 

Ancak müşarünileyh Vekâlet, Devlet şûrası ve Askerî temyiz mahkemesinin aksine olan kararlan 
karşısında maddenin tefsirinin zaruri olduğunu bildirmektedir. Filhakika Devlet şûrası Umumî 
Heyetince ittihaz olunan istişari mütalâada; nüfus tezkerelerinde hem hicrî ve hem takvim seneleri 
yazılı olup da ayı yazılmamış olanların doğum tarihinin tesbit şeklinin meskût bulunduğu, gerçi 
bu takdirde kanunun takvim senesini sene itibariyle kabul ettiğine istinaden hicrî senenin: nazarı 
itibara alınmıyarak yalınız rumi senenin muteber tutulup o senenin temmuz iptidasının (doğum 
tarihi addedilmesi varit olabilir ise de bu tarzı tatbikin hicrî ve rumi sene aylarının hangile
rinin birbirleriyle tekabül ettiği tesbit edilerek malûm bulunduğu takdirde maddi hata ve im-
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kansızlıkların kabulü neticesini tevlit edeceğinden doğru olamıyacağı yazılıdır. 

Askerî Temyiz mahkemesinin de bu kabîl hallerde aynı noktai nazarda bulunduğu anlaşılmıştır1. 
Bu vaziyet karşısında Millî Müdafaa vekâletinin talebi veçhile işin tefsiren halli icabettiğini 

saygılarımla arzeylerim. 
Maliye vekili 

F. Ağrah 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Milli Müdafaa encümeni 

Esas No. 3/432 
Karar No. 20 

24 . III . 1942 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 62 nci maddesinin tefsiri talebine dair olan 
Millî Müdafaa vekilliğinin 5 . V . 1941 ve 25 
I X . 1941 tarih ve 61446, 111796 sayılı teklifle
riyle Maliye vekilliğinin bu işe müteallik 29 . 
VI I I . 1941, 11 . I I . 1942 tarih ve 131110/141/-
4566, 131110/141/606 sayılı mütalâanamenin su
retleri ilişik olarak sunulduğuna ve işin tefsir yo
luyla halline dair olup Encümenimize havale 
edilen Başvekâletin 27 şubat 1942 tarihli ve 
6/829 numaralı tezkeresi ve bağlı evrak M. M. 
Vekilliğinden gönderilen salahiyetli memurları 
huzuriyle okundu ve icabı görüşüldü : 

1683 numaralı Askerî ve mülki tekaüt kanunu
nun 62 nci maddesinin birinci fıkrası yaş tâyini 
için takvim senesi hesabiyle nüfus tezkerelerinde-
ki doğum senesi esasına sarih şekilde bağlanmış
tır. Nüfus cüzdanında rumi ve hicrî seneleri ya
zılı olduğu halde dahi işbu birinci fıkraya göre 

takvim senesinin muteber tutlması kanunun ru
huna uygun görülmüş olduğu ve tefsire lüzum 
görülmediği Encümenimizce karar verilmiştir. 
Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Millî Müdafaa En. Rs. M. M. 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Ağn 
K. Doğan 
Edirne 

Fuat Balkan 
Gümüşane 

Ziya Zarbun 
Kayseri 
S. Turgay 
Seyhan 

Sinan TekeUoğlu 

Samsun 
R. Barkan 

Bursa 
İV. Tınaz 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

İstanbul 
Ş. Â. Ögel 
Malatya 
0. Koptagel 
Urfa 

Ahmed Yazgan 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kayseri 
N. Toker 
Muğla 

S. Güney 
İçel 

B. Koraltan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 8 .IV . 1942 

Mazbata No. 71 
Esas No.3/432 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı Askerî ve mülki tekaüt kanununun ve 6/829 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sü-
62 nci maddesinin tefsiri hakkında Millî Müda- imlan tefsir teklifi Millî Müdafaa Encümeni maz-
faa vekâletince hazırlanan ve 27 . I I . 1942 tarih batasiyle birlikte Encümenimize tevdi buyurul-
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makla Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerinden 
gönderilen memurlar hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Tefsiri istenilen husus: 1683 numaralı As
kerî ve Mülki tekaüt kanununun 62 nci maddesi, 
doğum ayı yazılı bulunmıyan bir şahsın yaşının 
tâyini için mukayyet tarihin hicrî veya rumi 
olduğuna göre hüküm koymuş ise de bu iki tarih 
birlikte kayıtlı olduğu halde olunacak muame
leyi tasrih etmediğinden bu takdirde aynı nü
fus tezkeresinde her iki tarih gösterildiği halde 
hicrî ve rumi tarihler arasında irtibat ve mü
nasebet aranılıp aranılmıyacağı tesbite müte
dairdir. Adı geçen kanunun 62 nci maddesi tekaüt 
işlerinde yaş tâyini için takvim senesine iti
bar olunacağını asli bir hüküm olarak koy
duktan sonra nüfus tezkerelerinde ay gösteril-
meksizin yalnız doğum senesi yazılı bulun
duğu takdirde işbu sene hicrî olduğuna göre 
hicrî sene recebine tesadüf eden takvim senesi 
ayınm da takvim senesi olduğuna göre de o senenin 
temmuz iptidasının doğum tarihi sayılacağını tas
rih etmektedir. 

Bu sarahate nazaran ayı yazılı bulunmıyan 
doğum tarihlerinde hicrî senenin delâletine mü
racaat edilmesi ancak takvim senesinin kayıtlı 
bulunmadığı hale hasredilmiş bulunmaktadır. 

Kaldı ki, 14 ağustos 1330 tarihli Nüfus ka
nununun 4 ncü maddesi nüfus tezkerelerine hicrî 
ve rumi senelerinin birlikte geçirilmesini âmir
dir. Bunu bilen vazıı kanun takvim yılı ile be
raber hicrî tarihin de itibara alınmasını iltizam 
etmiş olsaydı bunu maddece tasrih ederdi. 

1683 sayılı Afikerî ve Mülki Tekaüt kanunu
nun 62 nci maddesinin tefsiri hakkında Millî 
Müdafaa vekilliğinin teklifleriyle Maliye vekil
liğinin bu husustaki mutalâanameleri üzerine 
meselenin Yüksek Meclisçe tefsir yoluyla hallo
lunmasına dair bulunan 6/829 numaralı ve 

Görülüyor ki, kanun vazıı, doğum ayı belli olmı-
yan hallerde ortalama bir hesapla ve kesin olarak 
yaş tâyin etmeyi tercih eylemiştir. İşte bu mü
lâhazalara ve hassatan 62 nci maddenin I yuka
rıda arzedildiği üzere takvim senesine itibar 
olunacağı hakkındaki sarahatine binaen En
cümenimiz de maddeyi tefsire muhtaç görme
miştir. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/. Eker T. Co§kan H. Kitabcı 
Kâtip 

İstanbul Afyon K. Antalya 
F. öymen Ş. R. Hatipoğlu N. E. Sümer 

Bolu Bolu 
Celâl Sait Siren Dr. Zihni Ülgen 

Bursa Bursa 
Dr. Sadi Konuk A. Nevzad Ayaş 
Elâzığ Giresun Gümüşane 

M. F. Altay M. Akkaya D. Sakarya 
İsparta İstanbul Kayseri 

R. Ünlü H. Vlkmen Suat Hayri Ürgüblü 
Kırklareli Maraş Mardin 
B. Denker M. Bozdoğan R. Erten 

Muş Ordu Seyhan 
Ş. Ataman H. Yalman S. Çam 

Sivas Tokad 
Remzi Çiner H. Nazmi Keşmir 

Yozgad Yozgad 
A. Sungur S. îçöz 

27 . III . 1942 tarihli Başvekâlet tezkeresi ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerinin bu hu
suftaki mazbataları encümenımizede havale 
edilmiş olmakla alâkalı vekillikler mümessilleri ha
zır bulundukları halde tetkik olundu. 

Askerî ve Mülki Tekaüt kanununun tefsiri 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 16 .Yi . 1942 
Esas No. 3/432 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 
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istenilen 62 nci maddesi metni şudur: 

«Telsaiit muamelesinde yaş tâyini için tak
vim senesi hesabiyle nüfus tezkerelerindeki do
ğum tarihine itibar olunur. Nüfus tezkerelerin
de doğum senesi hierî olup ayı yazılmamış ise 
hicrî seae recebine tesadüf eden takvim senesi 
ayimn iptidası ve eğer doğum senesi takvim 
senesi olarak mukayyet bulunduğu halde ayı 
yazılmış değilse o senenin iptidası doğum tarihi 
sayılır.» Bu maddenin hangi sebeple tefsiri is
tenildiğine gelince, bu da; tekaüt muamele
sinde yaş tâyini ile alâkalı bazı kimselerin nü
fus tezkerelerinde hem hicrî sene hem takvim 
senesi yazılı olmasını ve bu iki tarih arasında da 
iki yıl farkı bulunmasını dikkate alarak bir 
takvim senesi içine ikinci bir hicrî yılın girmesi 
her halde teşrinlere ve kanunlara raslamakta 
ve takvim senesine itibar suretiyle tem
muz'da yapılan sin tahdidi muamelesi bun
ların henüz doğmamış oldukları bir tarihe 
tesadüf ederek gadirlerini mucip olmakta 
bulunduğundan bahsile birinin Devlet şûrasında 
ve diğerlerinin Askerî Temyiz mahkemesinde aç
tıkları dâva üzerine verilen kararlarda hem hicrî 
sene hem takvim senesi yazılı olupta ay ve 
günü yazılı olmıyan nüfus tezkerelerinde yalı
nız takvim senesine itibar edilemiyeceğine ve 
çünkü davacı hicrî senenin ilk günü doğmuş olsa 
bile bu tarih takvim senesi temmuzundan çok 
sonraya tesadüf ettiğinden doğmadığı bir tarihi 
doğum tarihi addederek tekaüt muamelesi ya
pılması eaiz olamryacağına hükmolunmuş ve ilâm
ların tatbik mevkiine konulmuş olmasıdır. 

Müzakere neticesinde; Askerî ve Mülki tekaüt 
kanununun 62 nci maddesi tekaüt muamelesin
de yaş tâyini için takvim senesine itibar olunma

sını bir asli hüküm olarak kabul etmiş, hattâ 
bazı nüfus tezkerelerinde doğum ayı kaydedil-
meksizin hicrî senenin yazılı bulunduğunu na
zara aldığı vaziyette dahi bu tarihi hicrî sene 

recebine tesadüf eden takvim yılı ayının başına irca 
etmekle bu asli hükmü muhafazaya itina gös
termiş ve doğum senesi takvim senesi olarak 
kaydedilmiş olduğu halde ayı yazılmamışsa o 
senenin temmuz iptidası doğum tarihi sa
yılacağını tasrih etmiş olduğuna göre ayı ya
zılı bulunmıyan doğum tarihlerinde hicrî se
nenin delâletine ancak takvim senesinin göste
rilmediği hallerde baş vurulacağı, hem takvim 
senesinin hem hicrî senenin gösterildiği doğum 
kayıtlarında ise yalınız takvim senesinin dik
kate alınacağı vazıh surette anlaşılmakta oldu
ğundan ve tefsiri istenilen kanun maddesi
nin - Yukarıda da işaret edildiği üzere - tekaüt 
muamelesinde yaş tâyini için takvim senesine iti
bar olunacağı hakkındaki sarahatine binaen Encü
menimiz dahi, diğer encümenler gibi, maddede 
tefsire muhtaç bir cihet görmemiştir. 

Havalesi muucibince Umumî Heyete tevdii 
Yüksek Eeislikten rica olunur. 

Maliye En. Bs. M. M. 
İstanbul Malatya 

A. Bayındır Nasuhi Bay dar 
Bursa Gazianteb 

Dr. G. Kahraman A. Aksu 
Kastamonu Kayseri 
H. Dicle Ömer Taşçtoğlu 
Kırşehir Kırşehir 
/. Özkan M. Seyfeli 

Zonguldak 
Y. Ziya özençi 

Kâtip 
Tokad 

Cemal Kovalı 
îzmir 

K. Dursun 
Kırklareli 

Hamdi Kuleli 
Manisa 

Faik Kurdoğlu 
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S. Sayısı: 215 
Hatay vilâyeti hususi idaresine devredilecek gayri
menkuller hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Bütçe 

ve Maliye encümenleri mazbataları (1/489) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . IX .1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay% : 6/4183 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hatay vilâyeti hususi idaresine devredilecek gayrimenkuller hakkında Malliye vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 3 . IX . 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe ' .] 

Anavatana ilhak olunan Hatay'da 7 . VII . 1939 tarih ve 3711 numaralı kanunla vilâyet teşkilâtı 
tesis olunmuştur. 

Hatay'da eski idare zamanında Hususi muhasebe teşkilâtı olmadığından, halen bu müesseseye 
muhtelif kanunlarla mevdu vazifeler evvelce idarei umumiye tarafından âmme hizmetleriı meyanm-
da ifa olunmakta idi. 

Bu itibarla Hatay Devletinin emlâki âmmesinden olup ilhaktan evvel ilk okul, numune! fidanlığı, 
vali ve kaymakam evi olarak kullanılmakta olan ve ilhakla birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetine 
intikal eden gayrimenkuller için bu günkü mevzuata göre Hatay Hususi idaresinin icar vermesi ve
yahut bu gayrimenkulleri satın alması icabetmektedir. 

Halbuki, Hatay vilâyeti hususi idaresinin umumî varidatı, bu gayrimenkulleri isticara veyahut 
satın almağa müsait bulunmamaktadır. 

Bu sebeple Hatay Devletinden ve Fransızlardan müdevver olup halen Hazine mülkiyetinde bulu
nan ve Hususi idareye mevdu vazifelerin ifası için lüzumlu olan mektep, fidanlık, vali ve kaymakam 
evi gibi gayrimenkullerin parasız olarak bu idareye devri zaruri görülmüş ve ilişik kanun projesi 
tanzim kılınmıştır. ' 

Projenin birinci maddesi, hususi idareye devredilecek emlâkin tapu kütüğü numaralarını (mah-
sar) ve Fransızlardan devredilmiş olup da tapuca müseccel olmıyanların mahal ve mevkilerini ihtiva 
etmektedir. 

Hatay vilâyeti kurulmasına dair olan 3711 numaralı kanunda, Hatay hususi idaresine tahsis olu
nan gayrimenkullerin icardan istisna edileceklerine dair bir hüküm mevcut olmadığından, miezkûr ida
reye parasız olarak devredilecek olan gayrimenkuller için geçmiş müddete ait icar aranmamasını ve 
buna mukabil hususi idarenin bu gayrimenkuller için Hazineden vergi talep etmemesini temin mak-
sadiyle de projenin ikinci maddesi vazedilmiştir, 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/489 
Karar No. 34 

1 ,711 , 1941 

Yüksek Reisliğe 

Hatay vilâyeti Hususi idaresine devredilecek 
gayrim enkuller hakkında icra Vekilleri Heye
tince 3 , IX . 1940 tarihli kararı ve Başvekâle
tin 13 eylül 1940 tarih ve 6/4183 sayılı yazdan 
ve Yüksek Riyasetin 1 . XI . 1940 tarihli hava
leleriyle Encümenimize tevdi buyurulan kanun 
lâyihası Maliye vekâletinin mümessili de hazır 
olduğu halde müzakere olundu. 

Ana vata ilhak olunan ve 7 . VII . 1939 ta
rih ve 3711 numaralı kanun ile vilâyet teşkilâtı 
tesis olunan Hatay vilâyetinin eski idare zama
nında hususi muhasebe teşkilâtı olmadığından 
ve o zaman hizmetler îdarei umumiye tarafın
dan âmme hizmetleri meyanında ifa olunmakta 
bulunduğundan halen teşkilâtımız içerisinde bu
lunan Hususi idareye muhtelif kanunlarla tevdi 
edilen vezaifi ifa için okullar, okul pansiyon
ları numune fidanıkl arını vali konağı ve kayma
kam evleri gibi lüzumlu gayrimenkullerin mül
kiyetini satın almağa veya icar vermeğe Hususi 
idarenin varidatı gayri müsait olduğu cihetle 
bu ihtiyacı temin edecek gayrimenkul!erin para
sız olarak Hususi idareye devri hakkındaki Hü
kümetin teklifi yerinde görülmüştür. 

Hatay vilâyetinin kadastrosu yapıldığı ve 
gayri menkuller tapu kaydiyle, mahzar numara 
lariyle tesbit ve tâyin edildiğ cihetle Hüküme
tin teklif ettiği birinci maddenin metninde zikri 
geçen gayrimenkullerin Hükümete devir ve inti
kalinden sonra bunlar üzerinde eşhasın isimle
rinden bahsedilmesini Encümenimiz muvafık gör 

miyerek Antakya, İskenderun, Reyhainiye, Kı
rıkhan'daki 60 dan ibaret ve kısmen müştemi-
lâtİT olan işbu gayrimenkullerin mahzar numa
ralarını gösterir bir cetvel halinde kanuna rap-
tedilmcsini ve Encümenimizin kabul ettiği bi
rinci madde (ilişik cetvelde mahzar numarala-
riyle zikredilen gayrimenkulun mülkiyeti bütün 
veeaibi ile birlikte parasız olarak Hatay vilâyeti 
Hususi idaresine devredilir) şeklinde tadilen ka
bul edilmiştir. 

2, 3, 4 ncü maddeler Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilerek Heyeti Umumiyenin 
Yüksek tasvibine arzoiunmak üzere Riyasete tak 
dim kılınmıştır. 

Dahiliye En. R. 
1 (kirdağ 

O- Tfybadtn 
Kâtip 

Yozgad 
8. Korkmaz 

Balıkesir 
8. Uzay 
Çankırı 

A. Boğan 
Erzurum 

Z. S OI I demir 

«ıvas 
Mitat 8. Tîleda 

Zonguldak 
Rifai Yar dar 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Bursa 
F. Güvendiren 

Çorum 
/. Kemal Alp.ıar 

Kars 
E. özoğuz 

Tokad 
Galib Pekel 

Bu M. M. 
Yozgad 

8. Korkmaz 

Antalya 
R. Kaplan 

Çanakkale 
77. Ergeneli 

Erzurum 
İV. Elgün 
Malatya 

E- Barkan 
Zonguldak 

t. E. Bozkurt 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 66 
Esas No. 1/489 

Yüksek Reisliğe 

28 . III. 1942 

Hatay vilâyeti hususi idaresine devredilecek 
gayrimenkuller hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve 13 eylül 1940 tarih ve 6/4183 

sayılı Başvekâlet tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi bu-
yurulmakla Dahiliye encümeni mazbatasiyle 
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birlikte ve Maliye vekili Fuad Ağralı ve Tapu 
ve kadastro umum müdür muavini hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hatay'ın Türkiye'ye ilhakı üzerine mülki
yeti Hazineye intikal eden gayrımenkuUerden 
okul binalariyle vali ve kaymakam evleri gibi 
hususi idarelerce görülen âmme hizmetlerinin ifa
sına lüzumlu binaların bedelsiz olarak Hatay 
Hususi idaresine devri maksadiyle hazırlanan 
kanun lâyihası Encümenimizce de kabul edil
miştir. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında Antakya ve 
İskenderun Halkevi binalarının da devri lü
zumu Maliye vekili tarafından izah edilmekle 
mezkûr binalar da kanuna merbut cetvele ilâve 
olunmuştur. 

Kadastro mahsar numaraları yazüdıktan sonra 
eski sahiplerinin isimlerinin cetvele ve metne konul
masına lüzum olmadığı yolundaki Dahiliye encü
meni mütalâası Encümenimizce de yerinde gö
rülerek mezkûr Encümence tadilen kaleme 

alınan lâyihada ufak kelime < 
ve 4 ncü maddelerde tedvin 
tashihler yapılmıştır. 

ieğİşikliği 
usulüne 

ve 3 
uygun 

Lâyiha, havalesi veçhile Maliye encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. 

Çorum 
1. Eker 
Kâtip 

istanbul 
F. Öymen 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 

Rs. V. 
Kastamonu 
T. Coskan 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 

M. M. 
Mu^la 

H. Kitabcı 

Buıjsa 
Dr. S. Şonuk 

Giresun 
M. Akkaya 

Ispajrta 
Mükerrem Karaağaç R. tfnl/ü 

Kırklareli 
Suat H. Ürgüblü B. Denker 

Mardin 
R. Erten 
Sivas 

Remzi Çiner 

Muş 
Ş .Ataman 
Tunceli 
Mitat Yenel 

Kütajıya 
A. Tiridoğlu 
Samsun 

M. A. Yçrüker 
Yozgad 

A. Sungur 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/489 
Karar No. 35 

16. . VI i İUZ 

Yüksek Reisliğe 

Hatay vilâyeti hususi idaresine devredilecek 
gayrimenkuller hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı 
mucibince Başvekilliğin 6/4183 numaralı ve 13 
eylül 1940 tarihli tezkeresiyle Yüksek Meclise 
arzolunan kanun lâyihası Encümenimize de ha
vale edilmiş olmakla Maliye vekilliği mümessili 
huzuriyle müzakere olundu. 

Hatay' ın memleketimize ilhakı üzerine 3711 
sayılı kanunla burada vilâyet teşkilâtı vücude 
getirilerek hususa idare kurulmuş ise de bu mü
esseseye muhtelif kanunlarla mevdu vazifelerin 
evvelce âmme hizmetleri arasında umumî idare 
tarafından ifa edilmesinden dolayı ilk okul, nu
mune fidanlığı, vali konağı ve saire gibi ilhakla 
beraber mülkiyeti Devletimize intikal eden gay
rimenkuller için hususi idarenin bugün Hazine
ye kira vermesi yahut bu gayrimenkullerd satın 
alması lâzımgelmekte, halbuki zikrolunan hu
susi idarenin geliri bu işleri yapabilecek siada 

olmadığından uhdesine mevdu vazifeleri ifa 
edebilmesi için muhtaç olduğu gayrimenküllerin 
bu idareye Hazinece parasız olarak devri ^aruri 
görülerek bu maksadı teminen hazırlanniış ol
duğu anlaşılan kanun lâyihası, Bütçe encüme
nince tadil edilmiş olduğu şekilde, Encüjmeni-
mizce de kabul edilmiştir. ! 

Havalesi mucibince Umumî Heyete tevdii 
ricasiyle Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 

İstanbul 
A. Bayındır 

Aydın 
A. Menderes 

İzmir 
K. Bursun 

Kırşehir 
/ . Özkan 

Malatya Toka$ 
Nasuhi Baydar Cemal Kovah 

Bursa Gaziantep 
Dr. G. Kahraman A. AJcsu 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Zonguldak 
Y. Ziya özençi 

Kırklareli 
Hamdi Kaleli 

Manijsa 
F. Kurâıpğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hatay vilâyeti Hususi idaresine devredilecek 
gayrimenkuller hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Aşağıda yazılı gayrimenkulle-
rin mülkiyeti, bütün vecaibi ile birlikte parasız 
olarak Hatay vilâyeti hususi idaresine devredil
miştir. 

Antakya'da : 
522, 1127, 1477, 98, 1114, 544, 1090, 1433, 

101, 140, 103, 229, 1001, 66 mahzar numaralı 
gayrimenkullerle Fransızlardan müdevver An
takya'da Frerler ve sörler ve Soğukoluk'ta Sen-
jozei' mektebi ve ittisalindeki ev ile M. Dosyan'a 
ve M. Makot Kasayan'a ait evler ve bahçeleri 
ve Eöne Marsel'e ait ev ve villâ; Atik'da Şark 
hmstiyanları îslahhanesi namiyle maruf mektep 
ve müştemilâtı ve Çıplak Ziyaretciyan'a ait zey
tinlik ve Kilise mahallesinde kâin ev. 

Reyhaniye'de : 
490, 491, mahzar numaralı gayrimenkuller. 

Kırıkhan'da : 
124, 128, 462, 467/2, 470/21, 470/22, 472, 

473, 474, 476, 477 mahzar numaralı gayrimen
kuller ve müştemilâtı. 

İskenderun'da : 
299/71, 287/12, 273/65, 789, 656/1, 656/2, 

656/3, 285/70, 319/73, 327/54, 329/156 mahsar 
numaralı gayrimenkullerle M. Oezairli'ye ait ev 
ve müştemilâtı ve Fransızlardan müdevver 
Frerler ve Sörler mektebi ile müştemilâtı. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı gay
rimenkuller için devir tarihine kadar Hu
susi idareden icar aranmaz ve veril
miş icarlar iade olunmaz. Bu gayrimenkul
ler için hususi idarece Hazine namına tahakkuk 
ettirilmiş olup henüz tahsil edilmemiş bulunan 
bina ve arazi vergileri terkin olunur. 

MADDE 3. 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

DAHÎLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRİŞİ 

Dahiliye encümenince kabul edilen şekil 

MADDE 1. — Merbut cetvelde gösterilen 
gayrimenkullerin mülkiyeti bütün vecaibi ile 
birlikte parasız olarak Hatay vilâyeti Hususi 
idaresine devredilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

HADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Hatay vilâyeti Hususi idaresine devredilecek 
gayrimenkuller hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — îlişik cetvelde gösterilen gay-
rimenkullerin mülkiyeti bütün hak ve vecibele
ri ile birlikte parasız olarak Hatay vilâyeti Hu
susi idaresine devrolunur. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı gayri
menkuller için devir tarihine kadar Hususi ida
reden icar bedeli aranılmaz ve verilmiş icar be
delleri iade olunmaz. Bu gayrimenkuller için 
Hususi idarece Hazine namma tahakkuk ettiril
miş olup henüz tahsil edilmemiş bulunan bina ve 
arazi vergileri terkin olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir, 



Hû. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Dahiliye vekilleri mezundur. 

3. IX. 1940 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayık Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
H. Menemencioğlu 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. I. V. 

M. M. V. 
S. Ankan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 
H. Çakır 
Zr. V 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

D a . l . 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Bütçe encümeninin değiştirisine bağlı cetvel 

Tapu sicilindeki kaydı 

S. No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Mmtakası 

Antakya 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 

Harbiye 
Ayvalık 
Mengüllü 
Mışraklı 
Levşiye 

> 
> 

köyü 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

Mahallesi 

Osmaniye 
> 

Telcebrail 
> 
> 
» 

Hamidiye 
Kavanat islâm 
Hamidiye 
Kastal hiristiyan 

» 
» 
» 
» 

Şenbey 
Şeyhali 
Beynelharap 
Karye 
Mektep 
Karye 
Ziyaret 
Kışla 

» 
Cami 
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Sokağı 

Süveydiye caddesi 
> > 
> » 
» » 
» > 
> » 

Dürye caddesi 

Asi caddesi 
» > 
» » 
» » 
» » 

Kilise caddesi 
Eskisaray 
Şeyhali 

» 

Mahzar 
No. 

10Ç1 
103 
22b 
220/1 
22^/2 
315/2 
51 

ııö 
1? 
3£ 
3İ /1 
3$/2 
35/3 
37 

140 
774 

112-t 
1477 

9Ş 
1114 
544 

1084 
1090 
143Ş 



S -

. No. Mmtakası 

25 Tavla köyü 
26 Çekmece » 
27 Reyhaniye 
28 > 
29 Kırıkhan 
30 » 
31 > 
32 » 
33 > 
34 ,» 
35 > 
36 > 
37 » 
38 » 
39 İskenderun 
40 » 
41 » 
42 » 
43 » 
44 » 
45 > 
46 » 
47 » 
48 » 
40 » 
50 » 
51 > 
52 Efrenci köyü 
53 » » 
54 Kiliseönü » 
55 Alakop » 
56 Soğokluk » 
57 » » 
58 > » 
59 » » 
60 Atik » 
61 Antakya 
62 İskenderun 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

Mahallesi 

Kilise 
Çıplak 
Efnir 

> 
Cumhuriyet 

> 
> 

Çay 
> 

» 

Hamidiye 
» 
> 
» 
> 
» 

Yenişehir 
> 
> 
> 
» 

. 

Osmaniye 
Yenişehir 

Sokağı 

., ... 

Osmaniye 
Atatürk caddesi 

Mahzar 
No. 

66 
1 

490 
491 
124 
128 
462 
467/2 
470/21 
470/22 
472 
473 
474 
477 
789 
883 
656/1 
656/2 
656/3 
738/1 
738/2 
837 

5 
6 

285 
299 
319 
327 
329 

12 
273 
254 

72 
257 
264 
(D 
104 
313 

(1) Şark hinstiy anları yetimhanesi 

»&<ı 
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S. Say ısı: 216 
Askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Mîllî 
Müdafaa ve Adliye encümenleri mazbataları (1/738) 

T. C. 
Başvekâlet 13 .1. 1&£2 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/177 J 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1631 sayılı Askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmd^, Millî 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 23 . X I I . 1941 tarihinde Yüksek JMeclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başveki]j 
Dr. R. Saydam 

1631 sayılı kanunun mucip sebepleri 

Muharip devletler ordularına mensup şahısların bitaraf bir devlet arazisine geçmeleri] veya 
iltica eylemeleri takdirinde bitaraf devlet tarafından nezaret ve muhafaza altına alınmaları 
zaruridir. 

Bu muamele iltica edenlerin silâhlarını tecrit etmek ve tekrar harp sahasına dönmeleri için 
mümkün olduğu sıkı bir muhafaza altında bulundurmaktır. 

Askerî ceza kanunu harp esirleri hakkında hükümler ihtiva etmekte ise de mülteciler hakkında 
bir hüküm taşımamaktadır. Askerî ceza kanununda böyle bir hüküm, olmayınca kıyas yoluyla da 
mülteciler hakkında takibat yapılmasına da imkân bulunamamaktadır. 

Vakıa As. Mu. U. K. nun 1 nci maddesine D. fıkrasında (Ciheti askeriyece tevkif ve 
nezaret altına alınmış olan şahısların Askerî ceza kanunu mucibince cezayı müstelzim fiillerden 
dolayı askerî mahkemelerde muhakeme olacağı) hakkında bir hüküm varsa da bu hüküm Sığıntı
ları şümulü dahiline aldığına dair bir sarahat görülmemektedir. | 

Buna nazaran bunların askerî nezaret altında bulundukları müddetçe Askerî ceza kanununu 
ilgilendiren suçlardan dolayı As. Kazaya tabi olabilmelerini temin maksadiyle Askerî muhakeme 
usulü kanununun 1 nci maddesinin D. Fıkrası bu gibileri de şümulüne alacak şekilde değiştiril
miştir. 

Sivâl şahısların kışlalarda, karargâhlarda, askerî müesseselerde ve memnu mmtaka | içinde 
askerî şahıslara ve devriye ve karakol ve nöbetçiye ve askerî mallara karşı işliyecekleri bütün suç
lardan dolayı As. Kazaya tabi olmaları As. Disiplini korumak ve ordunun otoritesini muhafaza 
etmek bakımından maslahata daha uygun görülmüş ve Askerî muhakeme usulü kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra daha eklenmiş ve kanunun metninde seferberliğe ait eski D. fıkrası d,a sona 
getirilmek suretiyle madde fıkraları yniden tertip edilmiştir. 

Dâvaların teciline ait As. Usulün 4 ncü maddesine hazar için vazedilen hükümde kullanılan 
askerî şahıslar ibaresi bugün orduda müstahdem muvazzaf subaylarla askerî memurlar hakkında 
dâvaların da tecili lâzımgeldiği gibi bir mâna ifade etmekte olduğundan bu fıkra yalnız ciljeti ad
liyece takibi iktiza eden suçlardan muvazzaf ve ihtiyat erata ait olanların teciline imkân yerecek 
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şekilde düzeltilmiş ve ciheti askeriyece takibi iktiza eden suçlar hakkında 275 nci maddeye 4033 sa
yılı kanunla yapılan ve cezaların infazının tehirine ait bulunan hükme mütenazır bir fıkra ilâve 
edilmiştir. 

111.1 sayılı askerlik kanununun 89 ncu maddesi, kısa hizmete tabi olan yoklama kaçağı, bakaya 
ve saklılarla çağırılıpta gelmiyen ve kıtasına iltihak etmeden savaşanların cezaları çektirildikten 
sonra yedeksubay okuluna şevklerimi âmirdir. 

Halbuki 1.63.1 sayılı kanunun 26 ııcı maddesi ise bu gibilerin haklarındaki kanuni takibatın 
intisap edecekleri kıtanın alay askeri mahkemesinde yapılacağını göstermekte ve bu hal ise her 
iki kanun arasında ahenksizliği tevlit etmektedir. Bunu gidermek için As. Muhakeme usulü kanu
nunun 26 ncı maddesinin D. Fıkrası değiştirilerek yeniden tanzim edilmiş ve her iki kanunda te
nazur temin edilmiştir, 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Millî Müdafaa encümeni 31 . I . 1942 

Esas No. 1/738 
Karar No. 17 

Yüksek Reisliğe 

1631 sayılı Askerî muhakeme usulü kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
Mîlli Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle bir
likte sunulduğuna dair olup Adliye encümenince 
müzakere ve tetkik edilerek ceza müeyyidelerine 
dair olan maddelerin askerî durumu alâkadar 
etmesi hasebiyle tetkik mahiyeti haiz olan bu 
hususlar için ilk defa Encümenimizce tetkik edil
mesi hakkındaki mazbata ile Encümenimize ha
vale edilen Başvekâletin 13 ikinci kânun 1942 ta
rihli ve 6/177 sayılı tezkeresine bağlı lâyiha ile 
mucip sebepleri Adliye ve Millî Müdafaa vekil
liklerinden gönderilen memurları huzuriyle 
okundu ve icabı görüşüldü. 

Tadili istenilen maddelerin, Hükümetin mucip 
sebepler lâyihasında dermeyan olunan sebeplere 

binaen teklif veçhile tadilleri esas itibariyle ka
bul edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
Hükümetçe yapılan tadiller aynen kabul edilmiş 
olmakla Adliye encümenine tevdi edilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 

Diyarbakır Samsun Konya 
K. Sevüktekin B. Barkın Vehbi Bilgin 

Bursa Çankırı Çorum 
N. Tınaz Dr. A. Arkan E. Sabri Akgöl 

Edirne Erzurum Gümüşane 
Fuat Balkan A. Akyüz Ş. Erdoğan 

Gümüşane istanbul Kayseri 
Ziya Zarbun Ş. Â. Ögel N. Toker 

Kayseri Malatya Muğla 
S. Turgay O. Koptagel 8. Güney 

Seyhan Urfa 
Sinan Tekelioğlu Ahmed Yazgan 

( S. Sayısı : 216 ) 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No.1/738 

Karar No. 69 

16 .VI . 194$ 

Yüksek Reisliğe 

1631 sayılı Askerî muhakeme usulü kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da Millî Müdafaa vekâletince ha1 il anarak İcra 
Vekilleri Heyetinin 23 . XII 19>1. tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası Millî Müdafi t encümeninin maz-
batasiyle birlikte Encümenimize havale ve tevdi 
buyurulması üzerine ihtiva eylediği hükümler 
Adliye ve Millî Müdafaa vekillerinin huzuriyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

Askerî muhakeme usulü kanununun askerî 
mahkemelerde rüyet edilecek suçlara ve askerî 
kazaya tabi şahıslara dair olan birinci ve üçün
cü maddeleriyle dâvaların tecili ve alay askerî 
mahkemelerinin vazife ve salâhiyeti hakkındaki 
dördüncü ve 26 ncı maddelerinin Hükümet mu
cip sebeplerinde yazılı ve askerî icapların zaruri 
bir ifadesi olan mülâhazalara binaen tadilini 
esas itibariyle yerinde gören Encümenimiz mad
delerin ayrı ayrı müzakeresi neticesinde birinci 
üçüncü ve dördüncü maddelerin aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmesine ve 26 ncı maddenin ay
nen kabulüne reylerin ittifakiyle karar ver
miştir. 

Birinci maddedeki değişiklik (D) fıkrasının 
ifade tarzına taallûk etmektedir. Üçüncü mad
denin A, B, C ve "P fıkraları bu gün meri olan 
kanun maddesinin aynı mahiyetteki fıkraları
nın tekrarından ibarettir. Bu maddeye ilâve 
edilen (D) fıkrası Millî Müdafaa vekili tarafın
dan Encümenimizde verilmiş olan izahata naza

ran kışla, karargâh, askerî bina ve müesseseler
de ve askerî memnu mmtakalarm hususi ehem
miyeti haiz mahallerinde ve alelıtlak nöbet 
yerleriyle karakollarda vazife gören asken şa
hıslar aleyhine işlenen bazı suçların siviller ta-
"ı afından ikaı halinde dahi askerî mahkenjLeler
de rüyet edilmesi maksadiyle tanzim edildiği 
anlaşılmış ve metnin bu maksat ve gayeyi temin 
edecek ve askerî icap ve zaruretlerin hududunu 
aşmıyacak bir şekilde yeniden kaleme alınması 
muvafık görülmüştür. Dördüncü maddeni^ Hü
kümet mucip sebeplerinde yazılı olduğu veçhile 
tadili yerindedir. Bu maddenin birinci ve ikinci 
fıkralarında yapılan değişiklik lâyihada [mün-
deriç mefhumların ceza mevzuatımıza r|ygun 
bir tarzda ifade ve aynı zamanda tecilden! istis
na edilecek şahısların da maddeye ilâvesinden 
ibarettir. 

Lâyiha, yukarıda yazılı tadillerle umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yükse|k Re
isliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Antalya 

N. Ak soy 

Bursa 
Atıf Ak güç 

Rize 

M- M. 
Zonguldak 

Sina si Devrin 
Balıkesir 

Kâ •iP 
Koıjıya 

G. GiUtekin 
Erzincan 

0. Niyazi Burcu A. Fırat 

Kayseri 
R. Özsny 

Saim Ali Dilenire S. 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Tokad 
Atanç 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî muhakeme usulü kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1631 sayılı Askerî muhakeme-
usulü kanununun 1, 3, 4, 26 ncı maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Askerî mahkemelerin rüyet edeceği suçlar 

Madde 1. — 
(1) Bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça, aşa

ğıda yazılmış olan şahıslar Askerî ceza kanu
nu mucibince cezayı müstelzim olan bütün fiil
lerden dolayı askerî mahkemelerde muhakeme 
olunurlar : 

A) Orduya mensup muvazzaf askerî şahıs
lar; 

B) Orduya mensup yedek askerî şahıslar, 
(Askerî hizmette kullanıldıkları müddetçe); 

C) Umum askerî mektepler talebesi; 
D) Herhangi bir suretle ciheti askeriyece 

tevkif veya hapsedilmiş veya göz veya muhafa
za altına alınmış olan yabancı Devlet orduları 
mensuplariyle yerli ve yabancı sair şahıslar; 

F) Rızasiyle orduya, intisap etmiş olan şa
hıslar ; 

(2) Bu şahısların Türk ceza kanunu 
mucibince cezayı müstelzim fiillerden, askerlik 
vazifelerine taallûk eden veyahut askerlik 
sıfatını haiz kimse aleyhine işlenmiş olan suçlar 
ile kışlalarda, karargâhlarda askerî müesseseler
de ve iskân, konaklama suretiyle işgal edilen 
bina ve mahaller içinde işledikleri bütün suçlar 
dahi askerî mahkemelerde muhakeme olunurlar. 

(3) Seferberlikte, bu şahıslardı umumî ve 
hususi mahkemelere ait bütün suçları Türk ve 
Askerî ceza kanunlarına tevfikan askerî mah
kemelerde görülür. 

Askerî mahkemelerde muhakeme olunacak 
diğer şahıslar 

Madde 3. — Aşağıda yazılı suçları işleyenler 
askerî şahıslardan olmasalar bile askerî mahke
melere verilir : 

A) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58, 
59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 124, 125, 
ve 127 nci maddeleriyle 148 nci maddesinin (B) 
fıkrasında yazılı suçlar; 

B) Umumî mahkemeler bulunmıyan harp 

( S. Sayj 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTİRİŞİ 

1631 sayılı Askerî muhakeme usulü kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1631 sayılı Askerî muhakeme 
usulü kanununun 1, 3, 4 ve 26 ncı maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Askeri mahkemelerin rüyet edeceği suçlar 

Madde 1. — 
1. Bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça aşa

ğıda yazılmış olan şahıslar Askerî ceza kanunu 
mucibince cezayi müstelzim olan bütün fiillerin
den dolayı askerî mahkemelerde muhakeme olu
nurlar : 

A) Orduya mensup muvazzaf askerî şahıs
lar; 

B) Orduya mensup yedek askerî şahıslar 
(Asken hizmette kullandıklan müddetçe); 

0) Umum askerî mektepler talebesi; 
D) Askerî makamlarca kanunen tevkif ve

ya hapsedilmiş, muha-faza altma alınmış veya 
gözaltı edilmiş olan şahıslar; 

P) Rızasiyle orduya intisap etmiş olan şa
hıslar ; 

2. Bu şahısların Türk ceza, kanunu muci
bince cezayı müstelzim fiillerden, askerlik vazi
felerine taallûk eden veyahut askerlik sıfatmı 
haiz kimse aleyhine işlenmiş olan suçlar ile kış
lalarda, karargâhlarda, askerî müesseselerde ve 
iskân, konaklama suretiyle işgal edilen bina ve 
mahaller içinde işledikleri bütün suçlar dahi as
kerî mahkemelerde muhakeme olunurlar, 

3. Seferberlikte, bu şahısların umumî ve 
hususi mahkemelere ait bütün suçları Türk askeri 
ceza kanunlarına tevfikan askerî mahkemelerde 
görülür. 

Askerî mahkemelerde muhakeme olunacak 
diğer şahıslar 

Madde 3 — Aşağıda yazılı suçları işliyenler 
askerî şahıslardan olmasalar bile askerî mahke
melere verilir : 

A) Askerî ceza kanununun 55, 56, 57, 58, 
59, 63, 64, 81, 93, 94, 95, 100, 101, 102, 124, 125 
ve 127 nci maddeleriyle 148 nci maddesinin (B) 
fıkrasında yazılı suçlar; 

B) Umumî mahkemeler bulunmıyan harp 
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mintakalarında işlenen bütün suçlar; 
C) Askerî Ceza kanununun 155, 157, 158, 

159, 160 ve 161 nci maddelerinde yazılı suçlar 
(Askerî Ceza kanununa tabi oldukları müd
detçe) ; 

D) Kışlalarda, karargâhlarda, askerî bina 
ve müesseselerde iskân ve konaklamak suretiyle 
işgal edilen bina ve mahalleler içinde ve memnu 
mıntakalar dahilinde askerî şahıslara ve her 
nerede olursa olsun devriye ve karakol ve nöbet
çiye ve askerî mallara karşı işlenen bütün suç
lar; 

E) Seferberlikte askerî Ceza kanununun 
75, 78 ve 80 nci maddelerinde yazüı suçlar. 

Dâvaların tecili 

Madde 4. — Muvazzaf ve ihtiyat eratın (Mu
vazzaf gedikli erbaşlar hariç) askere girmeden 
veya silâh altına çağrılmadan evvel işledikleri 
müntehası bir seneye kadar şahsi hürriyeti 
bağlayıcı bir cezayı müstelzim cürümlerle ka-
bahatlara ait dâvalar terhislerine kadar tecil 
olunur. 

2. Seferberlikte silâh altında bulunan ve 
silâh altına çağrılan bütün askerî şahısların 
umumî mahkemelerce takibi iktiza eden suçlar
dan beş seneden ziyade hürriyeti bağlıyan bir 
cezayı müstelzim olanlar müstesna olmak üze
re, maznun bulundukları diğer suçlara ait 
dâvalar hazara ve terhislerine kadar tecil olu
nur. 

3. Seferberlikte askerî mahkemelerce takibi 
iktiza eden ve ikinci fıkradaki had dahilinde 
hürriyeti bağlayıcı bir cezayı müstelzim suç
lar da hazar veya terhislerine kadar baş ko
mutanlığın emriyle tecil olunur. 

4. Tecil müddeti içinde müruruzaman iş
lemez. 

Alay askerî mahkemelerinin bakacağı suçlar 

Madde 26. — 25 nci maddede yazılı askerî 
mahkemeler: 

A) Askerî Ceza kanununun 85 ve 96 nci 
maddelerinin birinci fıkralarında; 

mmtakalarmda işlenen bütün suçlar; 
C) Askerî ceza kanununun 155, 157, 158, 

159, 160 ve 161 nci maddelerinde yazılı suçlar 
(Askerî ceza kanununa tabi oldukları mtid -
detçe); 

D) Kışlalarda, karargâhlarda, askerî bina 
ve müesseselerde ve muvakkat mahiyette oltnı-
yarak iskân ve konaklama suretiyle işgal edilen 
yerlerde ve 1110 sayılı kanunda yazüı birinci as
kerî memnu mıntakaları içinde ve alelıtlak nö
bet mahallerinde ve karakollarda askerlik vazi
felerini yaptıkları sırada veya yaptıkları vazi
felerden dolayı askerî şahıslara ve bu mahaller
de vazife gören devriyelere fiilen taarruz edjen-
ler veya askerlik vazifelerine müteallik işleri 
yapmağa veya yapmamağa icbar için hakların
da şiddet veya tehdide müracaat edenler; 

F) Seferberlikte Askerî ceza kanununun 
75, 78 ve 80 nci maddelerinde yazılı suçlar. 

Dâvaların tehiri 

Madde 4. — 
1. Muvazzaf ve ihtiyat eratm ve yedeksu-

baylarla yedek askerî memurların askere gir
meden veya silâh altına çağırılmadan evvel işle
dikleri yukarı haddi bir seneye kadar şahsi hür
riyeti bağlayıcı bir cezayı müstelzim suçlara ait 
dâvalarda ilk ve son tahkikat muameleleri (ter
hislerine kadar tehir olunur. 

Muvazzaf gedikli erbaşlarla askerlikten tard 
ve ihracr müstelzim suçlardan maznun olan ye-
deksubay ve askerî memurlar bu hükümden müs
tesnadır. 

2. Seferberlikte silâh altında bulunan ve 
silâh altına çağırılan bütün askerî şahıslar aley
hine kanuni takibat yapılacak suçlardan beş se
neden ziyade hürriyeti bağlıyan bir cezayı müs
telzim bulunanlar müstesna olmak üzere maz
nun bulundukları diğer suçlara ait dâvalarda 
ilk ve son tahkikat muameleleri hazara veya 
terhislerine kadar tehir olunur. 

Madde 26. — Hükümetin teklifinin 20 nci 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 216 ) 
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fe) Askerî Ceza kanununun İİ6 ve 134 ncü I 

maddelerinin 1 ve 2 nci fıkralarında; | 
C) Askerî Ceza kanununun 66, 68, 74, 76, j 

82, 83, 84, 86,108,114,117,137,145,147,149,150 I 
ve 151 nci maddelerinde gösterilen fiilleri mu
hakeme ederler. 

D) Yoklama kaçağı, bakaya ve saklılarla I 
çağrılıp gelmiyen veya gelipte kıtasına iltihak 
etmeden savuşan ihtiyat erler hakkında taki-
bat (Ölüm ve ağır hapis cezalarını müstelzim 
suçlar müstesna olmak üzere) intisap edecek
leri kıtanın tabi bulunduğu alay askerî mah
kemesince yapılır. | 

Şu kadarki bu suçlardan yedeksubay yetiş- | 
me şartlarını haiz olanlar hazırlık kıtasına | 
veya yedek subay okuluna gönderilmeden | 
evvel mmtakasmda bulundukları askerî mah
kemeye verilir. 

£ Askerî Ceza kanununun 130 ncu mad
desinde yazılı suçlardan ağır hapis cezasmı ı 
müstelzim bulunmıyan suçların mahkemesi de | 
(D) fıkrasında yazılı askerî mahkemelerde 
yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu-
muteberdir. teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü yürüt- MADDE 3. — Bu kanunu icraya icra Vekil-
meye icra Vekilleri Heyeti memurdur. ı leri Heyeti memurdur. 

23.XII.1942 
B§. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemenctoğlu A. R. Artunkal i 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. * Na. V. tk. V. I 
Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Day I 

S. i . M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F, Engin M. ökmen 
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S. Sayısı: 217 
Millî müdafaa istikrazı hakkında kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/827) 

T.C. "• ~ 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 22 . V . 1942 
Sayı; 6/İ941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hasılatı Millî Müdafaa vekâletinin fevkalâde masraflarına karşılık tutulmak üzere 150 milyon 
liraya kadar dahilî istikraz akdi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Hey
etince 21 . V . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
siyle birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Dr. B, Saydam 

Millî Müdafaa istikrazı kanunu mucip sebepler lâyihası 

Millî Müdafaa istikrazı hakkındaki kanun lâyihası, hasılatı Millî Müdafaanın fevkalâde 
masraflarına karşılık tutulmak ve plasman imkânlarına göre yalnız faizli veya faiz ve ikramiye-
li olarak münasip tranşlarda tahakkuk ettirilmek üzere 150 milyon liralık uzun vadeli bir dahilî 
istikraz akdine mezuniyet talebini ihtiva etmektedir. 

Bu istikrazın karakterleri lâyihanın 2 ilâ f> ncı maddelerinde tadat olunmuştur. Bunlar şimdi
ye kadar aktedilen dahilî istikrazlarımızda mevcut evsafın aynı olup yalnız erken tediye için 
bu kerre yapılan istikraz miktarının ehemmiyetine mebni daha kısa bir müddet derpiş edilmiştir. 

Lâyihanın yedinci maddesi bu istikrazın her tertibinde ihraç kıymeti üzerinden tahvil iştira
sı için tasarruf bonolarının işlemiş faiziyle birlikte nakit makamında kabulü esasını ihtiva et
mektedir. Tasarruf bonoları her zaman satılmakta olmasına mukabil uzun vadeli istikraz tahville
ri zaman zaman ihraç edildiğinden uzun vadeli bir istikraza intizaren ellerindeki parayı tasar
ruf bonosuna yatırmış olanların Millî Müdafaa istikrazına ait herhangi bir tertipte bu istikraz 
tahvillerine iştiraki arzu ettikleri takdirde daha evvel satm almış oldukları tasarruf bonolarını 
nakde çevirmek zahmetine maruz kalmamalarını tem inen kendilerine sahip oldukları bonoların 

işlemiş faizi ile birlikte tutarmca yeni tahvillerden verilmesi sayın vatandaşlarımıza bir kolay
lık olmak üzere teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle iki çeşit Millî Müdafaa istikrazından 
kısa vadelisini teşkil eden tasarruf bonolarından uzun vadelisine ait yeni tahvillere kolaylıkla ge
çilmesi mümkün olacaktır. 

Lâyihanın 8 nci maddesi istikrazın her tertibinde diğer dahilî istikrazlarımızda olduğu gibi 
Hazine ile Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası arasında yapılacak mukaveleden 9 ncu maddesi 

istikraz hasılının bütçeye intikalinden ve onunca maddesi de istkraz mürettebatına kâfi tahsisa-
tın her sene Düyunu umumiye bütçesine vaz'ı mecburiyetinden bahis bulunmaktadır. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümem 
Esas No. 1/827 
Karar No. 32 

S , Yi , İ942 

Yüksek Reisliğe 

Hasılatı Millî Müdafaa vekilliğinin fevkalâde 
masraflarına karşılık tutulmak üzere 150 milyon 
liraya kadar dahilî istikraz akdi hakkında Mali
ye vekilliğince hazırlanıp îera Vekilleri Heyeti
nin 21 . V . 1942 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaş t ınlan kanun lâyihası, Baş
vekilliğin, bu husustaki 6/1941 numaralı ve 
22 . V . 1942 tarihli tezkeresiyle birlikte havale 
edildiği Encümenimizde, Maliye vekili de hazır 
bulunduğu halde, müzakere olundu: 

îkinci dünya harbinin başladığı tarihten beri 
ordumuzun durmaksızın artmakta bulunan fev
kalâde masraflarını karşılamak üzere alman ted
birler meyamnda 150 milyon liraya kadar dahilî 
istikraz akdi için Maliye vekiline mezuniyet ve
rilmesi ve bu suretle yapılacak istikraz için mü
teaddit tertiplerde hâmiline muharrer tahvil ih
raç olunması tahvillerin itibari kıymetiyle ihraç 
fiatı arasındaki farkın yüzde beşten fazla olma
ması, bu tahvillerin yalnız faizli veya faizle bir
likte ikramiyeli olabilmesi, faizin veya faizle 
birlikte ikramiye tutarının yüzde yediyi geçme
mesi, her tertipte çıkarılacak tahvillerin yirmi se
nede itfa edilmesi, tahvillerin fevkalâde haller 
nihayetinin ilânından itibaren ancak iki sene geç
tikten sonra itibari kıymetleri başabaş tediye 
edilmek şartiyle tedavülden kaldırılabilmesi, tah
villerin ihraç müddeti zarfmda satın alınmasında 
tasarruf bonolarının iştira bedeline işlemiş faizi 
zammedilmek suretiyle iktisabedeceği kıymet 
üzerinden nakit makamında kabul edilmesini ve 
sair feri hususları ihtiva eden kanun lâyihası 
müzakereye şayan görülmüş ve cereyan eden 

müzakere sırasında kısa vadeli tasarruf bonola
rının % f> ve bu istikraz tahvillerinin yüzde 
ye<\\ nısbetindeki faizleri arasında derhal göze 
çarpan ehemmiyetsiz farkm rağbeti bu tahvil
lere eelbedemiyeeeği endişesi izhar edilmekle 
beraber mevduata bankalarca verilen faizlerin de 
bankadan bankaya değiştikten başka Hüküme
tin malî "politikası île telif edilemîyecek derece
de yüksek görüldüğü mütalâası ileri sürülmüş 
ve bu endîşe ve mütalâaya karşı da bu tahviller 
faizinin bu yoldaki ilk teşebbüsü teşkil ve mu
vaffak olması iktiza ettiği için faiz nîsbeti bel
ki biraz yüksek tutulmuş olan tasarruf bonoları 
faizinden yüzde birden yüksek bulunduğuna ve 
bankalardaki mevduat faizleri hakkında Başve
kâlet müsteşarının reisliğinde bîr komisyonca 
icabeden tetkiklerin yapılmakta olduğuna dair 
Maliye vekilince verilen izahat tatminkâr gö
rülerek bunun lâyiham Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiş, yalnız yedinci madde
nin yazılışı sarahat endişesiyle değiştirilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdii 
Yüksek Reislikten rica olunur. 
Maliye En. Reisi M. M. 

istanbul 
A. Bayındır 

.Aydın 
A. Menderes 

Kayseri 
Ömer Taşeıoğlu llamdi Kuleli 

Kırşehir Malatya 
M. Seyfeli M. N. Zabcı 

Malatya Tokad 
Nasulıi Bay dar Cemal Kovalı 

Bursa izmir 
Dr. G. Kahraman K. Dursun 

Kırklareli Kırşehir 
/ . Özkan 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
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Bütçe encümeni mazbatası 

l. />. âl. M. 
bütçe encümeni 
Mazbata No. 127 
Karar No- 1/827 

Yüksek 

Hasılatı Millî Müdafaa vekâletinin fevkal
âde masraflarına karşılık tutulmak üzere 150 
milyon liraya kadar dahilî istikraz akdi hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve Başve
kâletin 22 mayıs 1942 tarih ve 6/1941 sayılı 
tezkeresiyle \ üksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Encümenimize tevdi buyurulmakla Mali
ye encümeni mazbatasiyle birlikte ve Maliye 
vekili Fuat Ağralı hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Bugünkü şartlar dolayısiyle alınması gere
ken Milli Müdafaa tetbirlerinin istilzam ettiği 
masrafların normal varidat mambalarından te
mini imkânsızlığı karşısında iş sahasının daral
ması gibi sebeplerle yurtdaşlar elinde toplanan 
paraların gayri müsmir ve âtıl bir halde dur
dukları görülmektedir. Bu paraların faydalı bir 
şekilde kullanılmaları için şimdiye kadar bah
şedilen imkânlara ilâveten 150 milyon liralık 
bir istikraz akdinin derpiş edildiği anlaşılmak
tadır. 

Halkın menfaatine olduğu kadar her vakit
ten ziyade hayatî bir ehemmiyet alan Millî Mü
dafaa ihtiyaçlarını temin için Hazinenin uhde
sine düşen vazifeleri teshil bakımından çok ye
rinde olan bu istikraz teklifini Encümenimiz 
tasvip ile karşılamıştır. 

( S. Sayı: 

17 . Vî . 1942 

Reisliğe 

Taalûk ettiği külfet ve masrafın mahiyeti 
itibariyle ve Hazine menfaatlerine de uygunlu
ğu bakımından istikrazın uzun vadeli olması ve 
kısa vadeli tasarruf bonolarının bu uzun vâ
de1, i tahvillerle tebdilinde bono hâmil ve sahip
len: e kolaylıklar gösterilmesi yerinde bir ted
bir olarak mütalâa edilmiş ve heyeti umumiye-
siyle bu lâyiha kabule şayan görülmüştür. 

Bundan sonra maddelerin müzakeı esine ge
çilmiş ve bazı maddeler, esasa taallak etmiyen. 
tertip değişiklikleri yapılmak suretiyu yeniden 
ya emiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Risliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
İ. Eker T. Coşkan II. Kitaba 
Kâtip 

İstanbul Afyon K. Bolu 
F. Öymen Ş. R. Hatipoğlu Celâl Sait Siren 

Bolu Bursa Giresun 
Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk M. Akkaya 

Gümüşane İsparta Kayseri 
D. Sakarya R. Ünlü F. Baysal 
Krıklareli Kütahya Mardin 
B. Denker A. Tiridoğlu R. Erten 

Muş Seyhan Tokad 
Ş. Atamav S. Çam H. Nazmı Keşmir 
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İIÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ 

Millî Müdafaa istikrazı hakkında kanun lâyi
hası 

MADDE İ. — Hasılatı Millî Müdafaa vekâ
letinin fevkalâde masraflarına karşılık tutul
mak üzere (150) milyon liraya kadar dahili is
tikraz akdi hususunda Maliye vekâletine me
zuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun mucibince yapıla
cak istikraz için müteaddit tertiplerde hamiline 
muharrer tahvil ihraç olunur. Her tertibe ait 
tahvillerin itibarî kıymeti ile ihraç fiyatı ara
sındaki fark % 5 den fazla olamaz. Her tertip
te çıkarılacak tahviller yalnız faizli veya faiz 
ile birlikte ikramiyeli olabilir. Tahvillerin se
nelik itibarî faizi veya faiz ve ikramiye tutarı 
% 7 yi geçemez. Hem faiz hem de ikramiyeli 
olan tahvillerin ikramiyeleri kur'a keşidesi su
re tile tevzi olunur. 

MADDE 3. — Her tertipte çıkarılacak tah
viller yirmi senede itfa olunur. Hem faiz hem 
de ikramiyeli olan tahviller kur'a keşidesi su-
retile, yalnız faizli tahviller borsada itibarî kıy
metlerinden aşağı fiyatla satıldığı müddetçe 
buradan satm alma yolile aksi takdirde kur'a 
keşidesi suretile itfa olunur. 

Her tertibe ait tahviller fevkalâde hallerin 
hitamı ilân olunduğu tarihten itibaren ancak 
iki sene geçtikten sonra itibarî krymetleri ba-
şabaş tediye edilmek şartile tedavülden kal
dırılabilir. 

MADDE 4. — Tahvillerin faiz ve ikramiye
leri, muvakkat ve katî tahviller, tahvil kupon-
lan, kuponların tediyelerine müteferri evrak ve 
senedat, ilânlar ve bu istikraaa ait diğer mu»-* 
meleler istikrazın tamamen itfasma kadar &er 
türlü vergi ve resimden muaftır. 

MADDE 5. — Bu kanua mucibince çıkarıla
cak tahviller umumî ye mülhak bütçe ile idare 
olunan daire ve müesseselerce, vilâyet hususî 
idareleri ve belediyelerce arttırma, eksiltme ve 
mukavelelerde teminat olarak itibarî kıymet
leri üzerinden başabaş kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden evvel bu tahvillere isa-

MALİYE ENCÜMENİNİN DE&tŞTlRlŞl 

Millî Müdafaa istikrası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. 
aynen. 

MADDE 2. 
aynen. 

— Hükümetin 1 nci maddesi 

Hükümetin 2 nci maddesi 

MADDE 3. 
aynen. 

Hükümetin 3 ncü maddesi 

MADDE 4. 
aynen. 

— Hükümetin 4 ncü maddesi 

MADDE 5. 
aynen.. 

Hükümetin 5 nci maddesi 

( S. Saj?sl : 217 ) 



— 6 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEGİŞTİRİŞİ 

Millî Müdafaa istikrazı hakkında kanun lâ
yihası 

MADDE 1. — Hasılatı Millî Müdafaa vekâ
letinin fevkalâde masraflarına karşılık tutulmak 
üzere 150 milyon liraya kadar dahilî istikraz 
akdine Maliye vekili mezundur. 

MADDE 2. — Bu kanun mucibince yapıla
cak istikraz için müteaddit tertiplerde hâmiline 
muharrer tahvil ihraç olunur. Her tertibe ait 
tahvillerin itibarî kıymetiyle ihraç fiatı arasın
daki fark % 5 den fazla olamaz. H«r tertipte çı
karılacak tahviller yalnız faizli veya faiziyle 
birlikte ikramiyeli olabilir. Tahvillerin senelik 
faizi veya faizle ikramiye tutarı itibari kıyme
tinin % 7 sini geçemez. 

İkramiyeli tahvillerin ikramiyeleri kur'a ke
şidesi suretiyle tevzi olunur. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4. — Tahvillerin faiz ve ikramiye
leri, muvakkat ve katî tahviller ve bunların ku-
ponlariyle tediyelerine ait evrak ve senetler, 
ilân ve istikraza müteallik diğer muameleler is
tikrazın tamamen itf asma kadar her türlü ver
gi ve resimden muaftır. 

MADDE 5. — Bu kanun mucibince çıkarıla
cak tahviller umumî ve mülhak bütçe ile idare 
olunan daire ve müesseselerce, vilâyet hususi 
idareleri ve belediyelerce yapılacak artırma, 
eksiltme ve mukavelelerde teminat olarak itibari 
kıymetleri üzerinden başabaş kabul olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden evvel bu tahvillere isa-
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Hü. 

bet eden ikramiyeler ve vâdesi hulul etmiş 
faiz kupon bedelleri tahvil sahiplerine ve an
cak ikramiye meyanında tahvilin imha bedeli 
var ise yalınız o miktar tahvili teminat olarak 
alan daire ve müesseselere ait olur. Bu tah
viller Hazinece satılmış ve satılacak olan millî 
emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi başabaş 
kabul olunur. 

MADDE 6. — Bu istikraza ait faiz kupon be
delleri ve ikramiyeler, tediyesi iktiza ettiği 
tarihten beş sene ve tahvil bedelleri tediyesi 
lâzımgeldiği tarihten on sene sonra Hazine le
hine müruruzamana uğrar. 

MADDE 7. — Bu istikrazın her tertibinde 
çıkarılan tahvillerin ihraç müddeti içinde satın 
alınmasında 4058 numaralı kanun ile ekleri 
mucibince ihraç edilen tasarruf bonolarının 
iştira bedeline işlemiş faizi zammedilmek sure
tiyle iktisap edeceği kıymet üzerinden nakit 
makamında kabulü caizdir. 

MADDE 8. — Her tertipte ihraç fiyatı, ik
ramiye ve itfa plânları, satış ve ödeme hizmet
lerinin şartları ve yedinci maddenin tatbik 
şekli Maliye vekâletiyle Türkiye Cumhuri
yet Merkez bankasınca yapılacak bir mukavele 
ile tesbit olunur. 

MADDE 9. — Bu kanun mucibince yapılacak 
istikrazın her tertibinde ihraç masrafları Dü
yunu umumiye bütresinde açılacak ayrı bir 
fasla ve tasarruf bonoları mukabilinde elde 
edilen miktar bütçede bu bonoların itfa ve 
faiz karşılığını ihtiva eden fasla tahsisat kay-
diyle mahsup edilir ve mukabilleri varidat 
kaydolunur. 

Hasılattan geri kalan miktar birinci mad
dede yazılı fevkalâde masraflara karşılık ola
rak fevkalâde varidat kaydedilir. Maliye vekâ
leti her tertipte ihraç masrafları için 20 bin 
liraya kadar muvakkat sarfiyata mezundur. 

MADDE 10. — Bu kanunun akdine mezuni
yet verdiği istikrazın her tertibine ait faiz, ik
ramiye ve itfa akçesini karşılayabilecek tahsi
sat her sene Düyunu umumiye bütçesinde açı
lacak ayrı bir fasla konulur. 

Mal. 15. 

MADDE 6. 
aynen. 

Hükümetin 6 ncı maddesi 

MADDE 7. — 4058 sayılı kanun ile ekleri 
mucibince ihraç edilen tasarruf bonoları bu is

tikrazın her tertibinde çıkarılan tahvillerin sa-
tm alınmasında nakit makamında kabul edilebi
lir. Ancak, mubayaanın tahvil ihraç müddeti 
içinde olması ve tasarruf bonolarının iştira be
deline işlemiş faiz zam edilmek suretiyle ikti
sap edeceği kıymet üzerinden yapılması şart
tır. 

MADDE 8. — Hükümetin 
aynen. 

8 nci maddesi 

MADDE 9. 
aynen. 

— Hükümetin 9 ncu maddesi 

MADDE 10. 
aynen. 

Hükümetin 10 ncu maddesi 
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B. E. I 

bet eden ikramiyeler ve vâdesi hulul etmiş faiz 
kupun bedelleri tahvil sahiplerine ve ancak ik
ramiye meyanında tahvilin itfa bedeli varsa 
yalnız o miktar tahvili teminat olarak alan da
ire ve müesseselere ait olur. Bu tahviller Hazi
nece satılmış ve satılacak olan millî emlâk be
dellerinin ödenmesinde dahi başabaş kabul olu
nur. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen 

MADDE 7. — Maliye encümeninin 7 nci 
maddesi aynen 

MADDE 8. — Her tertipde ihraç, satış ve 
ödeme şartları, ikramiye ve itfa plânları ve 
7 nci maddenin tatbik şekli Maliye vekâletiyle 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca yapı
lacak bir mukavele ile tesbit olunur. 

MADDE 9. — Bu kanun mucibince yapıla
cak istikrazın her tertibinde ihraç masrafları 
Düyunu umumiye bütçesinde açılacak ayrı bir 
fasıldan ödenir ve tasarruf bonoları mukabilin
de elde edilen miktar bütçede bu bonoların itfa 
ve faiz karşılığını ihtiva eden fasla tahsisat 
kaydiyle mahsup edilir ve mukabilleri varida,t 
kaydolunur. 

Hasilâttan geri kalan miktar birinci madde
de yazılı fevkalâde masraflara karşılık olarak 
fevkalâde varidat kaydedilir. Maliye vekâleti 
her tertipde ihraç masrafları için 20 bin liraya 
kadar muvakkat sarfiyata mezundur. 

MADDE 10. — Bu kanunun akdine mezuni
yet verdiği istikrazın her tertibine ait senelik 
faiz, ikramiye ve itfa akçesini karşılayabilecek 
tahsisat her sene Düyunu umumiye bütçesinde 
açılacak ayrı bir fasla konulur. | 
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MADDE 11. 
muteberdir. 

Hü. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye vekili memurdur. 

21 . V . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr- R. Saydam II. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Dr. A. F. Tuzer Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
M1V. Na. V. îk. V 

A. F. Cebesoy Sırrı Day 
S. I- M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. II. Alataş R. Karadeniz Muhlis E rkmen 
Mü. V. Ti. V. 

F. Engin M. ökmen 

MADDE 11. 
aynen. 

MADDE 12. 
aynen. 

Mal. E. 

— Hükümetin 11 nci maddesi 

— Hükümetin 12 nqi maddesi 
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B. E. 

MADDE 11. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 21? ) 





S. Sayısı: 218 
3656,3888 ve 3968 sayılı kanunlara bağlı 1 numaralı 
cetvellerin Maliye vekâleti kısmında ve 2996 sayılı 
kanunda değişiklik yapılmasına dairi kanun lâyihası 
ve Bütçe ve Maliye encümenleri mazbataları (1/815) 

T. C. 
Başvekâlet 6 . V • 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1707 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvel ile bu kanuna ek 3888 sayılı kanuna ilişik 1 numa
ralı cetvelin Maliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 5 . V . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Mucip sebepler 

1. Maliye teşkilât kanununun tatbikından evvel İstanbul'da "40 ve diğer otuz altı vilâyette de 
54 aded olmak üzere ceman 94 aded tahakkuk şubesi mevcut olduğu halde teşkilâtın tatbikini 
mütaakıp bu miktar 19 u İstanbul'da ve 20 si de diğer vilâyetlerde olmak üzere 39 adede indiril
miş bilâhara İstanbul'da iki ve İzmir'de bir olmak üzere daha üç şube teşkiline zaruret hâsıl oldu
ğundan bu miktar 42 ye baliğ olmuştur. 

Teşkilâttan evvel kadrosunda bir tek varidat memuru bulunan hiç bir kaza mevcut olmadığı 
ve kaza kadroları en az iki varidat memurundan müteşekkil bulunduğu halde Teşkilât kanunu
nun tatbikında 171 aded kazaya ancak bir varidat memuru veya muavini kadrosu verilebilmiş, 
diğer vilâyetlerin teşkilât kadroları da ehemmiyetli surette tenkis olunmuştur. 

Vakıa bina ve arazi vergilerinin vilâyet hususi idarelerine devredilmesi, varidat teşkilâtının 
vazifesini biraz lıafifletmişse de devrin yapıldığı 1936 malî yılından sonra bir taraftan kazanç ve 
hayvanlar vergileri mükelleflerinin seneden seneye artmakta olması ve mahkeme harçlariyle mah
kemelerce hükmolunan para cezaları tahsilatının tamamen maliye teşkilâtına devrolunması, itha
lât ve ihracat tacirleriyle komisyoncuların kazanç vergileri mükellefiyetlerinin gayri safi irad esa
sından beyanname usulüne çevrilmesi, muamele vergisi kanununun tadili ve mükellefiyetin tevsii 
dolayısiyle gerek vergi mevzuuna dahil sınai müesseseler adedinin çoğalması, gerekse filyal, şu
be, satış mağazası ve toptancı ticarethane ve müteahhit şeklinde tamamen yeni bir mükellef züm
resinin hâsıl olması vergi mükelleflerini ve buna göre varidat teşkilâtının işlerini hayli çoğalt
mıştır. 

Şimdiye kadar mevcut kanunların icabeti irdiği defter ve kayıt sisteminin tesis edilmemiş ol
ması yüzünden vilâyetlerden esaslı malûmat yhnamadığı nazarı dikkatte bulundurularak istatis
tik malûmatının toplanmasına yarıyacak kayıtların tesisini temin etmek üzere kazanç, muamele 
ve istihlâk vergileri tarhiyatı için icabeden defter ve matbu evrak numuneleri ihzar ve tabettirile
rek kazanç vergisine ait olanları 1939 senesinden ve muamele ve istihlâk vergilerine ait bulu-
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nanları da 1941 senesinden itibaren tatbikına başlanmıştır. İdarî dâvaların gün geçtikçe artma
sı 1940 ve 1941 senelerinde kabul olunan fevkalâde zam kanunlarının icabettirdiği muameleler de 
varidat teşkilâtının işlerini bh' kat daha çoğaltmıştır. 

Diğer taraftan tahakkuk ve tahsili mükellefler nezdinde hesap tetkiklerine mütevakkıf olan 
ve lâyihası, Yüksek Meclise sunulmuş olan fevkalâde kazanç, vergisinin ihdası varidat teşkilâtı
nın vazifelerini bir kat daha arttıracağı cihetle kadronun takviyesine zaruret hâsıl olmuştur. 

2. Yine Maliye teşkilât kanununa bağlı kadro cet veliyle tahsilat servisleri için alınan merkez 
ve taşra kadroları, o vakitki iş hacmine göre tesbit edilmişti. 

Mevcut vergi ve resimlerle sair alacakların tahakkukunda her sene ehemmiyetli denecek kadar 
bir fazlalık kendini göstermekle beraber teşkilât kanununun neşrinden bu güne kadar geçen beş 
sene zarfında aşağıda mahiyetleri arzolunan alacakların tahsilleri de Tahsili emval kanunu hü
kümlerine tabi tutulmak suretiyle Maliye dairelerine tevdi edilmiş bulunmaktadır: 

A) 3038 sayılı kanun mucibince tahsil edilecek para cezaları. 
B) 3757 sayılı kanuna tevfikan ceza evleri i'1 e mahkeme binaları inşaatı karşılığı olarak/ 

mahkûmlara ödettirilecek yiyecek bedellerinin tahsili. 
O) 3478, 3765 sayılı kanunlara göre tahsil edilecek damga resim ve cezalariyle masrafları 

ve daha buna benzer bir çok müteferrik varidati.e 3780 sayılı Millî korunma kanunu mucibince 
mahkemelerce hükme bağlanmakta olan para cezaları ve 3911 sayılı kanunla da hususi kanunla 
rında tahsil şekli gösterilmiyen ve muvazenei umumiye A^aridatı meyanma alınması kabul olu
nan bilûmum âmme para cezalarının tahsili. 

Bunlardan (A) fıkrasında yazih para cezalarına ait ilâmlar (374000) mükellefe taallûk 
etmekte ve (B) fıkrasındaki yiyecek bedelleri borçları da (7000) e baliğ bulunmaktadır. 

Bazılarının bir lira ve daha aşağı miktarı dahi ihtiva etmelerinden dolayı mükellef adedini 
çoğaltan bu alacakların vaktinde kayıtlara intikal ettirilerek tamamen tahsil edilebilmesi, tah
silat kadrosunun da takviyesine mütevakkıf bulunmaktadır. 

3. Teşkilât kadrosunda (10) lira maaşlı tahsilat, muhasebe kâtiplikleri ile veznedarlıklar 
vardır. Halbuki teadül kanuniyle ilk derece maaşı olarak tesbit edilen bu kadrolara ancak ilk tah
sil görmüş olanlar arasından imtihanda muvaffak olanların alınması mümkündür. 

Muhasebe ve vezne işlerinin, daha iyi tahsil görmüş elemanlara tevdiine imkân hasıl olmak 
üzere (10) lira maaşlı muhasebe kâtipleri ile ve znederl ardan bir kısmının maaşlarını 15 liraya 
ibıâğı lüzumlu görülmüştür-

4. Kısmen varidat servisi mahiyetini arzeden Millî emlâk işlerinin tanzimiyle hasılatının art
tırılması maksadlyle Millî emlâk kadrosunda da bazı tadiller yapılması lüzumlu görülmüştür. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 26 . V . 1942 
Jfazbata No. 89 
Esas No. 1/815 

Yüksek Reisliğe 

3656 sayılı kanuna bağlı bir sayılı cetvel ile 
bu kanuna ek 3888 sayılı kanuna ilişik bir sayılı 
cetvelin Maliye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 6 . V . 1942 tarih ve 6/1704 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâ

yihası Encümenimize tevdi Duyurulmakla Ma
liye vekili Fuad Ağralı hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Mucip sebepler lâyihası münderecatı ile ve
rilen izahattan, başka varidat teşkilâtı gelmek 
üzere tahsilat ve millî emlâk teşkilâtının tak-

( S . Sayıyı : 218 ) 
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viyesine lüzum ve zaruret görüldüğü anlaşıl
maktadır. 

Filvaki 1936 senesi malî yılından itibaren ka
zanç ve hayvanlar vergileri mükelleflerinin se
neden seneye çoğalması ve muamele vergisinin 
bir taraftan genişletilmesi ve diğer taraftan sa
nayi müesseselerinin gittikçe artması ve iki se
nedir kabul edilen fevkalâde vergi kanunları 
ile yapılan zamlar ve tevsii er varidat tahakkuk 
işlerini mühim nisbette arttırdığı gibi aynı 
sebeplere ilâveten bir takım para cezalarının ve 
mahkûmlara ödettirilen yiyecek bedellerinin 
tahsili işleri tahsilat dairelerinin vazifelerini 
fa zl asiyle çoğaltmıştır. Bunları nazarı dikkate 
alan Encümen varidat ve tahsilat teşkilâtının 
takviyesi lüzumuna kani olmuş ve varidat teş
kilâtı arasında önemli bir mevkii olması gereken 
hesap mütehassısları kadrosunun mehmaemken 
kuvvetlendirilmesini ve millî emlâk işlerine lâ
yık olduğu ehemmiyetin verilmesini memnuni
yetle telâkki etmiştir. 

Mâruz sebeplerle işleri haddinden fazla art
mış olan Varidat umum. müdürlüğünün vasıta
sız ve vasıtalı vergiler Umum müdürlükleri 
unvanları altında iki kısma ayrılmasını işlerin 
daha iyi yürütülmesi ve vergi sistemleri ve ta
hakkuk usulleri üzerinde esaslı incelemeler ya
pılmasına imkân vermesi bakımından uygun 
gören Encümenimiz Millî emlâk, tahsilat ve zat 
işleri müdürlüklerinin birer derece yükseltil
mesini ve on lira maaşlı tahsilat ve muhasebe 

kâtipleriyle veznedarlıklarından bir kisnımm ma
aşlarının 15 liraya çıkarılmasını ve merkez mu
hasebe müdürlüklerinden beşinin kezalik dere
celerinin yükseltilmesini ve nakit işlerine (Ha
zine umum müdürlüğü) ne bir muhasebe müdürü 
verilmesini kabule şayan yormuştur. 

Bütçede altı yüz kırk bin lira raddesinde 
bir masraf fazlalığını icabettirecek olan lâyiha
nın esas itibariyle kabulünden sonra maddelerin 

müzakeresine geçilmiş ve 3656 sayılı kanunun 
bir sayılı cetvelinin tadil ve ekleri de bulundu
ğu gözönüne alınarak birinci madde bunu ifade 
edecek şekilde yazılmıştır. 

Hükümetin ikinci maddesi Encümenimizce 
de aynen kabul edilmiş; 

Üçüncü maddenin son kısmı tayyedilmek su
retiyle madde düzeltilmiştir. 

Merkez teşkilâtını gösteren maddede Nakit 
işleri umum müdürlüğü, gördüğü hizmetler ve 
başka memleketlerde bu müdürlüğe verilen un
van nazarı itibare alınarak Hazine umum mü
dürlüğü şeklinde değiştirilmiştir. 

Vasıtalı ve vasıtasız vergiler umum müdür
lüklerinin vazife ve salâhiyet sınırlarını tâyin 
eden madde maksada daha uygun bir şekle kon
muştur. 

Sekizinci maddeye ek olarak yazılan mad
dede sekizinci maddenin son fıkrasının tekrar 
edilmesine mahal olmadığından bu fıkra çıka
rılmıştır. Yedinci ve sekizinci maddelerde ke
lime değişikliği yapılmıştır. 

Bu suretle hazırlanan lâyiha havalesi veçhile 
Maliye encümenine tevdi buyurulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 
İstanbul 

F. öymen 
Bursa 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

İsparta 
Dr. S. Konuk R. Ünlü 
İstanbul 

//. Ülkmen 
Konya 

A. R. Türel 
Seyhan 
S. Çam 

Yozgad 
A. Sungur 

Kayseri 

M. M. 
Muğla: 

H. Kitabcı 
Bolu 

Dr. Zihni Ülgen 
İstanbul 
S- Uraz 

Kayseri 
F. Baysal Suat H. Ürgüblü 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Sivas 
Remzi Çiner 

Ordu 
/ / . Yalman 

Tokad 
H. N. Keşinir 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 17 . VI . 1942 

Esas No. 1/815 
Karar No. 40 

Yüksek Reisliğe 

3656 sayılı Teadül kanununa bağlı 1 sayılı 
cetvel ile bu kanuna ek olan 3888 ve 3968 nu
maralı kanunlara merbut cetvellerde değişiklik
ler yapılmasına ve 2996 sayılı Maliye teşkilât 
kanununda bazı tadiller icrasına dair Maliye 
vekilliğince hazırlanan kanun lâyihası ile Bütçe 
encümeni mazbatası, Maliye vekili hazır olduğu 
halde encümenimizde müzakere edildi. 

Bugün meriyette bulunan Maliye teşkilât 
kanunu 1936 yılında tatbik mevkiine konmuş
tur. Devlet masraflarını karşılayacak gelir men-
balarını bulmak ve gelirleri toplamak, masraf
ları ödemek, Hükümetin para ve kredi siyaseti
ni tanzim ve idare etmek gibi mühim vazifeleri 
bulunan bu teşkilâta mevdu işler, aradan geçen 
altı yıl içinde bütçemizin inkişafiyle muvazi 
surette artmıştır. Diğer taraftan yine bu müd
det içinde kazanç ve muamele vergilerinde ya
pılan değişiklikler bazı mükellefiyetleri geniş-
lenmiştir. Yüksek Meclise sunulmuş olan fevka
lâde kazanç vergisi kanun lâyihasının kabulü ha
linde Maliyenin tahakkuk ve tahsil teşkilâtına 
mevdu külfetlerin biraz daha artacağı şüphe
sizdir. Hükümetçe böyle bir vaziyet ve zaruret 
dolayısiyle teklif edilen ve bütçe encümenince 
de kabul edilen kadro değişikliklerinin, bu iti
barla encümeııimizce de kabulü muvafık görül
müştür. 

Bütçe encümeni kadroların tevsii sırasında 
Tahsilat ve millî emlâk müdürlüklerinin ehem
miyetini nazarı dikkate alarak bu müdürlüklerin 
maaşını 80 liradan 90 liraya çıkarılmasını kabul 
etmiştir. Millî emlâk ve tahsilat servislerinin 
merkez ve taşra teşkilâtının idaresi başında bu
lunan bu müdürlüklerin vazifeleri itibariyle 
umum müdürlük mahiyetinde bulunması ha
sebiyle umum müdürlüğe çevrilmesi encümeni-
mizce muvafık bulunmakla beraber tasarruf 
temini mülâhazasiyle maaşlarının Bütçe encüme
nince kabul edildiği şekilde 90 lira olarak tes-
biti münasip görülmüştür. 

Vekâlet muhasebe müdürlüklerine (90) lira 

maaşlı 5 kadro ilâvesi Bütçe encümenince kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bazı vekâletlerin muh
telif müesseseleri ihtiva etmeleri hasebile bu 
vekâletler muhasebe müdürlerinin vazife ve meş
guliyetinin diğerlerinden farklı bulunduğu 
nazarı dikkate alınarak bu vaziyette bulunanla
rın hepsine (90) lira maaş verilebilmesi için 
(90) liralıklar adedinin 5 den 7 ye çıkarılması 
tezekkür edilmiştir. 

Muntazam Borçlar Umum müdürlüğünde ha
len muavin bulunmadığı için şube müdürlerin
den birinin maaşı yetmişten seksen liraya çıka
rılmak sure t il e kendisine umum müdür muavi
ni unvanının verilmesi münasip görülmüştür. 

Teşkilâtını yüksek tahsil görmüş elemanlar
la kuvvetlendirmeği maksat edinen Maliye ve
kâleti, bir program altında ve devamlı şekilde 
bu maksadın tahakkukuna çalışmaktadır. 1935 
senesinde kabul buyurulan 2777 numaralı Siya
sal Bilgiler Okulu kanunu mucibince bu mek
tepte her sene Maliye vekâleti hesabına talebe 
okutturulmak suretile programın tatbikına yedi 
sene evvel geçilmiş bulunmaktadır. Bu faaliye
tin muvaffakiyetle idamesi için stajiyer sıfatile 
maliyeye intisap edenlere kaymakamlık kursu
na devam eden mektep mezunları için olduğu 
gibi bazı müsaadeler temini zaruri görülerek 
2996 numaralı maliye teşkilât kanununun 48 nci 
maddesinde bu maksatla bir değişiklik yapıl
ması düşünülmüştür. Encümen lâyihasının 8 nci 
maddesinde tesbit edilen bu tadile göre gerek 

Siyasal Bilgiler Okulundan, gerek Hukuk ve 
İktisat fakültelerinden ve Yüksek Ticaret mek
tebinden veya bu derece ve vasıftaki mümasili 
yabancı mekteplerin birinden çıkarak doğrudan 
doğruya maliye hizmetine intisap edecek olan
lar, bir sene staj gördükten ve müteakiben tâ
yin edilecekleri muayyen bazı memuriyetlerde 
de iki sene hizmet ettikten sonra meslek imti
hanına tabi tutulacaklar ve imtihanı muvaffa
kiyetle geçirenler, tâyin edilecekleri derecenin 
bir derece yukarısına terfi ettirileceklerdir. 
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unsurlarla teçhizi yolunda yeni bir tedbir daha 
düşünmüştür. (1700) sayılı Dahiliye memurları 
kanununun 15 nci maddesinde, Dahiliye memur
larının bilgi ve görgülerini arttırmak üzere bir 
sene müddetle mezun sayılmak suretiyle yabancı 
memleketlere gönderilmesine salâhiyet veren bir 
hüküm mevcuttur. Maliye vekâletinin de aynı 
salâhiyetle teçhizi, yukarıdanberi izah ettiğimiz 
maksada hadim mahiyette görülerek adı geçen 
1700 numaralı kanunun 10 ve 15 nci maddeleri 
hükümleri çerçevesi dahilinde bir madde hazır
lanarak Maliye teşkilât kanununa eklenmesi te
zekkür edilmiştir. 

Bütçe encümenince kabul edilen kadroda Eıı-
cümenimizce yapılan değişikliğin müfredatı da 
bağlı cetvelde tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Havalesi mucibince Umumî heyete tevdii Yük
sek Reislikten rica olunur. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 

İstanbul Malatya Tokad 
Atıf Bayındır Nasuhi Baydar Cemal Kovalı 

Manisa Kırklareli 
Faik Kurdoğlu Hamdi Kuleli 

Bursa Kayseri 
Dr. Galib Kahraman Ömer Taşcıoğlu 
Gazianteb Kırşehir Kastamonu 

Ahmed Aksu îzzet Özkan Hacer Dicle 

Hükümetin teklifi 

Merkez daireleri mu
hasebe müdürlükleri: 
Muhasebe müdürü 

Adet Maaş 

5 90 
Muntazam borçlar T 
mum müdürlüğü: 
Şube müdürü 

1 70 

Maliye encümenince 
Bütçe encümeninin Maliye encümeninin yapılan dağişiklikten 

kabul ettiği kabul ettiği mütevellit fark 

Adet Maaş 

5 90 

1 70 

(Fevkalâde zam dahil) 

Adet Maaş Lira K. 

7 90 79,88 64 

1 80 427 80 

Yekûn 8416 44 

i 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3656, 3888 ve 3968 syılı kanunlara bağlı 1 nu
maralı cetvellerin Maliye vekâleti kısmında ve 2996 
sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
saydı cetvelin Maliye vekâleti kısmından ilişik 
(1) numaralı cetvelde derece, unvan, aded ve 
maaşları gösterilen memuriyetler çıkarılmış ve 
bunlarm yerine (2) sayılı cetvlede derece, un
van, aded ve maaşları gösterilen memuriyetler 
konulmuştur: 

MADDE 2. — İlişik (3) sayılı cetvelde dere
ce, unvan, aded ve ücretleri yazılı memuriyetler 
3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanıma bağlı 
(1) numaralı cetvelin Maliye vekâleti kısmından 
çıkarılmış ve bağlı (4) numaralı cetvelde dere
ce, unvan, aded ve ücretleri gösterilen memuri
yetler bu cetvelin taallûk ettiği kısmına ilâve 
olunmuştur. 

MADDE 3. — İlişik (5) sayılı cetvelde de
rece, unvan, aded ve ücretleri yazılı memuri
yetler 3656 ve 3888 sayılı kanunlara ek 3968 sa
yılı kanuna merbut (1) sayılı cetvelin Maliye 
vekâleti kısmmdan çıkarılmış ve bağlı (4) sa
yılı cetvelde tesbit edilmiş olan ücretli memuri
yetlere ait ihtisas mevkileri ilişik 6 numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Maliye vekâleti teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 2996 numaralı kanunun 1 
ve 10 ncu maddeleri aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 1. — Maliye vekâleti merkez teş
kilâtı bir müsteşarla aşağıda yazılı dairelerden 
terekküp eder : 

1. Hususi kalem müdürlüğü; 
2. Malî tetkik heyeti; 
3. Teftiş heyeti; 
4. Hukuk müşavirliği; 
5. Bütçe ve Malî kontrol umum müdür

lü ÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Maliye teşkilâtına dair 2996 sayılı kanun ile Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 ve buna ek 3888 ve 3968 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelle tadil ve eklerinin Maliye vekâleti 
kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde derece, un
van, eded ve maaşları gösterilen memuriyetler 
çıkarılmış ve bunlarm yerine (2) sayılı cetvel
de derece, unvan, eded ve maaşları gösterilen 
memuriyetler konulmuştur. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3. — İlişik (5) sayılı cetvelde de
rece, unvan, aded ve ücretleri yazılı memuri
yetler 3656 ve 3888 sayılı kanunlara ek 3968 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye 
vekâleti kısmına eklenmiştir. 

MADDE 4. -— 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye vekâleti kısmında yazılı 
oîan ve 2996 sayılı Maliye teşkilât kanununun 
11 nci maddesinde vazifeleri sayılan Nakit işle
ri umum müdürlüğünün unvanı Hazine umum 
müdürlüğüne çevrilmiştir. 

MADDE 5. — Maliye vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 2996 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Maliye vekâleti merkez teşkilâtı bir müste
şarla aşağıda yazılı dairelerden terekküp eder: 

1. Hususi kalem müdürlüğü; 
2. Malî tetkik heyeti; 
3. Teftiş heyeti; 
4. Hukuk müşavirliği; 
5. Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü; 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİRİ 

Maliye teşkilâtına dair 2996 sayılı kanım ile Dev
ler memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 ve buna ek 3888 ve 3968 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun âyihası 

MADDE 1. — Bütçe encümeninin birinci 
maddesi aynen. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddes? 
aynen. 

MADDE 3. — Bütçe encümeninin üîüncü 
maddesi aynen. 

MADDE 4. — Bütçe encümeninin dördün
cü maddesi aynen. 

MADDE 5. — Maliye vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 2996 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

Maliye vekâleti merkez teşkilâtı bir müste
şarla aşağıda yazılı dairelerden terekküp eder : 

1. Hususi kalem müdürlüğü; 
2. Malî tetkik heyeti; 
3. Teftiş heyeti; 
4. Hukuk müşavirliği; 
5. Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü; 
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Muhasebat umum müdürlüğü; 
Vasıtasız vergiler umum müdürlüğü; 
Vasıtalı vergiler umum müdürlüğü; 
Nakit işleri umum müdürlüğü; 
Muntazam borçlar umum müdürlüğü; 
Millî emlâk müdürlüğü; 
Darphane ve Damga matbaası müdür-

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. Tahsilat müdürlüğü 
14. Zatişleri müdürlüğü 
15. Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 
16. İtiraz ve temyiz komisyonları 
Madde 10. — Devlete ait vasıtasız vergi 

kanunlarının tatbikatını idare, vilâyetler vari
dat teşkilâtının vasıtasız vergilerin tarh ve ta-
hakkukatı üzerindeki faaliyetini tanzim eyle
mek. vasıtasız vergilere ait kanun ve nizamna
meleri ve bunlara müteallik tadilleri ihzar ve 
tatbikattaki ihtilâf ve tereddütler üzerine vâki 
olacak suallere cevap vermek ve bu işlere ait 
kanuni icapların vaktinde yapılmaları için lâ-
zımgelen tetbirleri almak, vasıtasız vergilere 
tesiri olan bütün kanun projelerini tstkık ve 
mütalâa beyan etmek, vasıtasız vergilere ait 
istatistikler için lüzumlu malûmatı toplamak 
mahallî idareler vergi sisteminin Devlet vasıta
sı? vergileriyle olan alâka ve ahengini temin 
etmek vasıtasız vergiler umum müdürlüğünün 
ve bu işlerin Devlet vasıtalı vergilerine taallûk 
edenleri ile vilâyetler Hususi idarelerinin Ma
liye vekâletince idare edilen vergilerine ait 
olanları da vasıtalı vergiler umum müdürlüğü
nün va-zifesidir. 

Devlet varidat bütçesi vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler umum müdürlükleri tarafından müşte
reken hazırlanır. Vilâyetler varidat teşkilâtına 
dahil memurlardan tâyinleri vekâlet* ait olan
ların tâyin, terfi, nakil, tahvil ve tecziyelerine 
ait teklifler vasıtasız vergiler umum müdürlüğü 
tarafından yapılır, ancak vasıtalı vergiler için 
ayrı teşkilât kurulmuş olan vilâyetlerde bu teş
kilâta dahil memurların işleri Vasıtalı vergiler 
umum müdürlüğünce ifa edilir. 

6. Muhasebat umum müdürlüğü; 
7. Vasıtasız vergiler umum müdürlüğü; 
8. Vasıtalı vergiler umum müdürlüğü; 
9. Hazine umum müdürlüğü; 
10. Muntazam borçlar umum müdürlüğü; 
11. Millî emlâk müdürlüğü; 
12. Darphane ve damga matbaası müdür

lüğü; 
13. Tahsilat müdürlüğü; 
14. Zat işleri müdürlüğü; 
15. Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü; 
16 îtiraz ve Temyiz komisyonları. 
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6. Muhasebat umum müdürlüğü; 
7. Vasıtasız vergiler umum müdürlüğü; 
8. Vasıtalı vergiler umum müdürlüğü; 
9. Hazine umum müdürlüğü; 
10. Muntazam borçlar umum müdürlüğü; 
11. Millî emlâk umum müdürlüğü; 
12. Darphane ve damga matbaası umum 

müdürlüğü; 
13. Tahsilat umum müdürlüğü; 
14. Zat işleri müdürlüğü; 
15. Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü; 
16. İtiraz ve temyiz komisyonları; 
MADDE 6. — 2996 sayılı kanunun 8 nci 

maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
Bu müdürlükleri icabına göre bir muhasebe 

müdürlüğü halinde birleştirmeğe Maliye vekili 
salahiyetlidir. 
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MADDE 5. — Maliye vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 2996 sayılı kanunun 8 nci 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Millî Müdafaa vekâletinin kara, deniz ve ha
va kısımlarında birer muhasebe müdürü bulu
nur. Bu müdürlükleri icabına göre bir muhase
be müdürlüğü halinde birleştirmeğe Maliye ve
kili salahiyetlidir. 

10 — 
i B. E. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 8 nci maddesi 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu müdürlükleri icabına göre bir muhasebe 
müdürlüğü halinde birleştirmeğe Maliye vekili 
salahiyetlidir. 

• MADDE 6. — Aynı kanunun 10 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vasıtasız vergi kanunlarının tatbikatını 
idare, vilâyetler varidat teşkilâtının vasıtasız 
vergilerin tarh ve tahakkukatı üzerindeki faali
yetini tanzim, vasıtasız vergilere ait kanun ve 
nizamnameleri ve bunlara müteallik tadilleri ih
zar eylemek ve tatbikattaki ihtilâf ve tereddüt
ler üzerine vâki olacak suallere cevap vermek 
ve bu işlere ait kanuni icapların vaktinde ya
pılmaları için lâzımgelen tedbirleri almak, vası
tasız vergilere tesiri olan bütün kanun projele
rini tetkik ve mütalâa beyan etmek, vasıtasız 
vergilere ait istatistikler için lüzumlu malûmatı 
toplamak, mahallî idareler vergi sisteminin Dev
let vasıtasız vergileriyle olan alâka ve ahengini 
temin etmek Vasıtasız vergiler umum müdürlü
ğünün vazifesidir. 

Yukarıda sayılan işlerden vasıtalı vergilere 
taallûk edenleriyle vilâyet hususi idarelerinin, 
murakabesi Maliye vekâletine ait vergilerine 
müteallik muamelelerde Vasıtalı vergiler umum 
müdürlüğünce ifa olunur. 

Devlet varidat bütçesi, Vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler umum müdürlükleri tarafından müşte
reken hazırlanır. Merkez kadrosundaki memurla
rın iki umum müdürlük arasmda tefriki Maliye 
vekâletince yapılır. Vilâyetler varidat teşkilâ
tına dahil memurlardan tâyinleri vekâlete ait 
olanların tâyin, terfi, nakil, tahvil ve tecziyele
rine ait teklifler Vasıtasız vergiler umum mü
dürlüğü tarafından yapılır. Ancak, vasıtalı ver
giler için ayrı teşkilât kurulmuş olan vilâyet
lerde bu teşkilâta dahil memurlar hakkmda bu 
işler Vasıtalı vergiler umum müdürlüğünce ifa 
edilir. 
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MADDE 7. 
desi aynen. 

Bütçe encümeninin 6 ncr mad-

MADDE 8. — 2996 numaralı kanunun 48 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Maliye teşkilâtında 7 nci ve daha yukarı de-
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recelere dahil memuriyetlere tâyin olunabilmek 
için Siyasal Bilgiler okulu ile Hukuk ve İktisat 
Fakülteleri, Yüksek Ticaret mektebi veya bu 
derece ve vasıftaki mümasili yabancı mektep
lerin birinden mezun olmak şarttır. 

Bu mekteplerden çıkmış olup da bidayeten 
Maliye hizmetine girmiş olanlar merkez teşkilâ-
tmda veya Teftiş heyeti refakatinde vekâletçe 
tesbit edilecek surette bir sene müddetle staja 
tabi tutulurlar. 

Stajlarını muvaffakiyetle geçirdikleri daire 
amirlerince ve Teftiş heyeti reisligince tasdik 
edilenler imtihansız olarak merkez kontrolör
lüklerine veya kontrol memurluklarına veya 
Teftiş heyeti nizamnamesi dairesinde imtihanla 
Maliye müfettiş muavinliğine tâyin olunurlar. 
Bu suretle tâyin edildikleri memuriyetlerde 2 
sene kalan ve amirlerince mesai ve liyakatleri 
tasdik edilen müfettiş muavinleri Teftiş heyeti 
nizamnamesine tevfikan yapılacak ehliyet im
tihanında ve diğerleri de Maliye vekâletince 
tesbit ve icra edilecek meslek imtiha
nında muvaffak oldukları takdirde 9 ncu 
dereceye ve şayet bunlar usulen yaban
cı dil Devlet imtihanını geçirmiş veyahut 
yabancı memleketlerde başkaca yüksek bir 
mektepte meslekî tahsil görmüş 'bulunurlarsa 
8 nci derecedeki memuriyetlere tâyin olunabilir
ler. Âtiyen defterdarlık, muhasebe müdürlük
leri gibi daha üstün dereceli memuriyetlere inti
hap sırasında bunların tercihan tâyinleri cihe
tine gidilir 

Yukarıda zikri geçen ehliyet ve meslek imti
hanlarında muvaffak olamıyanlar diğer malî 
hizmetlerde istihdam edilirler: 

2996 numaralı kanunun meriyeti tarihinde 
maaş veya ücretle maliye teşkilâtında istihdam 
edilmekte bulunanların 3656 numaralı kanunla 
müktesep hakları mahfuzdur. Maliye hizmetin
den ayrıldıktan sonra yeniden Maliye memur
luğuna girmek isteyenlerin 7 nci ve daha yuka
rı derecelere tâyininde yukarıda yazılı tahsil 
şartı aranır. 

Yukarıda yazılı mekteplerden çıkmış olup 
da halen Maliye teşkilâtında 10, 11 ve 12 nci 
derecede müstahdem bulunanların hizmetleri de 
bu maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı hizmetler-

( S. Say 
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TIü. 

MADDE 6. — Bu kanun 31 mayıs 1942 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R, Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 

a.tv. 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
Sırrı Day 
Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

B. E. 

MADDE 7. — Bu kanun 30 mayıs 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 218) 
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Mal. E. 

de geçmiş sayılır. Bunlardan Maliyede üç sene 
hizmet etmiş olanlar, tabi tutulacakları meslek 
imtihanında muvaffak oldukları takdirde hak
larında bu madde hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 9. — 2996 numaralı Maliye teşki
lât kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Madde 49. — Maliye vekâleti yüksek tah
sil görmüş olan ve yabancı dil bilen Maliye 
memurlarını bilgi ve görgülerini arttırmak için 
kendilerine bir seneye kadar mezuniyet vermek 
suretiyle yabancı memleketlere gönderebilir. Bu 
suretle izin verilen memurların gidiş ve dönüş 
müddetleri en uzak yerler için nihayet bir ay
dır. Aldığı izni bir ay içinde kullanmayan me
murlar, tekrar izin almağa mecburdur. 

MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 11. — Bütçe encümeninin 8 nci 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 218 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş. 

Maliye vekâleti 
MERKEZ MEMURLARI 

Varidat umum müdüi'lüğü 

3 Varidat umum müdürü 1 100 
5 Umum müdür muavini (Aynı 

zamanda bir şubenin müdürü
dür) . 1 80 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

5 Muhasebe müdürü 
6 » » 

2 80 
3 70 

Millî emlâk müdürlüğü 

5 Müdür 
7 » muavini 
9 Şube müdürü 

Tahsilat müdürlüğü 

5 Müdür 
8 » muavini 

13 Memur 

Zat işleri müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Şube müdürü 

Temyiz komisyonu 

10 Temyiz komisyonu birinci mü
meyyizi 

80 
60 
40 

80 
50 
20 

80 
60 

35 

Muvazzaf itiraz komisyonları 

D. Memuriyetin nev'i 

5 itiraz komisyonu reisi 
6 » » âzası 
7 » » raportörü 
8 » » » 
9 » » kalem şefi 

10 » » birinci mümeyyiz 
11 » » ikinci » 

Aded Maaş 

8 Defterdar 

Vilâyet memurları 

Varidat memurları 

1 
2 
1 
4 
2 
2 
4 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

10 50 

57 
50 

13 Varidat memuru 
13 » » muavini 

Tahsil memurları 

15 Tahsilat kâtibi 

Muhasebe memurları 

14 Muhasebe kâtibi 
15 » » 
14 Veznedar 
15 » 

J) üy unu um a ıniy e ko miserliği 

3 Komiser 1 

Levazım ve kıymetli errak müdürlüğü 

20 
20 

250 10 

210 
200 
130 
215 

15 
10 * 
15 
10 

5 Müdür 
7 » muavini 

100 

80 
60 

[2] NUMARALİ CETVEL 

Maliye vekâleti 
MERKEZ MEMURLARI 

Teftiş heyeti 

4 Başmüfettiş 
7 3. ncü sınıf müfettiş 

Vasıtasız ve vasıtah vergiler umum. 
müdürlükleri 

!3 Vasıtasız vergiler umum müdürü 1 100 
2 90 5 Vasıtasız vergiler umum müdür 
3 60 muavini (aynı zamanda bir şu-

I benin müdürüdür) 1 80 
( S. Say.sı : 218) 
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D. 

3 
5 

7 
8 

10 
11 

7 

4 

5 

4 
7 

7 
8 
7 
8 
9 

10 
12 

4 
6 
9 
9 

10 

4 
6 

5 
6 
7 

Memuriyetin nev'i A< 

Vasıtalı vergiler umum müdürü 
Vasıtalı vergiler umum müdürü 
muavini (aynı zamanda bir şu
benin müdürüdür) 
Şube müdür muavini 

Birinci mümeyyiz 
ikinci mümeyyiz 

lcd : 

1 

1 
2 
1 
1 
1 

Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü 

Şube müdür muavini 2 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

Muhasebe müdürü 

Nakit işleri umum müdürlüğü 

Hazine işleri muhasebe müdürü 

Millî emlâk müdürlüğü 

Müdür 
Müdür muavini (Aynı zamanda 
bir şubenin müdürü) 
Şube müdürü 

» » 
Kontrolör 

» 
Evrak şefi 
Birinci mümeyyiz 
Memur 

Tahsilat müdürlüğü 

Müdür 
Müdür muavini 
Kontrolör 
Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 

Zat işleri müdürlüğü 

Müdür 
Şube müdürü 

Vilâyet memurları 

Defterdar 
» 
» 

5 

1 

1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 
1 
4 
3 
3 

1 
2 

3 
3 
4 
( S . 

tfaaş 

100 

80 
60 
50 
35 
30 

60 

90 

80 

90 

70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
25 

90 
70 
40 
40 
35 

90 
70 

80 
70 
60 
Sayı 

D. 

6 
7 

11 
12 
12 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
10 
12 

8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
14 

14 
15 
14 
15 

8 
9 

12 

4 
6 

Memuriyetin nev'i 

Varidat memurları 

Varidat müdürü 
» » muavini 
» memuru 
» » 
» » muavini 

Tahakkuk şube şefi 
» » memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » kâtibi 

1 nci mümeyyiz 
Kâtip 

Tahsil memurları 

Tahsil şubesi şefi 

icra memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tahsil şube memuru 
» » » 
» » veznedarı 

Tahsilat kâtibi 
» » 

Muhasebe memurları 

Muhasebe kâtibi 
» » 

Veznedar 

Millî emlâk memurları 

Millî emlâk müdürü 
» » » muavini 

Memur 

A(|ed 

1 
1 

45 
80 
40 
!3 
16 
35 
25 
15 
29 
2 

25 

1 
3 
4 
3 
5 

18 
30 
1 
3 
4 

68 
2q0 

270 
140 
180 
165 

;2 
1 
2 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

sı : 218 ) 

1 
1 

Maaş 

70 
60 
30 
25 
25 
50 
40 
35 
30 
25 
25 
35 
25 

50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
15 

15 
10 
15 
10 

50 
40 

. 25 

90 
70 
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[3] NUMARALI CETVEL 

Maliye vekâleti 
VİLÂYETLER 

Kazanç ve muamele vergileri hesap mütehassısları 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

10 Hesap mütehassısı muavini 5 100 

[4] NUMARALI CETVEL 

Maliye vekâleti 
VİLÂYETLER 

Kazanç ve muamele vergileri hesap mütehassısları 

3 Baş hesap mütehassısı 
4 Hesap mütehassısı 
5 » » 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
9 » » muavini 

[5] NUMARALI CETVEL 

Maliye vekâleti 
VİLÂYETLER 

Kazanç ve muamele vergileri hesap mütehassısları 

3 Baş hesap mütehassısı 1 400 
4 Hesap mütehassısı 2 300 

1 
2 
8 
6 
5 
9 
10 

400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 

( S. Sayısı : 2.18 ) 
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flütçe cncümeninm değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş | D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ MEMURLARI 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

5 Muhasebe müdürü 
6 » » 

Varidat umum müdürlüğü 

3 Umum müdür 
5 » » muavini (Aynı za

manda bir şubenin müdürüdür) 

Düyunu umumiye 

3 Komiser 

Millî emlâk müdürlüğü 

5 Müdür 
7 » muavini 
9 Şube müdürü 

Tahsilat müdürlüğü 

5 Müdür 
8 » muavini 

13 Memur 

Zat işleri müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Şube müdürü 

80 
70 

100 

80 

1 100 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 

5 Müdür 
7 » muavini 

80 
60 
40 

80 
50 
20 

80 
60 

80 
60 

Aded Maaş 

Temyiz komisyonu 

10 Temyiz komisyonu birinci mü
meyyizi 1 

Muvazzaf itiraz komisyonları 

5 İtiraz komisyonu reisi 1 
6 » » âzası 2 
7 » » raportörü 1 
8 » » » 4 

» » kalem şefi 2 
•» » birinci mümeyyiz 2 
» » ikinci » 4 

9 
10 
11 

Vilâyet memurları 

8 Defterdar 101 

Varidat memurları 

13 Varidat memuru 
13 » » muavini 

Tahsil memurları 

15 Tahsilat kâtibi 

Muhasebe memurları 

14 Muhasebe kâtibi 
15 » » 
14 Veznedar 
15 » 

57| 
50! 

35 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 

50 

20 
20 

250! 10 

210 
200 
130 
215 

15 
10 
15 
10 

( S. Sayısı : 218 ) 



[2] SAYILI CETVEL 

D. 

4 
7 

7 

4 

Memuriyetin nev'i A 

MERKEZ MEMURLARI 

Teftiş heyeti 

Baş müfettiş 
Üçüncü sınıf müfettiş 

ded Maaş 

2 
3 

Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü 

Şube müdür muavini 2 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

Muhasebe müdürü 5 

90 
60 

60 

90 

Vasıtasız ve vasıtalı vergiler umum müdürlüğü 

3 

5 

3 

5 

7 
8 

10 
11 

5 

4 
7 

7 
8 
7 
8 
9 

Vasıtasız vergiler umum mü
dürü 
Vasıtalı vergiler umum mü
dür muavini (Aynı zamanda 
bir şubenin müdürüdür) 
Vasıtalı vergiler umum mü
dürü 
vasıtalı vergiler umum mü
dür muavini (Aynı zamanda 
bir şubenin müdürdür.) 
Şube müdür muavini 

» » » 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 

Hazine umum müdürlüğü 

Hazine muhasebe müdürü 

Millî emlâk müdürlüğü 

Müdür 
» muavini (Aynı zamanda 

bir şubenin müdürüdür) 
Şube müdürü 

» » 
Kontrolör 

» 
Evrak şefi 

1 

1 

1 

1 
2 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 

100 

80 

100 

80 
60 
50 
35 
30 

80 

90 

70 
60 
50 
60 
50 
40 

D. 

10 
12 

4 
6 
9 
9 

10 

4 
6 

4 
6 

5 
6 
1 

6 
7 

11 
12 
12 

8 
9 

10 
11 
12 
12 
10 
12 

8 
9 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Birinci mümeyyiz 
Memur 

Tahsilat müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Kontrolör 
Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 

Zat işleri müdürlüğü 

Müdür 
Şube müdürü 

Aded 

1 
4 

1 
1 
4 
3 
3 

1 
2 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Vilâyet memurları 
Defterdar 

» 
> 

Varidat memurları 

Varidat müdürü 
» » muavini 
» memuru 
» » 
» » muavini 

Tahakkuk şube şefi 
» ;» memuru 
» » » 
» » » 
» » > 
» » kâtip 

Birinci mümeyyiz 
Kâtip 

Tahsil memurları 

Tahsil şube şefi 
» > » 

icra memuru 
» » 
> » 

1 
1 

3 
3 
4 

1 
1 

45 
80 
40 

3 
16 
35 
25 
15 
29 
2 

25 

1 
3 
4 
3 
5 

Maaş 

35 
25 

90 
70 
40 
40 
35 

90 
70 

90 
70 

80 
70 
60 

70 
60 
30 
25 
25 
50 
40 
35 
30 
25 
25 
35 
25 

50 
40 
40 
35 
30 

( S. Sayısı : 218 ) 



D. Memuriyetin nev'i 

12 İcra memuru 
13 » » 
10 Tahsil şube memuru 
11 » » » 
12 » » veznedarı 
13 Tahsilat kâtibi 
14 » » 

Muhasebe memurları 

14 Muhasebe kâtibi / 

^ 2 1 -
Âded Maaş D. 

18 
30 
1 
3 
4 

68 
200 

25 
20 
35 
30 
25 
20 
15 

270 15 

Memuriyetin nev'i Aded j^aaş 

15 Muhasebe kâtibi 
14 Veznedar 
15 » 

Millî emlâk memurları 

8 Millî emlâk müdürü 
9 » » > muavini 

12 Memur * 

,— 
140 
180 
165 

2 
1 
2 

10 
15 
10 

50 
40 
2& 

[3] SAYILI CETVEL 1 

VİLAYETLER 

Kazanç ve muamele vergileri hesap mütehassıstan 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

10 Hesap mütehassıs muavini 10© 

£4]NUMARALI CETVEL 

VİLAYETLER 

Kazanç ve muamele vergilen hesap mütehassısları 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Baş hesap mütehassısı 
Hesap mütehassısı 

» 
> 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
> 
» muavini 

1 
2 
8 
6 
5 
9 

10 

400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 

[5] SAYILI CETVEL 

VİLAYETLER 

Kazanç ve muamele vergileri hesap mütehassısları 

3 Baş hesap mütehassısı 
4 Hesap mütehassısı 

400 
300 

( S. Sayısî : 218 ) 
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Maliye e/neümeninin değiştiricine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin ııev'i Aded 

Maliye vekâleti 

Merkez memurları 

Varidat umum müdürlüğü 

3 Varidat umum müdürü 
5 Umum müdür muavini (Aynı 

zamanda bir şubenin müdürüdür) 

100 

80 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

5 Muhasebe müdürü 
6 Muhasebe müdürü 

Muntazam borçlar umum müdürlüğü 

6 §ube müdürü 1 

Düyunu umumiye komiserliği 

3 Komiser 1 

Millî emlâk müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Müdür muavini 
8 Şube müdürü 
9 Şube müdürü 
7 Millî emlâk kontrolörü 
8 » » » 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 » 
14 » 

Tahsilat müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Müdür muavini 
8 Müdür muavini 
7 Tahsilat kontrolörü 
8 » » 
8 Varidat muhasibi 

10 Birinci mümeyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 » 

80 
70 

70 

100 

80 
60 
50 
40 
60 
50 
35 
30 
25 
20 
15 

80 
60 
50 
60 
50 
50 
35 
30 
25 
20 

D. Memuriyetin ııev'i Aded Maaş 

Zat işleri müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Şube müdürü 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Müdür muavini 

Temyiz komisyonu 

10 Temyiz komisyonu 1 nci mü
meyyizi 

Muvazzaf itiraz komisyonları 

5 itiraz komisyonu reisi 
6 İtiraz komisyonu âzası 
7 » » raportörü 
8 » » » 
9 » » kalem şefi 

10 » » birinci mü
meyyizi 

11 İtiraz komisyonu ikinci mü
meyyizi 

Vilâyet memurları 

8 Defterdar 

Varidat memurları 

13 Varidat memuru 
13 » » muavini 

Tahsil memurları 

15 Tahsilat kâtibi 

Muhasebe memurları 

14 Muhasebe kâtibi 
15 » » 
14 Veznedar 
15 » 

10 

57 
50 

250 

80 
60 

80 
60 

35 

1 
2 
1 
4 
2 

2 

4 

80 
70 
60 
50 
40 

35 

30 

50 

20 
20 

10 

210 
200 
130 
215 

15 
10 
15 
10 

( S. Sayıüı : 218 ) 



D. Memuriyetin nev'i 
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[2] NUMARAM CETVEL 

Aded Maaş I D. Memuriyetin nev'i 

Maliye vekâleti 

MERKEZ MEMURLARI 

Teftiş heyeti 

4 Baş müfettiş 
7 OÜçüncü sınıf müfettiş 

90 
60 

Bütçe ve malî kontrol umum müdürlüğü 

7 Şube müdür muavini 2 60 

Merkez daireleri muhasebe müdürlükleri 

4 Muhasebe müdürü 7 90 

Hazine umum müdürlüğü 

5 Hazine işleri muhasebe müdürü 1 80 

Vasıtasız ve vasıtalı vergiler umum müdürlükleri 

3 Vasıtasız vergiler umum mü
dürü 1 100 

5 Vasıtasız vergiler umum mü
dür muavini (Aynı zamanda 
bir şubenin müdürüdür) 1 80 

3 Vasıtalı vergiler umum mü
dürü 1 100 

5 Vasıtalı vergiler umum mü
dür muavini (Aynı zamanda 
bir şubenin müdürüdür) 1 80 
Şube müdür muavini 2 60 

> » » 1 50 
Birinci mümeyyiz 1 35 
İkinci » 1 30 

t 
8 

10 
11 

Muntazam borçlar mvwm müdürlüğü 
Uumum müdür muavini (Aynı 
zamanda bir şubenin müdürü 
ve kuponlar muhasibidfc^) 

Millî emlâk umum rrtjfdürlüğü 

Umum müdür \̂  
» » muavini (Aynı \ . 

zamanda bir şubenin müdürü
dür) 
Şube müdürü 

» » 
Kontrolör 

9 Evrak şefi 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 » 
14 » 

Aded 

1 
5 
4 
8 
6 
1 

Tahsilat umum müdJürlüğü 

4 Umum müdür 
6 » » muavini (Aynı 

zamanda bir şubenin müdürü
dür) 

7 Şube müdürü 
7 Kontrolör 
8 » 
5 » 
9 Kalem şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 > 

8 Varidat muhasibi 

Zat isleri müdürlüğü 

4 Müdür 
6 Şube müdürü 

Maaş 

40 
35 
30 
25 
20 
15 

90 

70 
60. 
60 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 
50 

90 
70 

Levazım ve kıymetli evrak müdürlüğü 

4 Müdür Ij 
6 » muavini il 

Vilâyet memurları 

5 Defterdar 
6 » 
7 » 

Varidat memurları 

6 Varidat müdürü 
7 » » muavini 

11 Varidat memuru 
1 2 •» > 
12 » » muavini 

8 Tahakkuk şube şefi 

45 
80 
40 
8 

90 
70 

80 
70 
60 

70 
60 
30 
25 
25 
50 
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9 
10 
11 
12 
12 
10 
12 

8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 

Memuriyetin nev'i 

Tahakkuk şube memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » kâtibi 

Birinci mümeyyiz 
Kâtip 

Tahsil memurları 

Tahsil şube şefi 
» » » 

tora memuru 
» » 
» » 
» » 

icra memuru 

Aded 

16 
35 
25 
15 
29 

2 
25 

1 
3 
4 
3 
5 

18 
30 

— 24 — 
Maaş 

40 
35 
30 
25 
25 
35 
25 

50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 

D. 

10 
11 
12 
13 
14 

14 
15 
14 
15 

.8 
9 

12 

Memuriyetin nev'i 

Tahsil şube memuru 
» » » 
» » veznedarı 

Tahsilat kâtibi 
» » 

Muhasebe memurları 

Muhasebe kâtibi 
» » 

Veznedar 
» 

Millî emlâk memurları 

Millî emlâk müdürü 
» » » muavini 

Memur 

Aded 

1 
3 
4 

68 
200 

270 
140 
180 
165 

2 
1 
2 

Maaş 

35 
30 
25 
20 
15 

15 
10 
15 
10 

50 
40 
25 

[3] NUMARALI CETVEL p 
Maliye vekâleti 
VİLÂYETLER |; 

Kazanç ve muamele vergileri hesap mütehassısları J 

D. Memuriyetin nev'i Aded ücret 

10 Hesap mütehassısı muavini 5 1.00 

[4] NUMARALI CETVEL 
Maliye vekâleti 
VÎLÂYETLEB 

Kazanç ve muamele vergilen hesap mütehassısları 
o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Baş hesap mütehassısı 
Hesap mütehassısı 

» 
» 
» 
y 

» 

» 
» 
» 
» 
» muavini 

1 
2 
8 
6 
5 
9 

1 0 ' 

400 
300 
260 
210 
170 

;J[40 
120 

[5] NUMARALI CETVEL^' 

Maliye vekâleti 
VİLÂYETLER / 

r 

Kazanç ve muamele vergileri hj$ap mütehassısları 

3 Baş hesap mütehassisi: 1 400 
4 Hesap mütehassısı / 2 300 
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Kırkağac'ın Bakır köyünden Haİimoğlu Fuad Bakır'ın 
mahkûm olduğu cezanın affine dair Adliye encümeni 

mazbatası (5/48) 

Adliye encümeni mazbatası 

T. & M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 5/48 
Kctrar No. 70 

17. VI .{1042 

Yüksek Beisliğe 

Kırkağac'ın Bakır köyünden Hilmioğlu Fuat 
Bakır tarafından Büyük Millet Meclisine sunu
lan ve Arzuhal encümenine havale buyurulan 
istidanamede Balıkesir lisesinde talebe iken 
yurtta beraber bulundukları mektep arkadaşı 
Somali Atıfı yüzünden yaralamak suçundan do
layı hakkında yapılan muhakeme neticesinde 
Balıkesir Asliye ceza mahkemesince on ay ha
pis cezasına dair verilen ve Temyiz mahkemesi 
dördüncü ceza dairesi tarafından tasdik edile
rek katileşen mahkûmiyet kararının affini is
tida eylemiş ve keyfiyet Arzuhal encümenince 
tetkik olunarak müstedinin lisede talebe iken 
arkadaşı Atıf adında biriyle aralarında çıkan 
bir kavga üzerine arkadaşını yüzünde eser bı
rakacak derecede yaralanmasına sebebiyet ver
mesinden mahkûm olduğu ve hâdiseden sonra 
liseden mezun olarak Tip fakültesine girdiği ve 
şimdi fakültenin ikinci sınıfında bulunduğu, ge
rek lisede iken ve gerek Tıp ve Fen fakülte
sinde bulunduğu müddetçe iyi ahlâklı olduğu 
lise ve fakülte idarelerinden verilen kâğıtlar
dan anlaşıldığı ve çocukluğu sırasında iki ar
kadaş arasındaki kavgadan doğan bu yarala
ma ve mahkûmiyetin yüksek tahsilde bulunan 
bu genci hayat ve istikbalinde büyük mahrumi
yetlere sevkedeeeği ve şimdiki kültürel durum, 
ahlâk ve seciyesi üzerinde salâh ve ilerleyiş te
min ettiğine d« bakılarak müstedinin mahkûm 
olduğu cezanın affi nazara alınmaya şayan gö
rülmüş ve Dahilî nizamnamenin 54 ncü mad
desinin üçüîieü fıkrası mucibince lâzım gelen 
muamelenin icrası için istidaname Arzuhal en
cümeninin kararı üzerine Encümenimize tevdi 
olunmakla Adliye vekilliği tarafından gönderi
len Ceza işleri umum müdürü hazır olduğu halde 

mazbata, arzuhal ve diğer evrak tetkiki ve mü-
talea olundu. 

Müstedi Fuat Bakir tarafından verilen ve 
yukarıda münderecatı hulâsa edilen arşuhalde; 
iki sene evvel Balıkesir'de talebe pansiyonunda 
birlikte bulundukları Atıf adında arkbdaşiyle 
aralarında çıkan bir kavga neticesinde soba kü
reğini hiddetle atarak arkadaşının yüzfine isa
betle ehemmiyetsiz bir iz bırakacak surlette ya
raladığını ve bundan dolayı yaşının kütüklüğü 
de nazara alınarak altıda bir nisbetinde cezası 
tahfif olunmak suretiyle 10 aya mahkûm edildi
ğini ve hâdiseden sonra, liseyi ikmal ile İstan
bul'a gelip Tıp fakültesine kaydolundugunu ve 
Tıp talebe zümresinden olarak Fen fakültesin
de sınıfı geçmek suretiyle iki senedir tahlilde bu
lunduğunu ve mahkemede yapılan durjuşmada 
müdafi avukat tarafından temsil edildiğini ve 
hakkında sâdır olan 10 aylık hapis c^zasmın 
Temyiz mahkemesi dördüncü ceza dairesince 
tasdik edilerek katileştiğini ve muhakemenin ia
desi yolunda vâki olan müracaatının da; redde
dildiğini ve bu hükmün infazı halinde feri tesira-
tının hayat ve istikbali üzerindeki vahim akıbet
leri ve muvaffakiyetle devam eden yüksek tah
silden mahrum kalmak suretiyle sefaletini mu
cip olacağından Büyük Meclisin merhametine il
tica ile mahkûm olduğu cezanın affını dile
mekte ve mezun bulunduğu Balıkesir lisesiyle 
fakülteden alıp istidanamesine bağladığı vesi
kalarla da ahlâki durumunun takdir edilebile
ceğini beyan eylemektedir. ! 

Adliye vekilliğinden Arzuhal encümenine 
yazılan tezkere münderecatı ise, hâdisenin 
yukarıda izah edilen şekilde vılkubul-
duğu ve yaralama fiilinden dolayıj müs-



â -
tedinin Balıkesir asliye ceza mahkeme
since bir sene hapis cezasına mahkûm edildiği ve 
yaşı itibariyle bu cezanın altıda birinin indiril
diği ve bu hükmün de mahkûm tarafından yapı
lan temyiz üzerine Temyiz mahkemesi Dör
düncü ceza dairesince tasdik olunarak katileş-
tiği ve ilâmlara göre kanuni bakımdan yapı
lacak bir muamele olmadığı beyan edilmekte ve 
Ceza işleri umum müdürü de bu beyanat daire
sinde keyfiyeti izah etmiş bulunmaktadır. 

Encümence gereği düşünüldü : 
Müstedi Fuad Bakır Balıkesir lisesi talebesi 

iken talebe yurdunda birlikte kaldıkları arka
daşı Atıfla kaybolan bir paradan dolayı ar
kadaşının kendisinden şüphe ettiğini görerek 
aralarında çıkan bir kavga neticesinde yanın
da oturduğu sobanın küreğini atmasiyle Atı-
f'in yüzünde bir yara husulüne sebebiyet ver
diği, Atıf'in da ona karşı tekme vurduğu ve 

böylece hadis olan vaka üzerine her ikisi de 
müddeiumumiliğe şikâyette bulunarak hakların
da kanuni takibata başlandığı ve icra edilen muha
keme neticesinde Fuad'm yukarıda kaydedilen 
cezaya mahkûm edildiği ve arkadaşının hare
keti cezayi müstelzim görülmediği muhakeme za
bıtnamesinin tetkikinden anlaşılmış olduğun
dan cezayi müstelzim fiilin bir suç olduğu 
muhakkak olmakla beraber bunun ahlâkî reda-
etten doğmuş bir hareket olmaktan uzak oldu
ğu meydanda bulunduğu gibi tam ceza ehli
yetini haiz olmıyan bir yaştaki failin irade 
zafının bu hareketine saik olması gözönüne 
alımca; kanuna göre tertibi zaruri olan bu 
cezanın bugün Tıp fakültesine girerek yük
sek tahsile atılmış bir gencin hayat ve istikba

lini büsbütün söndürmek suretiyle yapacağı 
tesirler cezanın infazının vereceği içtimai fay
daları fevt edecek bir mahiyet alacağını teem
mül eden Encümenimiz müstedinin talebinin ter
vici suretiyle mahkûmiyetinin affa mazhar edil
mesinin madelete daha uygun olacağı kanaatine 
varmış ve Arzuhal encümeninin mütalâasına 
iştirak ederek af ve merhamete lâyik görülen müs
tedi Fuad Bakır'm mahkûm olduğu cezanın bü

tün hukuki neticelerine şâmil olmak üzere Büyük 
Millet Meclisinin Hükümranlık hakkını kullana
rak bu hususta bir kanun lâyihası tanzimine 
ittifakla karar verilmiştir. 

Encümenimizce tanzim edilen işbu kanun lâ
yihası esbabı mucibesiyle birlikte Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 
Adliye En. Rs. Na. Bu M. M. 

Kocaeli Kocaeli 
Salâh Yargı Salâh Yargı 

Antalya 
Numan Aksoy 

imzada bulunmadı 
Bingöl 

Feridun F. Düşünsel 
îmzada bulunmadı 

Erzincan 
A. Fırat 
Konya 

Fuad Gökbudak 
îmzada bulunmadı 

Manisa 
Asım Tümer 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Hatay 

B. S. Kunt 

Bitlis 
S. örgeevren 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Kayseri 
B. özsoy 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Tokad 
S. Atanç 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Hümioğlu Fuad Bakır'm mahkûm olduğu ce
zanın affına dair kanun lâyihası 

MADDE İ. — Kırkağaç'm Bakır köyünden 
Hilmioğlu Fuad Bakır'm yaralama suçundan 
dalayı Balıkesir asliye ceza mahkemesinden ve
rilip Temyiz mahkemesi Dördüncü ceza daire
sinin 4 . VII . 1941 tarih ve 6204/5630 sayılı Ha
miyle katileşen on ay müddetle hapis cezası bü
tün hukuki neticelerine şâmil olmak üzere affe-

dilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 219 ) 



S. Sayısı: 220 
Yüzbaşı Avni Özkalyoncu üsteğmen Cihat Sarpkaya, 
üsteğmen Rifat Göker, üsteğmen Şuavi Öcal ve Mev-
hibe Özkalyoncu ile öğretmen Cemile Oriyan ve Fah
riye Tokacın mahkûm oldukları cezanın affine dair 

Adliye encümeni mazbatası (5/49) 

Adliye encümeni mazbatası 

T. R. M. M. 
Maliye encümeni 17 .VI. 1942 

Esas No. 5/49 
Karar No. 71 

Yüksek Reisliğe 

Ankara. Muhafız .taburu dördüncü bölük ko
mutanı yüzbaşı Avni . özkalyoncu ve Kızılcaha
mam Orman koruma takım komutanı üsteğ
men Cihat Sarpkaya ve Altmış dokuzuncu piya
de alayı beşinci bölüğünde üsteğmen Suavi öcal 
ve Merzifon Hava okulu emir subayı üsteğmen 
Rif at Göker ve Yüzbaşı Avni özkalyoncu 'nun 
eşi Mevhibe Özkalyoncu ve Lüleburgaz Ha-
mitâbat köy okulu öğretmeni Cemile Oriyan ve 
Seyitgazi Hamidiye okulu öğretmeni Fahriye To
kaç. ye İstanbul'da Bostancıda tepe mahallesin
de 134 numaralı evde oturan Mebrure Baykal 
taraflarından Yüksek Meclise sunulan ve arzu
hal encümenine havale buyurulan istidanameler
de Safranbolu sulh ceza mahkemesince Türk 
Ceza kanununun 419 ncu maddesinin ikinci fık
rasına göre her birerleri hakkında hükmedilip 
Temyiz mahkemesi ceza umumî heyetince tasdik 
edilen altışar ay hapis ve on beşer lira ağır para 
cezasına dair sâdır olan mahkûmiyet kararları
nın affı istida olunmuş ve Arzuhal encümenin
ce yapılan tetkikat neticesinde müstediler hak
kında verilen mahkûmiyet kararı Türk Ceza 
kanununun 419 ncu maddesinin ikinci fıkrası
na göre dört kadın ve dört erkek müstedilerin 
hareketleri açıkça âdaba mugayjr vazı hareket
ten ibaret olduğunu ve bunun da bahsi geçen 
maddenin birinci fıkrasına temas etmesi lâzım-
geldiği ve dört kadının da bakir oldukları ta

bip raporlariyle sabit bulunduğu halde bu mad

denin cinsî münasebetten bahseden ikinci fık
rasına göre mahkemece cezalandırılmış olduğu 
görüldüğünden meselede bir ceza tahfifinin na
zarı dikkate alınması lüzumuna encümenin 
kani bulunduğu beyaniyle evrakın Adliye eçnü-
menine havalesine dair mazbata, Encümenimize 
tevdi olunmakla Adliye vekilliği tarafından izam 
edilen Ceza işleri umum müdürü hazır olduğu 
halde af talebini havi arzuhallerle merbutu sair 
evrak tetkik ve mütalâa olundu. 

Adliye vekilliğinin Arzuhal encümenine gön
derdiği 7 . IV . 1942 tarihli tezkere münderiçatı-
na göre müstedilerin subay ve öğretmen olarak 
vazife gördükleri Safranbolu kazasında bulun
dukları 1939 tarihinde subaylar sivil olarak dört 
öğretmenle birlikte 1939 senesi haziranın dör -
düncü pazar günü kasaba civarında Kayda köyü
ne toplu olarak gezintiye gittikleri ve bir ağaç
lık yerde yemek yedikten sonra bir erkek bir 
kadın olmak üzere ağaçlar altına ayrıldıkları, 
bunları merakla arkalarından takibeden ikisi 18 
ve biri 17 ve biri 14 yaşında dört çocuğun şahit 
olarak beyanlarına ve müşahede ettikleri vazi
yetlere göre dört çiftin cinsî münasebette bulun
duğu neticesine varan ve bazılarının aradaki me
safenin uzaklığından lâyikıyle görmediğini beyan
la beraber bu hali istidlal ettiklerini söylemeleri 
ve dört öğretmen kadmdan üçünün Hükümet ta-
bibiyle birlikte bir serbest tabip tarafından müd
deiumumiliğin talebiyle yapılan muayene neti* 
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cesinde verilen raporla bakir oldukları anlaşılma
sı üzerine ikmal edilmiş olan hazırlık tahkikatın
dan sonra müddeiumumilikçe açılan âmme dâ
vası üzerine Safranbolu sulh ceza mahkemesi ta
rafından yapılan muhakeme neticesinde maz
nunların hareketlerinin haricî tesirleri ve bıra
kacağı intibalar itibariyle cinsî münasebet kay
dına uygun bulunduğu kabul edilerek sekiz maz
nunun hepsinin Türk ceza kanununun 419 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasına göre altışar ay ha
pislerine ve 15 er lira ağır para cezasiyle mah
kûmiyetlerine ve bunlardan Mebrure nin 18 ya
şını doldurmaması sebebiyle cezasından tenzi
lât icrasına 21 . V . 1941 tarihinde karar veril
diği anlaşılmıştır. 

Bu karar mafevk Zonguldak Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğiyle mahkûmlar tarafından 
temyiz edilmesi üzerine Temyiz mahkemesi 
ikinci ceza dairesince yapılan tetkikat netice
sinde hâdisenin vukuu tarzına ve şahadetin ic
rası suretine ve muayene raporlarının m ünden -
çatına göre fiilde aleniyetin kabulü halinde 
dahi bunun cinsî münasebete mütedair olan 419 
ncu maddenin ikinci fıkrasının tatbiki suretiyle 
verilen mahkûmiyet kararının yolsuzluğundan 
oahsile başmüddeiumumiliğin tasdik talebinin 
reddiyle hükmün bozulmasına ve dâvanın da 
yeniden muhakemesi görülmek üzere Bartın 
Sulh ceza mahkemesine nakline 21 . XI . 1941 
tarihinde karar verildiği görülmüştür. 

Temyiz mahkemesi îkinci ceza dairesinin 
bu bozma kararma karşı Cumhuriyet başmüd-
deiumumiliğince alenen cinsî münasebet suçu
nun tekevvünü için fiilin tamam olmasının ka
nuni unsur ve şart sayılamayacağından ve dâ
vanın bikir izalesi olmayıp cinsî münasebetten 
ibaret bulunması hasebiyle bikrin izalesinin vu
ku bulup bulmadığını araştırmıya kanuni bir 
lüzum bulunmadığından bozma kararının tashi
hi istenmiş ve yeniden Temyiz mahkemesi ikin
ci ceza dairesinin tetkiki sonunda maznun ka
dınlardan üçünün müddeiumumilikçe yaptırılan 
muayeneden sonra ve birinin de Istanbulda 
iki serbest tabip imzasiyle verilen raporla bakir 
oldukları sabit olduğundan cinsî münasebet fiili 
yapılmamış olduğu aşikâr ve mahkemece kabul 
edilen fiilin cima olmadığı da müsbet bu
lunduğundan umumî âdaba muhalif olarak iş
lenen bir fiille cinsî münasebetin ayrı ayrı 
kanun maddesinde cezaları gösterilmiş ol-

( S. Saj 

duğu halde cima vukuu anlaşılmadıkça cinsi 
münasebete dair cezanın verilmesi kanuna 
mugayir olduğu ve kaldı ki iddia olunan fiilin 
şahadetle taayyün eden hal ve mahiyeti dahi 
döt küçük şahidin ifadeleri arasındaki tezat ve 
tenakuz sebepleriyle ve duruşmada gösterilen 
fotoğraflariyle şahısları tâyin edilen maznun ka
dınlar üzerinde şahitlerin bir kısmı bunda itti
fak edememeleri teemmüle değer bir mesele ol
duğu ve şahitlerin kendi ifadelerine göre ge
zintiye giden mahkûmların arkalarını takip 
suretiyle tarassut ettikleri anlaşılmasından bun
ların kendi ifadeleri veçhile aradaki mesafenin 
tayininde birbirine aykırı beyanda bulunduk
ları gibi bazısının da bu mesafenin uzak oldu
ğunu, kimisinin oturduğu yerden ve kiminin 
ayakta bu vaziyetleri gördüklerini ve mahkûm
ların bulundukları meşeliğin yola olan mesafe
sine göre bunların yoldan teşhis olunup olun-
mıyacaklarının keşif suretiyle tesbit olunmaması 
ve dört küçükten başka dinlenen yaşlı başlı şa
hitten hiç birinin bir vakıa beyan etmeyip 
yalnız kadın erkek kol kola gezerken gördük
lerini beyana inhisar etmesi ve gezintiden dö
nüşte hiç birinde işret ettiklerine delâlet eder 
eser ve emare anlaşılmadığını ve mahkûmlar
dan kadın ve erkeklerin birbiriyle evlenmek 
kararında olduklarını ve bu sebeple beraber 
gezdiklerini ifade ettikleri halde bunların da 
tamik edilmemesi esbabı mucibesiyle bozma ka
rarının yerinde olduğu beyaniyle tashihi karar -> 
talebinin 23. XII. 1941 tarihinde reddolunduğu 
ve bu rer kararı üzerine Cumhuriyet Başmüddei-
umumiliğince tashihi karar hakkında serdedilen 
sebeplere dayanarak itiraz edilmiş ve keyfiyet 
Temyiz ceza umumî heyetince tetkik olunarak 
itiraznamenin varit bulunduğundan bahsile 
Safranbolu Sulh ceza mahkemesi kararı
nın maznunlardan Mebrure'den başkasına ta
allûk eden kısmının tasdikına ve Mebrure 
hakkında yalnız para cezasından dolayı aleyhe 
vâki olan bozma kararının tetkiki için evrakın 
Safranbolu Sulh ceza mahkemesine iadesine 
2 . I I . 1942 tarihinde ekseriyetle karar verildiği 
anlaşlmıştır. 

Mahkûmlardan dört subay ve dört öğretme
nin verdikleri af talebini mutazammm istidana -
melerin münderecatı hulâsasına göre; her biri 
haklarında sâdır olan Temyiz mahkemesi ikinci 
ceza deiresinin bozma kararma rağmen Cumhu-

: 220 ) 
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riyet Baş müddeiumumiliğinin tashihi karar 
talebinin bu dairece reddinden sonra vâki olan 
itiraz üzerine Temyiz ceza umumî heyetince tas
dik suretiyle katileşen mahkûmiyet kararmın 
subay ve öğretmen olarak her birerlerinin hayat 
ve istikballerini ve içtimai mevkilerini bozan 
bir mağduriyete sebep olduğunu ve duruşmada 
kendilerini avukatla temsil ettikleri ve muha
keme günü avukatlarının oğlunun askere git
mesi sebebiyle duruşmada hazır bulunamayaca
ğını ve maznunlara tebligat yapılmasını mahke
meye yazılı olarak bildirdiği halde gıyaplarında 
duruşma yapıldığını ve müdafaa haklarının 
gözetilmemiş olduğunu ve içlerinden Avni öz
kalyoncu'nun ise Mevhibe ile evlenmiş olduğunu 
ve mahkûm subaylar hakknda mensup oldukları 
Askerî tümen komutanlığınca bu hâdise dola-
yısiyle yapılan tahkikat neticesinde her dört su
bay hakkında askerî suç bakımından takibata 
mahal olmadığına dair askerî hâkimlik tarafın 
dan- verilen ve sekizinci tümen komutanlığının 
tasdikli karar suretleriyle anlaşılacağı ve öğ
retmenler hakkında da Maarif vekilliğinin 16 . 
V . 1942 tarihli ve 6/5739 sayılı Arzuhal encü
menine gönderilen tezkeresinde bu hâdise dola-
yısiyle vekillik inzibat komisyonunun tetkikatı 
neticesinde ortada önemli bir suç görülme
diği ve yalnız ihtar cezası verilmekle iktifa edil
diği ve öğretmenlerden Mevhibe Arcıl'm subay
lardan Avni özkalyoncu ile evlenmiş oldukları 
beyan edilmesinden müstedilerden herbiri mah

kûm oldukları cezanın Büyük Millet Meclisince 
affedilmesi istidasında bulundukları görülmüş -
tür. 

Encümence gereği düşünüldü : 
1. Mahkûmiyetlerinin affini istida edenler

den öğretmen Mebrure Baykal hakkında mah
kûm olduğu cezadan ağır para cezasına müteal
lik olan kısmı Temyiz mahkemesi Ceza umumî 
heyetince de bozularak mahallî mahkemesine ia
de edilmiş olduğuna göre henüz ortada tam ola
rak katileşmiş bir hüküm mevcut bulunmadığın
dan buna ait af talebinin tetkik ve tezekkürüne 
mahal olmadığına encümence ekseriyetle karar 
verilmiştir. 

2. Diğer mahkûmlardan yüzbaşı Avni! özkal
yoncu, Üsteğmen Cihat Sarpkaya, Eifat Göker, 
Suavi öçal, öğretmen Mevhibe özkalyoncu, Ce
mile Oriyan ve Fahriye Tokaç haklarındaki mah
kûmiyet kararının infaziyle bütün fer'i ve kukuki 
tesirlerinin bu genç subay ve öğretmenlerin ha
yat ve istikballeri üzerinde husule getireceği va
him akibet ve bunların içtimai mevkileri vç men
sup oldukları mesleklerde bundan sonra hiç isti
fade edilemiyecek bir vaziyete düşmelerini bu 
cezanın infazından beklenen içtimai fayda ile 
mukayese eden encümen, Ordu ve Maarif işlerin
de hizmet etmek üzere memleketçe yetiştirilmiş 
olan bu gençlerin af ve ref ete mazhar kılınmaları 
her bakımdan faydalı olacağı kanaatine yarmış 
ve adları yazılı dört subayla henüz hakkındaki 
hüküm katileşmediğinden dolayı tetkik dışında 
bırakılan Mebrure Baykal'dan gayri üç öğretmen 
hakkındaki mahkûmiyet kararının bütün hukuki 
neticelerine şâmil olmak üzere afları hakkında 
Büyük Meclisin hükümranlık hakkına istinat olu
narak Dahilî nizamnamenin 54 ncü maddesi mu
cibince bir kanun lâyihasının tanzimine ve Bü
yük Meclisin tasvibine arzedilmesine ittifakla ka
rar verilmiştir. 

Lâyiha, Encümen mazbatasiyle birlikte Umu
mî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 
Adliye En. Reisi Bu B. M. Kâtip 

Çorum Kocaeli Konya 
Münir Çağıl Salâh Yargı O. Gültekin 

Antalya Bal±esir 
Numan Aksoy O. Niyazi Burcu 

imzada bulunmadı. İmzada bulunmadı. 
Bingöl Bursa 

Feridun F. Düşünsel Atıf Akgüç 
tmzada bulunmadı. 

Bitlis Erzincan Kastamonu 
8. örgeevren A. Fırat Abidin Binkaya 

Konya Manisa 
Fuad Gökbudak Asım Tütner 

tmzada bulundadı. 
Rize Tokad 

Dr. Saim Ali Dilemre S. Atanç 
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— 4 — 
ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Yüzbaşı Avni Özkalyoncu, üsteğmen Cihat Sarp 
kaya, üsteğmen Rifat Göker, üsteğmen Süavi 
Öcal ve Mevhibe Özkalyoncu ve öğretmen Cemile 
Oriyan ve Fahriye Tokaç'm mahkûm oldukları 

cezanın affına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Muhafız taburu dördüncü 
bölük komutanı Avni Özkalyoncu ve Kızılca
hamam Orman koruma takım komutanı üsteğ
men Cihat Sarpkaya ve Merzifon Hava okulu 
emir subayı üsteğmen Rifat Göker ve altmış 
dokuzuncu piyade alayı beşinci bölük komutanı 
üsteğmen Süavi öçal ve eski öğretmen ve yüz
başı Avni Özkalyoncu eşi Mevhibe özkalyoncu, 
Lüleburgaz'da Hamitâbat köyü ilk okul öğret
meni Cemile Oriyan ve Seyitgazi kazasının Ha-
midiye okulu öğretmeni Fahriye Tokaç hakkın
da Safranbolu Sulh ceza mahkemesinden Türk 
ceza kanununun 419 ncu maddesinin ikinci 
fıkrasına göre hükmedilip Temyiz mahkemesi 
ceza umumî heyetinin 2 . II . 1942 tarihli ka-
rariyle katilesen altışar ay hapis ve on beşer 
lira ağır para cezaları bütün hukuki neticeleri
ne şamil olmak üzere affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye vekili memurdur. 

>>m<' 
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