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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ticaret ve Sanayi odaları, Esnaf odaları ve 
Ticaret borsaları hakkındaki kanun lâyihasının 
müzakeresine devam olunarak heyeti umumiyesi 
kabul edildi; 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Aydın Konya 

Dr. Mazhar Germen Vehbi Bilgin 
Kâtip 

Kütahya 
Vedit Uzgören 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 15 

REİS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER — Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl), Vehbi Bilgin (Konya) 

REİS — Celse açılmıştır. 
NAFİA VEKİLİ Ol. ALİ FUAD CEBESOY 

(Konya) — Sayın arkadaşlarım, geçenlerde bil-
münasebe arzettiğim veçhile Tokad, Çorum ve 
Balıkesir vilâyetlerinde vukubulan depremler
de hasara uğrıyan, zarar gören vatandaşlara 
yardım yapılmak üzere bir kanun lâyihası hazır
ladık. Bunun bir kaç encümene havalesi lâzım-
gelıyor. Halbuki bu kanunun biranevvel çıka
rılması lâzımdır. Bu münasebetle ilgili encü
menlerden mürekkep Muvakkat bir encümene 
havalesini teklif edeceğim. Kabul buyurulmasını 
rica ederim. 

REİS — Efendim, gelen evrak meyanında, 
bir numarada bulunan, Tokad, Çorum, Balıke
sir vilâyetlerinde depremden müteessir olan 

mmtakalarda zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki kanun lâyihası Dahiliye, Gümrük ve 
inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine hava
le edilmiştir.' Müstacelen müzakeresini temin 
için lâyihanın bu dört encümenden müteşekkil 
Muvakkat bir encümene havalesini teklif edi
yorlar. Bu encümenlerden üçer âza . . . 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Nafia en
cümenini de alâkadar ettiğinden bu encümenin 
de Muvakkat encümene ithali lâzımdır. 

REİS — Pekâlâ. Nafia encümeni de dahil ol
mak üzere Muvakkat bir encümende lâyihanın 
müzakeresini yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Btmiyenler . . .Kabul edilmiştir. 

Ruznameye başlıyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Muğla mebusu Yunus Nadi'nin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz-
matası (3/508) [1] 

(Mazbata okundu). 

REİS — Mlazbata hakkında mütalâa var mı 
efendim? 

Mazbatayı yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar .., Btmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

2. — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbata
sı (1/915) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 70 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 71 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanım 
MADDE 1. — Beden terbiyesi umum mü

dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin 8 nci faslının 
2 nci (Eğitmen yetiştirme kursu masrafları) 
maddesinden 2 000 lira tenzil edilerek (4306 
sayılı kanun mucibince . verilecek giyim eşyası 
bedeli ve bilûmum masrafları) adiyle yeniden 
açılan 13 ncü fasla fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
miyenler .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

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

MADDE 3. •— Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 
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3. — Hudut ve sahiller sıhhat umum rnüdü?*-

lüğü 1942 malı yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encüme
ni mazbatası (1/916) [1] 

REİS —• Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Madelero geçilmesi kabul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma

sına dair kanun 

MADDE 1. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ilişik 
cetvelde yazılı tertiplerinden 5 000 lira ten
zil edilerek (4306 sayılı kanun mucibince para
sız verilecek giyim eşyası bedel ve masrafları) 
adiyle yeniden açılan 25 nci fasla fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 
"F. Lira 

6 Demir baş 2 000 
REİS —• Kabul edilmiştir. 

16 Tamirat, tesisat, istimlâk ve inşaat 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

17 Mubayaa ve kira ile tutulacak ve
saiti nakliye karşılığı 1 500 
RF.TS _ . Kabul edilmiştir. 

18 Redivat ' 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Madde 1. tekrar okundu). 
REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

umum müdürlüğü 1942 
değişiklik yapılmasına dair 

encümeni mazbatası 

4. — İnhisarlar 
malî yılı bütçesinde 
kanun lâyihası ve 
(1/917) F2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti 
yen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden 
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 73 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 72 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1. — inhisarlar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı Bütçe kanununa bağlı A işaretli 
cetvelin ilişik bir sayılı cetvelde yazılı tertip
leri arasında (23 000) liralık münakale yapıl
mıştır. 

[1] SAYILI CETVEL 

•P. Tenzil. Zam. 
6 Fennî ekim, dikim, tecrü

be masrafları 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Tamirat 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Şarapçılara verilecek prim 
ve sergilere iştirak ve pro
paganda masrafları 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 Çocuk zamları 15 000 
REİS -~ Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı A işaretli 
cetvelin ilişik iki sayılı cetvelde gösterilen ter
tiplerine (350 000) lira munzam tahsisat veril
miştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

F. Lira 
2 Para ödeme masrafları ve idare 

masrafı 170 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Yapı işleri ve tamirleri 180 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — İkinci cetveldeki fasıl iki, madde 3, (pa
ra ödeme masrafları), (para gönderme masraf
ları) olacak. 

REİS — Tashih edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu). 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum; kabul eden

ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karşılığı 1943 malî yılı İnhi
sarlar umum müdürlüğü bütçesine konulacak 
tahsisattan temin olunmak üzere inşaat ve tami
rat masrafları için 170 000 liraya kadar 1943 
malî yılma geçici taahhüde girişilmesine Güm
rük ve inhisarlar vekili mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir, 
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MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 

mer 'idir. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini 

icraya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 
REÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-

diyorum. 

5. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/912) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (A işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1. — 1942 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
bir sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (80 659) 
lira tenzil edilerek yeniden açılan (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplere fevkalâde tahsisat ola
rak konulmuştur. 

[2] NUMARALI CETVEL 

P. 
Devlet Şûrası 

107 Karşılıksız tekaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul olundu. 

Diyanet işleri reisliği 

Lira 

4 435 

A 
215 1930 - 1941 yılları karşılıksız 

borçları 2 752 
REÎS — Kabul olundu. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
388 1937 -1941 yıllan karşılıksız borç

ları 7 438 
REÎS — Kabul olundu. 

Dahiliye vekâleti 
427 1940 - 1941 yılları karşılıksız borç

ları 12 549 
REÎS — Kabul olundu. 

Adliye vekâleti 
624 1930 -1936 yılları karşılıksız borç

ları 
REÎS — Kabul olundu. 

719 

[1] 75 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

p . Lira 
Tapu ve kadastro U. M. 

651 1932 -1939 yılları karşılıksız borç
ları 16 610 
REÎS — Kabul olundu. 

Maarif vekâleti 
738 1937 -1941 yılları karşılıksız borç

ları 36 156 
REÎS — Kabul olundu. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

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

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

6. — Devlet Denizyolları işletme umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/919) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı! Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanu
nuna bağlı A işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine 3 460 000 lira munzam tahsisat 
verilmiştir. 

CETVEL 

Lira 
11 000 

F . 
2 Harcırah 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
3 Ecnebi memleketler harcırahiyle 

tahsilde bulunan talebe ve memur 
ve muüstahdemlerin yevmiye ve sair 
her türlü zaruri masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

4 3633 sayılı kanunun 31 nci maddesi 
mucibince verilecek ikramiye, tâli 
tahsisat ve sair ücretler 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

[1] 82 sayılı basmayazı zapın sonundadır, 
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F. . Lira 

5 Eski seneler borçları ve reddiyat 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 Nakil, kurtarma ve hizmet için kul
lanılan bilûmum kara ve deniz va
sıtalarının sefer ve sair her nevi is
tihlâk ve istimal edilecek mevat 
ve malzeme bedelleri ve bilûmum 
masrafları, haliç ve fabrika ve ha
vuzları ve tstinye dok ve fabrika-
siyle atelyelerin (hariç ately elere 
verilecek siparişler dahil) idare ge
milerinin tamir, tecdit ve inşalarına 
ait her türlü işçilik, tamir mevat ve 
malzemesi bedelleriyle sair bilû
mum işletme masrafları, gemi iaşe 
masraflariyle otel ve lokanta ve 
büfe levazımı ve sıair bilûmum iş
letme masrafları, ticari eşya tahmil 
ve tahliye, ambar hizmetleri ve ak
tarma masrafları ve bilûmum işlet
me binalariyle fabrika ve doklar 
ve atelyelerin ve tesisat ve iskeleler
le buralardaki makine, alât ve edevat 
ve teçhizat ve kara vasıtalariyle de
mirbaşların tamir, tadil, bakım, 
iaşe, tesis, istimlâk, satın alma, 
tecdit ve tezyit bedel ve masrafla
riyle gemi mubayaa bedelleri ve 
etüt ve proje masrafları 3 409 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-

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

MADİDE 2. — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu
na bağlı A işaretli cetvelde ( 4306 sayılı kanun 
mucibince parasız verilecek giyim eşyası bedel 
ve masrafları) adiyle yeniden açılan 11 nci 
fasla 300 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuş
tur. 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu
na baülı A işaretli cetvelin 6 ncı faslının 7 nci 
maddesine (ve Hollerith makineleri icar bedel 
ve masrafları) kaydı ilâve edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 

arzediyorum. 
îkinci müzakeresi yapılacak lâyihalara geçi

yoruz. 

7. — Devlet Demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü memur ve müstahdemleri
nin ücretlerine dair olan 2847 sayılı kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâ
yihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/885) [1] 

REİS — îkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Devlet Demiryolları ve limanları işetme umum 
müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücret
lerine dair olan 2847 sayılı kanunun bazı mad
delerini değiştiren 3173 sayılı kanuna bir mu

vakkat madde eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 17 mayıs 1937 tarih ve 3173 
sayılı kanuna aşağıdaki muvakkat madde eklen
miştir : 

MUVAKKAT MADDE — 3173 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvele dahil amele ve hamallarla 
(2) sayılı cetvelin 1 - 5 nci derecelerine dahil 
bulunan müstahdemlere fevkalâde hallerin de
vamı müddetince, kendileri ile karıları ve iaşe
leri kendilerine ait olan evlât ve (dul ve yetim 
maaşı almıyan) anne, büyükanne, kız kardeş ve 
torunlarından her biri için ayda beş lira ve
rilir. 

Bu madde mucibince verilecek paralar ka
zanç, iktisadi buhran, muvazene ve hava kuvvet
lerine yardım vergilerine ve tekaüt tevkifatına 
tabi olmadığı gibi borç için de haczolunamaz. Bu 
istihkaklar müstahdemlerin ücretlerini aldıkları 
tertiplerden ayın esaslara göre ödenir. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur, maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2.. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-

[1] Birinci müzakeresi- 24 ncü inikat zaptın-
dadır. 
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diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler „. Ka
bul edilmiştir. 

8. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerin Maarif vekilliği kıs
mında değişiklik yapılması 3694, 3829, 4142 sa
yılı kanunlara bağlı kadroların değiştirilmesi 
ve 3656 sayılı kanunun 26 ncı maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/883) [1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Devlet memurları aylıklarıma tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunların 
Maarif vekilliği kısmmda değişiklik yapılması, 
3694, 3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kadrola

rın değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 3656, 3094, 3711, 3829 ve .4142 
sayılı kanunlarla Maarif vekilliği teşkilâtı için 
kabul edilen kadrolardan ilişik (1) numaralı 
cetveldeki memuriyetler kaldırılmış ve yerine 
(2) sayılı cetveldeki memuriyetler konulmuştur. 

REÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi cet
velle birlikte yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — 3888 sayılı kanuna ekli 1 nu
maralı cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki me
murluklardan ilişik 3 numaralı cetvelde yazılı 
olanlarla 3829 sayılı kanuna ekli 2 numaralı 
cetvelde yazılı vazifeler kaldıriılmışve bunların 
yerine işbu kanuna ekli 4 numaralı kadro cetveli 
konulmuştur. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler .... Kabul, edilmiştir. , 

MADDE 3. — 23 haziran 1934 tarih ve 2530 
sayılı kanun gereğince yapılacak tâyinlerde baş
langıç maaşları hakkında 30 haziran 1939 tarih 
ve 3656 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur, 

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

MUVAKKAT BÎRÎNCÎ MADDE — 1942 ma
lî yılı Umumî muvazene kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki İstan
bul Üniversitesi ve Devlet Konservatüvarma ait 
kadrolar kaldırılmış ve yerlerine işbu kanuna 
ekli 5 numaralı cetvelde sayı, derece ve maaşları 
yazılı memuriyetler konulmuştur. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte yüksek. 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 24 ncü inikat zaptın-
dadvr. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Îşbu ka
nuna ekli 6 numaralı cetvelde sayı ve ücretleri 
yazılı vazifeler 1942 malî yılı Umumî muvazene 
kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Maarif 
vekilliği kısmına eklenmiştir, 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — 1942 
malî yılı bütçesinin 699 neu faslının 10 ncu 
maddesinden (39 720) lira tenzil edilerek bun
dan (15 360) lirası işbu kanuna bağlı 1 numa
ralı cetvelle kabul edilen maaşlı memuriyetlere 
ait kadronun 1 yıllık maaş farkları için 656 neı 
faslın 1 nci maddesine ve (10 920) lirası 3 nu
maralı cetvelle kabul edilen ücretli memuriyet
lerin bir yıllık ücret farkları için 659 neu fas
lın 1 nci ve (13 440) lirası da 5 numaralı cet
velle kabul edilen müteferrik müstahdemlerin 
bir yıllık ücret, farkları için de 659 neu faslın 
2 nci maddesine ilâve edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

REÎS — Kabul buyuranlar. . . Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul buyuranlar. . . Etmiyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

9. •—Hazine üe İstanbul Belediyesinin bir 
kısım alacaklarının karşılıklı olarak ibra ve ter
kini hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/810) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Hazine ile İstanbul Belediyesinin bir kısım ala
caklarının karşılıklı ibrası hakkında 

kanun 

MADDE 1. —* Hazine ile İstanbul Belediye
sinin 16 mart 1336 tarihine kadar yekdiğeri zim
metlerine taallûk eden, işbu kanunun 2 nci mad
desi dışındaki, bilûmum alacak ve borçları ve 
İstanbul Belediyesinin köprüdeki oda ve duba
ların, Üsküdar Mutasarrıflık binasının, Sultan
ahmet'teki arsanın ve Reşadiye caddesinin yu
karıda yazılı tarihten sonraki işgal ve tahriple
rinden dolayı Hazineden istediği kira ve tazmin-

[1] Birinci müzakeresi 24 ncü inikat zaptm-
dadır. 
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bedelleri ile Hazinenin 1330 sayılı kanunun 3 
ncü maddesinden doğan alacakları karşılıklı 
olarak ibra ve terkin olunmuştur. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur. Reyinize arzediyorum, kabul buyuran
lar . . . Etmiyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 20 haziran 1332 tarihli kanun 
mucibince Hazinece belediyeye verilmiş olan 
(400 000) liralık avanstan mütevellit faizlerden 
henüz tesviye edilmemiş olanlar aranmamak 
üzere borcun aslı, birinci taksiti anlaşma muci
bince tesbit edilen tarihten başlamak ve her 
senenin haziran ayı içinde kırkar bin lira veril
mek ve vâdesinde ödenmiyen taksitler kanuni 
faize tabi olmak suretiyle on sene zarfında ve 
on müsavi taksitte belediyece Hazineye tediye 
olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . Etmiyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahilij'e ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

10. — ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hu- I 
susi idarelerden alacaklarına, mesken bedelleri
ne, terfi ,taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğ
retmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai 
yardım sandığı ile yapı sandığına dair kanun 
lâyihası ve Daihiliye, Bütçe ve Maarif encümen
leri mazbataları (1/886) [1] 

MAAPtF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (îzmir) 
— Arkadaşlar, birinci müzakeresi yapılacak 
maddelerin yedincisinde, ilk kul öğretmenleri
nin alacaklarına dair kanun lâyihası vardır. 
Bu kanun lâyihasına esas olan hükümler. Parti 
gurupunun zaten kararına iktiran etmiş hü
kümlerdir. Biran önce bu arkadaşları alacak
larını almak ve alacakları dolayısiyle mevcut 
bazı hükümleri değiştiren cihetlere kavuştur
mak için bu kanunun müstacel en ve tercihan 
müzakeresine müsaade buvurmanızı istirham 
edeceğim. (Muvafık sesleri). 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin'i — Efendini, ruznamede şimdi müza
kere edilecek f!eza ve tevkif evleri umum mü
dürlüğü teşkilâtı hakkındaki lâyiha, mahiyeti 

[1] 80 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

itibariyle müstaceldir. Müstacelen müzakere 
ve kabulünü rica ederim. 

REÎS — Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler arasındaki ilk okul öğretmenlerine ait 
lâyihanın tercihan ve müstacelen müzakeresi 
Maarif vekili tarafından teklif ediliyor. Bu 
teklifi yüksek reyinize arzediyorum : Tercihan 
müzakeresini kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
ABDÜRRAHMAN NAOÎ DEMÎRAĞ (Si

vas) —- Muhterem arkadaşlar, şimdi müzakere 
edeceğimiz bu kanun lâyihası ilk öğretim vazi
yetimizi ıslah edici bir vaziyettir. Bundan 
dolayı gerek encümenleri gerek vekâleti tebrik 
ve teşekküre lâyik görürüm. Yalnız kanaati
mizce bu iş idarei maslahat kabilinden bir iştir. 
Bu işin esasından halledilmesi lâzım gelir. Bu
nu demekle bu kanunu reddedelim, başka şe
kilde yapılsın demek istemiyorum. Yalnız bu
gün bu kanunla bu işin halledilmiş olmadığını, 
ilk Öğretim meselesini hakikî ve salim bir mec
raya sokmak lâzım geldiğini ifade etmek isti
yorum. 

[ Arkadaşlar; ilk tahsil işi bugün idarei hu-
susivelere tevdi edilmiştir. İdarei hususiveler 
kendi menabiine ^öve bir çok vezaifle mükellef
tirler. Bnerün tahakkuk etmiş bir keyfiyettir 
ki. idarei hususiveler deruhde etikleri vazifele
ri ifa edecek vazivette değildirler. O halde va 
bu idarei husnsiveleri takviye etmek ve kendi
lerine tevdi edilen vazifeleri hakkiyle ifa ede
bilmek için onları takvive vevahut onlarm ve-
zaif ve vecaibinden bir kısmını alıp başkasına 
tevdi etmektir. Tabii bu eok ehemmiyetli bir 
Tno-aplpdir. Bnmm bir dakika, bir saat, bir gün
de halledîlmesine imkân yoktur. Benim kana
atimce bn. ilk öğretim işini idarei hususiye]er
den alıp doğrudan doğruya idarei umumiveye 
vermek meselenin en selâmet yoludur. Bınam-
alevh. Maarif vekilinden bu yolda yeni esasları 
istihdaf eden yeni kanunlar getirmesini rica 
ediyorum. Bu iş bu meseleyi halletmez. Gerçi 
maaşını alamıyan memurların âcil vaziyetini 
düzeltmiştir, onları tatmin edici vaziyetler te
min etmiştir. Kadroları mütemadiyen yükselte
rek idarei hususiyeleri âciz vaziyette kalmak
tan kurtarmıştır. Fakat bu maksadı temine 
kâfi değildir. Binaenaleyh, ilk öğretim işini 
Muvazenei umumiyeye alarak zaten onların ter
fih ve terakkisini üzerine almış olan Maarif ve
kâletinin çok muhtaç olduğumuz ilk tedrisat esas
larını üzerine almalarını ve bu hususta bir ka-
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"nün hazırlayıp Meclise getirmelerini rica edi
yorum. 

R E Î S — Buyurun Nevzad Ayaş. 
NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, bu kanun lâyihasının iki cephesi var. 
Birinci cephe; idarei hususiyelerin muhtelif se
nelerde ilkokul öğretmenlerine borçlandığı bü
yükçe bir meblâğın tesviye tarzına dair hüküm
lerdir. 

İkinci cephesi de; ilköğretim sahasında şim
diye kadar bir gedik halinde açık kalmış olan 
bazı mevzuların tadilen veya yeni baştan kanu
ni hükümlere bağlanmasıdır. Bu ikinci cephe 
:lkokul öğretmenlerinin terfileri, tecziyeleri, tal
tifleri; sonra mesken ihtiyacına karşı bir yapı 
;sandığı teşkili ve nihayet bir yardım sandığı ku
rulması yolunda olan bazı tesanüt tedbirleridir. 

Birinci cephe olarak arzettiğim mevzuu; der-
Mt ı r buyurursunuz ki Partimizin Grup Umu
mî Heyeti toplantısında bendeniz tarafından ve
rilmiş bir takrir dolayısiyle uzun uzadıya mü
zakere mevzuu olmuş, bir komisyon teşkil edil
miş ve bu komisyonca hazırlanan mazbata Umu
mî Heyetçe tasvibe mazhar olmuştu. Bu lâyi
ha da Umumî Heyetin kabul ettiği esaslar dai
resinde kanuniyet kespetmek üzere Meclisi Âli
nize sunulmuş bulunuyor. 

Arkadaşlar, bu cephe üzerinde dururken 
başta Dahiliye, Maliye ve Maarif vekâletleri ol
mak üzere Hükümete şükranlarımı sunarım. 

3 -/4 milyon lira arasında bulunan bir bor
cun böyle sağlam tesviye suretlerine bağlanması 
hakikaten bir muvaffakiyettir. Kanun lâyihası 
yalnız biriken borçları tesviye yollarını temin 
etmekle kalmamakta, aynı zamanda bundan son
ra idarei hususiyelerin ilköğretim muallimleri
ne borçlanmaması için bir takım kanuni ted
birleri de ileri sürmektedir. Teknik balamdan, 
böyle iki cephe halinde mütalâa ettiğim işlerin 
bir arada tedvini belki dikkati celbedebilir. Fa
kat etraflı bir görüşle bu iki nevi işlerin arala
rında sıkı irtibat bulunduğu kolaylıkla tâyin 
olunabilir. Çünkü terfi, tecziye ve taltif ma
hiyetinde olan ikinci nevi hükümler de mual
limlerin mesleklerine bağlantılariyle ve idarei 
hususiyelerin muallimlere karşı malî vazifeleri
ni hakkiyle ve vaktinde ifa etmesi esasiyle doğ-
dudan doğruya veya dolayısiyle alâkalıdır. Şu 
itibarla teknik bakımdan, sathi bir görüşle, bi-
ribirinden farklı telâkki edilebilecek olan hü
kümlerin bir araya toplanmasında büyük bir 
mahzur pekte mevzuubahis olamaz. 

Muhterem Abdurrahman Naci arkadaşımı
zın temas ettikleri bir nokta var. Onun üzerin
de de Parti Grupu Umumî Heyetinde bahis açıl
dığı için kısaca durmak isterim. Filvaki en sağ
lam tedbir; idarei hususiyelerin bu kanun lâyi-
h asiyle tanzim olunmak istenilen tediye kabili
yetlerini idame için bugünkü varidat kaynak
larını takviye etmektir. Parti Grupu Umumî 

Heyeti karariyle teşekkül eden komisyonun 
mazbatasında mevzuubahis olduğu cihetle, işin 
bu cepheden de mütalâası için Umumî Heyet 
karariyle vilâyetler varidat kaynaklarının tak
viye edilmesi hususunda tedbirler araştırmak 
üzere bir komisyon teşekkül etmiştir. Bu ko
misyon teşekkül halindedir. Bu tedbirleri ara
mak vazifesiyle mükelleftir, öyle umuyorum ki 
komisyonun bulacağı müspet tedbirler, arkada
şımızın haklı olarak temas ettikleri gibi pürüz
lü noktalar varsa onları da halletmiş olacak ve 
bu lâyiha kanuniyet kespettikten sonra hüküm
lerinin daha katiyetle yürümesini temin etmeğe 
kâfi gelecektir. Arkadaşlar, bu vesile ile bir 
nokta üzerinde daha durmak istiyorum. İlk 
tahsil mevzuu üzerinde. Bu intihap devresinin 
dördüncü içtima senesini yaşamaktayız. 1939 
senesindenberi maarif sahasında hayli mesafe 
almış bulunuyoruz. Bendeniz 1939 bütçesi mü
nasebetiyle muhtelif maarif meseleleri hakkın
da maruzatta bulunurken ilk tahsil meselesi üze
rinde de durmuş ve Maarif vekili Hasan Âli Yü-
cel'in bu meselenin hallini temin edecek âcil 
olduğu kadar amelî tedbirler bularak Yüksek 
Heyetinize kanun lâyihası halinde getirmesini 
temenni etmiştim. O zamandanberi Köy ensti
tülerinin tesisi, köy okulları teşkilâtı hakkın
da gelen kanun lâyihaları tasvibinize mazhar ol
du, kanuniyet kespetti. 103 senedenberi, Tan-
zimattanberi bir türlü halledilemiyen ilköğre
tim meselesinin halli etrafında kuvvetli adım
lar atıldı ve bu iş plânlaştırıldı. Bu noktai na
zardan da Maarif vekâletine teşekkür eder, ve
kâletin bu muvaffakiyetli yolda devamını ve 
kanunların tatbikında da aynı muvaffakiyete 
mazhar olmasını dilerim. 

ALÎ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar, bu ilköğretim kanununun müzakeresi sı
rasında bu hususta bazı düşüncelerimi arzet-
meği faydalı buluyorum. Evvelemirde Hükü
metin bu hususta ilköğretmenlerin geçen senele
re ait alacaklarını vereceğine dair getirmiş ol
duğu bu kanun çok yerinde ve çok güzeldir. 
Aynı zamanda da bu yapılmalıdır da. Yalnız 
buna müteferri olan bir kısım vardır; en ziya
de söylenecek söz bunun üzerindedir. Gönül is
terdi ki bu kanun Grup Heyetinde görüşülür
ken idarei hususiyelerin varidatının arttırılma
sına ait bir şekil vardı, o şekil taayyün ettik
ten sonra ikisi beraber gelseydi çok daha isabetli 
olurdu. Çünkü idarei mahalliyeler bu öğretmen
lerin paralarını veremiyorlar ve veremiyecekler-
dir. Çünkü bunlara bir hak verilmiştir. Şunu 
söylemek isterim ki, şunu huzurunuzda tekrar
lamak isterim ki, ilk öğretmenler bu memlekete 
çok hizmet etmişlerdir. Bunların adedi 13 - 14 
bin kadardır. Muhtelif köylere gitmişlerdir. 
Feragati nefsile çalışmışlardır. Evvelce bunla
ra yapılan kanun çok güzeldi. Bunlara bir hak 
veriyordu, mesken veriyordu ve idari makam 
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ücreti veriyordu, otomatikman terfi hakkı ve
riyordu. Bunlardan bu hakları alıyoruz. Biz
de bir darbımesele vardır : Deveyi hendekten at
latan _ bir tutam ottur, derler. Yapacağımız ufak 
bir fedakârlıkla bu evlâdı vatanı mesleklerine 
bağlryabiliriz. Bunu idarei mahalliyede bırakır
sak ekli bir kanun olacaktır. Yine bu dertleri 
Heyeti Umumiyemiz görüşecektir, bu iş yine 
buraya gelecektir. Esasen bu mesele ne Maari
findir, ne Dahiliyenindir, Heyeti Umumiyemize, 
Devlete düşen bir vazifedir. Cezri bir surette 
halledilmek lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu badireyi atlattıktan sonra biz 
bir doğum işine başlryacağız. Büyüyen çocukla
rı okutacağız. Onun için hakikî ve onların hak
kını tamamiyle temin edecek bir kanun yapmak 
lâzımdır. Ben Maarif vekili Beyden çok arzu 
ederim ki böyle bir kanun getirsinler. Onların 
hakları teinin edilsin. Maruzatım bundan ibaret
tir. 

REİS — Buyurun Easih Kaplan. 
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 

Abdurrahman Naci arkadaşımızın temas ettikle
ri nokta ilk tedrisatın hususi idarelerden alınıp 
umumî idareye devri temennisi; benim gördü
ğüme göre, kanaatıma göre, tecrübelerime gö
re memleketin lehine olmaz arkadaşlar. Bu te
menniler bazan zaman zaman izhar ediliyor. 
Fakat şunu hepimiz biliriz ki bu memleket o 
devri de yaşamıştır. Vaktiyle Maarif nezareti 
tarafından idare edilen kazalardaki tek rüştiye 
devrini yaşamıştır. Bu devri hepimiz biliyoruz. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMÎRAĞ ( Si
vas ) — O zamanla kabili kıyas değildir. 

RASÎH KAPLAN (Devamla) — Hayır, idarei 
umumiyenin bugüne kadar, bir çok .işler ve ih
tiyaçlar karşısında, tahsisat ayırmanın ne de
mek olduğunu bu Mecliste bulunan arkadaşla
rın hepsi gayet iyi bilirler. İdarei umumiye, 
mübrem ve zaruri binbir ihtiyaç içinde, ilk ted
risatta bugünkü inkişafı dahi gösteremez. Onun 
için bugün tutulan yol en iyi yoldur, en doğru 
yoldur, idarei hususiyeler kendilerine verilen 
vazife üzerinde çalışırlarken idarei umumiye on
lara yardım edecektir. Bugün de aynı yola gir
mişizdir. Köy enstitülerini vekâlet üzerine al
mıştır. Köy enstitülerinden çıkan muallimlerin 
maaşlarını Vekâlet üzerine almıştır, eğitmenle
rin maaşını Vekâlet üzerine almıştır. Şu hal
de idarei hususiyelere, ilk tedrisat bakımından, 
âzami yardıma doğru Devlet bütçemiz gitmek
tedir. Bu esası bozmamağa dikkat etmemiz lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, idarei hususiyeler de aynı za
manda, Enstitülerden çıkan hocaların maaşla
rı, Enstitülerin masrafları idarei umumiyeden 
verilirken, ilk tedrisat bakımından kendi yükle
ri hafifletilmektedir. Bu hafifleme dolayısiyle, 
idarei hususiyeler, ilk tedrisatın daha idarei 
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umumiye tarafından temin edilemiyen bina ve 
sair mübrem ihtiyaçlarını temine doğru bundan 
sonra bir adım atmıya başlıyacaktır. 

Arkadaşlar, idarei hususiyelerin 1329 da 
başlıyan tarihine göz gezdirirseniz görürsünüz ki; 
idarei hususiyeler ilk tedrisatta çok mühim va
zifeler görmüşlerdir. 

Arkadaşlar, gezdiğimiz intihap dairelerimizde 
olsun, intiha]) daireniz olmryan vilâyetlerde ol
sun bir çok köylerin mektepleri, bir çok şehir 
ve kasabanın mektepleri ancak idarei hususi
yeler tarafından yapılmıştır. Bu, idarei husu
siyelere ilk tedrisatın verildiği günden baş
lar. Ondan evvel böyle bir şey yoktu. İdarei 
hususiyelere, Abdurrahman Naci arkadaşımın 
da temas ettiği gibi, vazife çok verilmiş fakat 
memba ise azdır. Bu noktada müttefikiz. Fa
kat vazife devri ile İni iş halledilmez. Buna 
bariz bir misal arzedeyiın: Bundan üç, dört 
sene evvel ilköğretim müfettişleri idarei husıı-
siyelerden vekâlete alındı. O senedenberi dai-
rei intihabiyeme her gidişimde, her sene giderim 
ve bu işle her sene meşgul olurtum, arkadaşlar; 

netice şudur: Müfettişler idarei hususi yel erde iken 
her sene her mektebi üç defa teftiş ediyorlardı, 
vekâlete devredildikten sonra, verdiğimiz har
cırah tahsisatının azlığı yüzünden, senede an
cak bir defa teftiş edilebiliyor. Şu halde de
virle bu işin halledilemiyeceği bu misalle teba
rüz eder ki, hangisi daha faiktir? İdarei husu
siyeler, kendi vilâyetleri dahilinde ilk mektep
leri teftiş edecek müfettişlere 3 defa devir ve 
teftiş harcırahı temin edebiliyorlardı. Vekâlete 
devirden sonra arkadaşlar, ancak bir defa, o da 
mektepleri görmek için, umumî bütçeden har
cırah ayırabildik. Şu halde bütün mektepleri 
aldık mı, tahsisatsrzlık yüzünden mekteplerin 
adedi de yavaş yavaş azalacaktır. Onun için 
Devletin tuttuğu yol doğrudur, idarei hususiye
ler bu vazifelerine devam etmelidir, maruza
tım bundan ibarettir. Esasen bu lâyihayı müza
kere eden encümene de dahil olduğum için ka
bulü taraftarıyım, yerinde bir kanundur. 

HACER DİCLE (Kastamonu) — Sayın ar
kadaşlarım, hususi idarelerden maaş alan ilk
okul öğretmenlerinin terfi, taltif ve cezalan
dırılmaları ve bu öğretmenler için teşkil edi
lecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı 
sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair ka
nun lâyihasını Yüksek Meclisimize arzeden Maa
rif vekilimize ve bu kanun üzerinde çalışan 
arkadaşlarımıza bu kürsüden teşekkür etmeği 
büyük bir vazife bilirim. Kanunun birinci mad
desinin ikinci fıkrası, «Valilikler bü cetvedeki 
aded ve dereceler dahilinde olmak üzere 3656 sa
yılı kanunla işbu kanunda yazılı esaslara göre 
umumî meclis karariyle öğretmen ve yaröğretmen-
Jerin terf ilerini karşılıyacak tahsisatı malî kudret
leri nispetinde bütçelerine koyarlar.» 

Sayın arkadaşlarım; hususi muhasebelerin 
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içinde çalışan bir arkadaşınızım. Bu itibarla va- j 
ziyetlerini yakinen bilirim. Hususi muhasebele
rin ihtiyaçları gün geçtikçe çoğalmakta ve bun
ların gelirleri daima sabit olduğu halde gider
leri hergün biraz daha artmaktadır. Hususi 
muhasebeler bütçelerinde bir tevazün temin ede
bilmek için ya bir mektebi kaparlar, ya bir yo
lun inşasını ihmal ederler, yahut bir hastanenin 
kadrosunu daraltırlar veyahut mühim bir ye
kûn teşkil eden muallimlerin kanuni haklarını 
veremiyerek bütçelerinde bir tevazün temin eder
ler. Bu hal mevcut iken kanunun birinci mad
desinin ikinci fıkrasındaki malî kudretleri nis
petinde ibaresi ile bu kanunun istihdaf ettiği 
gayeyi telif etmeğe imkân yoktur. Bugün haki- ı 
katen Maarif vekilimiz bu kanunu getirmekle çok I 
iyi bir iş yapmıştır. Kendisine bilhassa teşekkür 
ederiz. Bugün hakikaten muallimlerimizin borç
ları tasfiye edilecektir. Fakat gün geçtikçe hu
susi muhasebe yine yeniden borçlanacaktır. 

Arkadaşlar, kültür hayatımızın temelini ilk 
mektepler teşkil etmektedir. Kültür hayatımı
zın temelini teşkil eden bu ilk mektep öğret
meni arkadaşlarımızın böyle velevki bir gün bile 
olsa kıdem zamlarının gecikmesine benim gön
lüm razı olmuyor. Siz arkadaşlarımın da gönül
lerinin razı olmıyacağma katî inanım vardır. 

Arkadaşlarım, ikinci bir endişem daha var: 
Malî kudretleri müsait olmıyan yerlerden malî kud
retleri müsait olan yerlere muallim arkadaşların 
akın etmesi endişesi. Çünkü birbirine yakın olan 
iki vilâyetten birinin malî kudreti müsait olup 
diğerinin malî kudreti müsait olmazsa bu ar
kadaşların bir kısmı herhangi vesilelerle oraya 
gitme1 isteyeceklerdir. Halbuki bizim gayemiz 
bu değeildir. Biz ilk mektep öğretmenini, birin
ci sınıftan başlayıp beşinci smıfa kadar devam 
edip talebesini mezun etmesini arzu ediyoruz. 

Üçüncüsü, yine bu madde ile alâkalı bir dör
düncü madde var. Dördüncü madde «üçüncü 
maddeye göre bir vilâyet öğretmen kadrosu için
de terfi şurası gelen öğretmenlerden hepsinin 
terfiine vilâyet kadrosunun sayı ve dereceleri 
elverişli olmadığı takdirde aralarından tercih 
için aşağıdaki fıkralarda yazılı esaslara ve sıra
ya göre hareket edilir. 

A) Okulun bütün işlerini müteaddit sınıf
larının öğretim ve eğitimini uhdesinde bulundu
rarak bir kıdem müddetince aynı okulda çalış-' 
m(ış olmak; 

B) Çalışma ve yaşama şartları güç olan 
muhitlerde bir kıdem derecesi müddetince çalış
mak; 

C) Müteaddit sınıf 1 arın öğretim ve eğiti
mini bir kıdem müddetince uhdesinde bulundur
mak ; 

D) Bu kanunun beşinci maddesinde yazılı 
şekillere göre taltif edilmiş olmak; 

E) Çok çocuğu bulunmak; 
F) Bir terfi müddetinin ders yılları içinde | 
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izin almadan işinde aralıksız çalışmış olmak.» 

Sayın arkadaşlarım, birinci maddedeki malî 
kudretleri nispetindeki ibaresi bu madde ile de 
alâkalıdır, meselâ bir vilâyeti ele alalım. Bu 
vilâyette 30 muallim kıdeme hak kazanmıştır. 
Nihavet kadroları 10 kişilik ise bunarm 20 ta
nesini bir tarafa bırakın bu 10 taneyi tercih ede
ceğiz. Tercih sebepleri ise burada yazılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, misalimi kendime tatbik 
ediyorum, mektepten çıktıktan sonra beni bir 
tren güzergâhına, diğer bir arkadaşımı da haki
katen yaşanması güç olan bir yere tâvin ederler. 
Bu benim elimde olan bir şey değildir. 

İkincisi, herhangi bir hastalık sebebiyle me
zuniyet alınmış olabilir, bu da elinde olan bir şey 
değildir. 

Üçüncüsü, çok çocuğu olmak. Ya yeni evlen
miştir veyahut da tabiat ona çocuk zevkini tat
tıran amışt ir. Binaenaleyh bunların tercih sebe
bi olarak konmasını doğru bulamıyorum. Madde
lere gelindiği zaman fikirlerimi tekrar arzedip 
bu hususta takrir vereceğim, takdir yüksek Hey
etinizindir. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) 
— Arkadaşlarım, bu kanunun mevzuu her şey
den önce bir borç ödeme meselesidir. Elde mev
cut kanuni mevzuata 1702 numaralı kanunun 
tesbit ettiği usullere göre terfileri yapılmış öğ
retmenler vardır. Bütçelerine terfilerine teka
bül eden paralar konduğu halde bunların para
ları verilmemiştir. Makam ücreti yine kanuna 
müsteniden tahakkuk etmiş olan ilk öğretmenler 
vardır, bunların da paraladı verilmemiştir. Mes
ken bedelleri, teçhizat bedeli tahakkuk etmiş ilk 
öğretmenler vardır; bunların da paraları verile
memiştir. Bu makam ücreti, teçhizat bedeli, 
mesken bedeli gibi borçlar teraküm etmiştir ve 
bunların yekûnu bir buçuk milyon lirayı bul
muştur. Bunun dışında 1702 numaralı kanunun 
tesbit ettiği ve usullerine göre terfi edebilir de
diğimiz, fakat vilâyetlerin bütçe kudretsizlikleri 
dolaytısiyle bütçelerine koyamadıkları iki milyon 
lira mevcuttur. 

Elimizdeki kanunlar, Devletin bu memurları
na «Terfi edeceksin, seni etmiyenlerden ayır
dık» diye tebligatta bulunduktan sonra bütçe 
zâfı dölayısiyle para vermemeği mazur gösterir 
telâkki edilmedi. Böyle birikmiş olan para, ar-
zettiğim gibi iki milyon liradır. Şu halde kanti
nim ruhu 1,5 + 2 = 3.5 milyon borcu ödemek 
esasında toplanıyor. Nevzad Ayaş arkadaşşmızm 
verdiği bir takrir üzerine bu borçlar dölayısiyle 
Parti Grupunda, arkadaşlarım pek iyi hatırlıya-
c aklar, görüşüldü ve arkadaşımız Refik înce'nin 
bir takririyle bir komisyon kuruldu. Bu komis
yonda senelerdenberi bir türlü katî halle bağla-
namıyan bu dâva bütün cepheleri ve bütünlü-
ğiyle müzakere mevzuu oldu. Orada bulunan 
maliyeci, dahiliyeei ve maarifçi arkadaşlar bütün 
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tecrübelerini, bilgilerini, bütün güzel niyetleri
ni bu meseleyi halletmek için birbirine kattı
lar. Vekil arkadaşlarım bütün yardımlarını 
bu yolda ortaya koydular. Bu borçların öden
mesini mümkün kılacak esaslar tesbit edilebildi. 
Bu kanun lâyihası tesbit edilmeden önce ko
misyonda «bugün bu borçları veririz, fakat yarın 
için önleyici tedbir alınmazsa yine bu borçlar 
birikir, aynı suretle bundan evvel olduğu gibi 
bir silme hareketi yapmıya mecbur oluruz. Bu
nu nasıl önlemeli?» denildi. Bunu önliyebilmek 
için 10 senelik bir kadro yapalım. Dahiliye ve
kâletiyle Maarif vekâleti anlaşsınlar, arzusu ile
ri sürüldü. Bu kanun dolayısiyle gerek sabık 
Dahiliye vekili öztrak, gerek saym Peker'in za
manında gösterdiği büyük yardımı huzurunuz
da benim tarafımdan söylenecek değerde bulu
yorum. tki vekalet baş başa verip böyle bir kad
ro yapsın. Malî kudretleri müsait olan vilâyet
ler, hattâ bu kadro ile dahi mukayyet olmasın. 
Bu kadro asgarisi olsun. Daha fazla öğretmen 
alabilen vilâyetler alabilsin. Vilâyetlerin kud
retleri az olanları umumî bütçede ilköğretime 
yardım adiyle açılmış bir fasıl vardır. Bu faslı 
bîr ayarlama, emniyet süpapı halinde kullana
lım. Bu suretle ilerdeki seneler için yeniden 
borç biriktirici vaziyetlere mâni olalım. Vardığı
mız kanaat ve çare bu oldu. 

Şimdi burada bendenizden önce konuşan ar
kadaşlarımın, gerek Ali Rıza arkadaşımın, ge
rek Demirağ arkadaşımın beyanlarına cevap da 
olabilecek bir cihete geçiyorum: 

Parti Grupu ilk tahsil meselesini tam 
olarak muvazenei umumiyeye alalım diye bir ka
rar vermiş değildir. 

Parti grupu neye karar vermişse, hangi ci
hetler hükme bağlanmışsa biz o kanunların ve hü
kümlerin temayülleri ve hudutları içerisinde 
kaldık. Fakat şahsi mütalâatımı ben bütün açık-
lığiyle size arzedeyim. 1928 senesinde aziz Ebe
di Şefimiz, umumî terbiye meselesini mevzuu-
bahis etmişti. Bu arzettiğim tarih Necati mer
humun Maarif vekilliğine rastlıyordu. Orada 
ilk tahsilin umumi muvazeneye alınması mese
lesi vardı. Bakınız aradan kaç sene geçmiştir. 
seneler geçtiği halde bövle bir karara, muhtelif 
vesilelerle toplanmış olan komisyonlar varama
dığı gibi Maarif vekâleti ve Hükümet de gerek 
malı usullerimiz ve gerek dahilî teşkilâtımız 
bakımından büyük bir değişmeyi istilzam eden 
böyle bir teşebbüse yürüyemedi. Bendenizin 
düşündüğüm nokta şu olmuştur: Devlet Reisi
mizin işaret ettiği bir mevzu, tatbik edilmek 
için bu kadar sene beklemeye mecbur olursa 
demek ki, bu mevzuun mâna ve mahiyetinde 
kolay tahakkuk etmiyen, kolay gerçekleşemi-
yen bir cihet mevcuttur. Halbuki halline mec
bur olduğumuz bir taraf vardır, ve biz esasen 
bu istikamette dâvamızı halletmekteyiz Onun 

için böyle bir külli dâvaya saplanıp seneler 
beklemektense daha pratik istikametlere git
mek ve bu suretle meseleyi kesip halletmek 
doğrudur düşüncesini daha verimli buldum. 

Umumî bütçe meselesi; bugün idarei hususi-
yelerin ilk öğretim işine tahsis ettiği para 15 
küsur milyonun içindedir. Halbuki 1942 yılı 
umumî bütçesini açtığınız vakitte, bilâhare 
yapılmış münakalelerle ilk tahsile yedi milyon 
lira vermektesiniz. Demek ki, son üç sene zar
fında bugün idarei hususiyelerin senelerdenbe-
ri vermekte bulunduğu paranın yarısını siz 
zaten ilk öğretim için Umumî bütçeden ödeme
mize izin vermişsiniz. Köy enstitülerinin adedi 
arttıkça, kabul buyurduğunuz teşkilât kanunu 
hükümleri gerçekleşmeğe başladıkça, 30 mil
yon lira vereceksiniz Şu halde ilk öğretim dâ
vasına zaten büyük Meclis bugün mevcut ida
rei hususiyeler bütçelerindeki yekûnun yarısı
nı vermiş ve daha çoğunu vermeğe temayülü 
türlü vesilelerle izhar buyurmuştur. Onun için 
böyle umumî bir meseleye işi bağlamağı ben
deniz doğru görmedim. Kaldı ki. idarei hu
susiyeler vazifelerini hakikaten ciddiyetle tut
mağa başlamışlardır. Delil : Cumhuriyetin 
hemen 15 senesinde Büyük Millî Şefimizi şah
san Başvekil sıfatiyle alâkadar eden bir mü
him mesele olan ilk öğretmenler maaşlarının 
tedahülü dâvası diye bir dâva yine kendilerinin 
yüksek direktif ve ilgileriyle bugün artık mev
cut değildir. 

Son üç sene idarei hususiye bütçeleri ala
cak maaş kalmaksızın kapanmaktadır. Bu bi
rikmiş olan paralar senelerin biriktirdiği para
lardır, borçlardır. Bazı idareci arkadaşların lü
zumsuz endişelerinden, işi suale cevaba dökme
lerinden, bazı meselelerde idarei hususiyelere 
ait meseleleri müsavi ehemmiyette tutmamış 
olmalarındandır. Maarifimiz ve Dahiliyemiz 
bu mevzuları müsavi ehemmiyette tutmağa ve 
tutturmağa başlandığından itibaren bu yolsuz
luk ve dikkatsizlik hemen tam bir şekilde zail 
olur haldedir. Bu sene bir buçuk milyon borç
tan bir kısmının idarei hususiyelerce kendi 
bütçelerinden teminini; şu kanunla teklif etti
ğimiz cihetlerin, vilâyetlerin mühim bir kısmı 
tarafında daha bu kanun çıkmadan nazara alın
masını ifade etmekle hem vilâyetlerimizin başın
da bulunan vali arkadaşlarıma teşekkür etmiş 
oluyor, hem de dahilî idaremizin bu mevzuda 
çok uyanık bulunduğunu huzurunuzda iftiharla 
belirtmiş bulunuyorum. 

Biz ilköğretim dâvasını palyatif tedbirlerle 
günlük bir şekilde halletmeği asla düşünmedik. 
Yüzde 75 şe yakın şehirlerde halledilmiş olan, 
fakat ancak yüzde 21 ri köylerde halledilebil-
miş bulunan ilköğretim dâvası bu kanunla aşa
ğı yukarı deliksiz ve boşluksuz bir halle kavu-
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şuyor. Onun için umumî bütçe meselesine ben
deniz bu kamın dolayısiyle temas etmeği şim
dilik zamanında bulmuyorum. Bunun haricin
de bu kanun, Maarif vekiliniz sıfatiyle ifade 
edebilirim ki, bize önümüzdeki seneler için tam 
yardımcı olacaktır. Bu kanun ilköğretim işinde 
büyük dâvalar ve güçlüklerle huzurunuza bizi 
getirmekten kurtaracaktır kanaatindeyim. 0-
nun için lütfedip kabul buyurmanızı tekrar istir
ham ediyorum (Muvafık, muvafık sesleri). 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğret
menlerinin. kadrolarına, terfi, taltif ve ceza
landırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil 
edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile 
yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına 

dair kanun 

MADDE 1. — Hususi idarelerden maaş 
almakta olan ilkokul öğretmenleri ve yaröğ-
retmenleri için 1942 malî yılı başından mute
ber olmak ve on sene müddetle tatbik edilmek 
üzere valilik itibariyle tesbit edilen kadrolar 
ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Valilikler bu cetveldeki aded ve dereceler 
dahilinde olmak üzere 3656 sayılı kanunla iş
bu kanunda yazılı esaslara göre Umumî mec
lis karariyle öğretmen ve yar öğretmenler in 
terfilerini karşılıyacak tahsisatı malî kudret
leri nispetinde bütçelerine koyarlar. Bu kad
rolar tenkis edilemez. Ancak malî durumu 
müsait olan valilikler umumî meclislerinin 
kabulü ve Vekiller Heyetinin tasdikiyle birin
ci fıkrada yazılı kadrolarını on yıl içinde de 
arttırabilirler. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, Maarif encümenimizin mazbatasının 
şimdi okunan birinci maddeye ait tarafında şöy
le bir fıkra görülmektedir: (Encümenimiz bu 
maddede vazıh «malî kudretleri nispetinde» kav
dı üzerinde epeyce durmuş ve bu kaydın ileride 
öğretmenler için yine eski dâvaya dönmüş mâ
nasını tazammun etmesinden haklı olarak endi
şeye düşmüş olmakla beraber zaten Bütçe encü
meninden bir muhalif reye karşı ekseriyetle çık
mış olan bu ihtirazî kaydın birinci maddeden 
kaldırılıp kaldırılmamasmı Umumî Heyetin tas
vibine bırakarak maddeyi aynen almıştır.) 

Bu fıkrada kaydedilen «muhalif rey» bende
nizin reyimdir. Bu münasebetle bu «malî kud
retleri nispetinde» kaydının yersizliği ve lüzum
suzluğu hakkında maruzatta bulunacağım. 

Bu kayıt aleyhinde ilk delili Hükümetin mu
cip sebepler lâyihasimda görebiliriz: Hükümet 
mucip sebepler lâyihasında «kadrolar ve alacak
ların tesviyesi» fıkrasında şöyle deniyor; 
«... öğretmenlerin maaş ve terfileri hususi ida

relerin durumlarına uygun bir şekle getirilmekte 
ve umumî muvazeneden maaş alanların durum
larına benzetilmektedir...» Umumî muvazeneden 
maaş alanların durumu, Teadül kanununun umu
mî hükümlerine tabi bulunmaktadır. Tea dül ka
nununun umumî hükümleri arasında terfi müdde
tine taallûk eden 7 nci maddede şöyle deniliyor: 
«Yukarı dereceye terfi için en az dört sene bir 
derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece 
maaşını fiilen almış olmak şarttır...» Bu esastan 
sonra maddenin diğer hükümlerine geçiliyor. 

Sonra 8 nci maddede bütçe imkânsızlıkları 
dolayısiyle kanunun tâyin ettiği müddet zarfın
da terfi edememiş olanların vaziyeti de düşünü
lerek şöyle bir hüküm konmaktadır: 

«Ehliyetleri ve sicilleri itibariyle terfie hak 
kazandıkları halde kadroda münhal bulunma
mak sebebiyle bir derecede iki terfi müddeti ge
çirmesine rağmen terfi edemiyenlere her derecede 
bir defaya mahsus olmak üzere üst derece maaşı 
verilir.» 

Demek ki bütün memur zümrelerine taallûk 
eden umumî hükümlerde «malî kudret nispetin
de» diye bir kayda lüzum görülmemiştir. Çünkü 
böyle bir kayıt zaten zait olurdu. Yalnız memur 
maaş ve ücretleri değil, bütün Devlet hizmetleri 
esasen bütçe imkânlariyle mukayyet olduğu için 
vazn kanun böyle bir kayda mahal görmemiştir. 
Hiç bir memuriyet ve Devlet hizmetine böyle bir 
kayıt konmadığı halde ilk öğretim muallimlerinin 
tanzimine çalıştığımız maaş ve terfi vaziyetlerine 
taallûk eden kanun lâyihasının en esaslı bir 
maddesinde böyle «malî kudretleri nispetinde» 
diye bir kayıt koymak, yaptığımız kanundan 
şüpheye düşmek demektir. Kaldı ki bu kanun 
lâyihasının esasen üç maddesine öyle ağır ka
yıtlar konmaktadır ki, bu kayıtlar tatbik edi
lince zımnen vilâyetlerin malî kudretlerinin gö
zetilmesi işi de tahakkuk etmiş olacaktır. Bir 
defa bu maddede mevzuubahis olan kadro ne
d i r ! Bu kadro terfi işlerini tanzim ve tensik 
etmektedir ve bir iyimsrükle bu kadrodan faz
la muallim istihdam etmek yolunu bulan vilâ
yetler için kadroyu tevsi etmek yolu açık bıra
kılmıştır. Böyle iyimser bir hava içinde ve bu 
kadar kayıtlardan sonra muallimlerin terfi hak
larını yine vilâyetlerin malî kudretlerine talik 
etmek reva değildir. Bu, işi esasından gevşet
mek, hattâ korkarım ki, eski vaziyetin avdetine 
mahal bırakmak demek olur. Arzettiğim üç 
maddenin hükümleri sarihtir. Üçüncü maddede 
muallimlerin nasıl terfi edecekleri gösterilmiş, 
gayet sert hükümlere bağlanmıştır. Denilmek
tedir ki : Şu, şu makamlardan lehinde müspet 
rapor almış olmalıdır. Sonra dördüncü maddede 
de; terfi hakkını kazanan muallimlerin sayısı, 
bu birinci maddeye bağlanan kadrodan fazla 
tahsisat verilmesini icap ediyorsa o zaman böyle 
terfi müddetleri gelmiş ve raporlarla terfi hak
ları kabul olunmuş muallimler arasında bir ter-
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cih sırası gözetilecektir ve şu esaslara göre terfi 
yapılacaktır, denmektedir. Başka madde ile de, 
aşağıda sırası gelince söyliyeceğim, üçüncü bir 
kayıt konmaktadır. Bütün bu kayıtlardan son
ra esasen vilâyetlerin «malî kudretleri» yalnız 
Tekaüt kanununda olduğu gibi zımnen değil, 
sarahaten de derpiş edilmiş olduğu halde ayrı
ca bir de «malî kudretleri nispetinde» kaydiyle 
daha birinci maddede, bu çok ümit verici, inşi
rah verici teşebbüsü zâfa uğratmak doğru de
ğildir. Onun için bendeniz Maarif encümeni 
mazbatasının bir fıkrasında arzolunduğu gibi 
Yüksek Heyetinizin takdirine güvenerek ve sı
ğınarak bu kaydın kaldırılmasını bir takrirle 
arz ve teklif etmekteyim. Terviç ve kabul buyu
racağınızdan çok ümitliyim. 

SAEİYÜTTÎN ERDEM (Erzincan) — Sa
yın arkadaşlarım, ilk öğretimin emektar, na
çiz bir ferdi olmak sıfatiyle bu kürsüden, gerek 
şu heyeti umumiyeden bu kanunun tervici ile 
ilk öğretim müntesiplerinin terfih ve terfii ve 
bu kanunun en güzel yolda yürütülmesi için 
lâzımgelen sözlerin söylenmesinden duyduğum 
iftihar büyüktür. Meslektaşlarımın terfii erini 
temin etmek kasdiyle Hükümet tarafından* bil
hassa Maarif vekilliğinden gönderilen bu kanu
nun, encümenlerde de lâyık olduğu şekilde in
celenmesi ve buraya, heyeti umumiyeye gönde
rilmesi dolayısiyle gerek. Maarif vekilliğine ve 
gerek encümenlere teşekkürü borç bilirim. 

Efendim, bu kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrasında zikredilen « malî kudretleri 
nispetinde » kaydinin kaldırılmasını teklif edi
yorum. Çünkü herhangi bir vilâyetin malî kud
reti içinde bulundurduğu öğretmenlerin terfi -
1 erini temin edebiliyor, bu itibarla malî kud
retleri müsait olan vilâvetlerin öğretmenleri ter
fi hakkına sahip olabiliyorlar. Halbuki bunun 
yanıbasında basıka bir vilâyetin, malî kud
reti müsait olmadığından ötürü, içinde bulunan 
öğretmenleri bu hakka malik bulunamıyorlar. 
Bu adalet noktai nazarından da muvafık görül
mez zannederim. Bu itibarla bir takrir arzedi-
vorum. (Malî kudretleri nispetinde) kaydinin 
kaldırılmasını teklif edivorum. Ümit ederim 
ki, vüksek tasvibinize hak kazanmış olur. 

M. M. AL* KÂMÎ AKYÜZ (İstanbul) — 
Mesele, hususi idarelerin malî kudretleri mü
sait olduğu takdirde bu paraların verileceği 
meselesidir. Biz hakikaten mazbatamızda Nev-
zad Ayaş arkadaşımızın dediği gibi bu kayit 
üzerinde durduk ve bize bir endişe verdi. Aca
ba bu kayit asıl bizim istihdaf ettiğimiz gayeyi 
çürütecek, boşa çıkaracak mı? ve bir kaç sene 
sonra yine aynı vaziyete rai düşeceğiz? dedik 
ve bunu da mazbatamıza dercettik. Sonra bak
tık ki, Bütçe encümeni, Dahiliye encümeni Hü
kümetin teklifini aynen kabul etmişler. Hükü-
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mette bu (malî kudretleri, nispetinde) kaydini 
kendisi kabul etmiş olmakla elbette onun da 
kabul etmesinin bir veçhi vardır. Maarif ve
kâletini temsil eden arkadaşdan istizah ettik. 
Evet dedi, Bundan sonra endişeye pek mahal 
yoktur. Çünkü mesken bedelleri kalkıyor, onu 
Maarif vekâleti verecek, teçhizat bedelleri kal
kıyor, onu da Maarif vekâleti verecek. Sonra köy 
enstitülerinin ihdası suretiyle bir kaç sene son
ra 6 000 köy enstitüsü öğretmenleri şehirlere 
intikal edecek ve bunların bütçeleri de Maarif 
vekâleti bütçesine tahmil olunacaktır. Bunların 
hepsi idarei hususiyelere bir yardım demektir. 
Onun için bu gibi endişeye mahal yoktur de
diler. 

Bizim de esas fikrimiz bu kaydın kaldırılması 
merkezinde olduğu halde, kıraldan ziyade kıral 
taraftarı olmamak için, vekâletin bizzat tan
zim ettiği kaydı kabul ettik. Fakat kalben he
pimiz arzu ederiz ki, o kayıt kalksın ve bu daha 
muhkem bir şekle bağlansın. Arkadaşların bu 
kaydın kaldırılması hakkındaki tekliflerine ilk 
el kaldıracak olan yine Maarif encümeni âzası-
dır. Şu itibarla mazbatamızın sonunda bunu 
Heyeti umumiy esinin reyine bıraktık ve gene 
Heyeti Umumiyenin reyine istinat ederek söz
lerime nihayet veriyorum. 

HACER İDÎCLE (Kastamonu) — Sayın ar
kadaşlar, Maarif vekilimizi dinledikten sonra 
hakikaten ferahladık. Cidden bu kanun uzun 
seneler için bugünkü vaziyeti tasfiye için 
birikme mevzuubahs olmadığını ifadelerinde 
söylediler. Yalnız 3656 sayılı kanunun unrumî 
hükümleri varken biraz evvel arzettiğim gibi, 
ben de arkadaşlarım gibi, bu (Malî kudretleri 
nispetinde) ibaresinin kaldırılmasını teklif edi
yorum ve bunun için de bir takrir veriyorum. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem Ma
arif encümeni mazbata muharriri arkadaşım, 
Maarif encümeninin mazbatasında bu «Malî 
kudretleri nispetinde» kaydı hakkında izhar 
edilen endişeleri teyit edici mahiyette beya
natta bulundular. Esas itibariyle encümenle 
aramızda görüş mutabakatı vardır. Yalnız 
muhterem arkadaşını dediler ki, «Hükümetin 
teklif ettiği maddede böyle bir kayıt vardır. 
Dahiliye ve Bütçe encümenleri de bu kaydı ipka 
etmişlerdir. Elbette bunun bir sebebi vardır 
diyerek o kaydın bırakılması veya kaldırılması ci
hetini Yüksek Heyetin takdirine bıraktık». Ben
deniz bu düşünce tarzını da kaydın kaldırılması 
lehinde bir mütalâa telâkki ediyorum. AKÜ te
reddüt mevzuu, endişe mevzuu olan noktayı 
açıkça ortaya koyalım: Esasen gerek Grup Umu
mî Heyetinde ve gerek bu Heyetin teşkilini 
tasvibettiği komisyonda meselenin bu cephesinin 
de gayet şümullü ve etraflı surette tetkiki mev-
zuubahis olmuştur, Komisyon mazbatası Grup He-
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yeti tîmumiyesinde müzakere olunurken, için
deki bir kayıt dolayısiyle, bendeniz, borçların 
tasfiyesi etrafındaki hükümlerin devamlı ve 
müessir olabilmesi için idarei hususiyelerin, va
ridat membaları noktasından takviyesine katî 
lüzum bulunduğunu ileriye sürdüm. îşin bu 
cephesini de mütalâa etmek için bir komisyon 
teşkilini arz ve teklif ettim. 

Bu teklifim tasvip buyuruldu, böyle bir ko
misyon da halen müteşekkildir. Bu ciheti, lâyi
hanın heyeti umumiyesi hakkında maruzatta bu
lunurken de ifade etmiştim. Bu komisyon esasen 
endişe mevzuu olan noktayı bertaraf etmek için 
teşkil edilmiştir. Dahiliye vekâletince de bu hu
sustaki hazırlık işine başlanmıştır. Bu komis
yon, idarei hususiyelerin malî bakımdan, vari
dat noktasından takviyesi için tedbir alınması 
hususunda tetkikatta bulunacaktır. Bu komis
yonun teşekkül etmiş bulunması; bu kaydın 
kaldırılması lehinde en büyük delillerden biri
dir. Onun için, muhterem mazbata muharriri 
arkadaşımızın Hükümetin teklifinde, Bütçe en
cümeninin, Dahiliye encümeninin metinlerinde 
böyle bir kaydın bulunmasını ileriye sürmesi 
dolayısiyle endişeye saik olan noktayı açıkça 
ortaya koydum. Bu kaydın kaldırılması yolun
daki teklifimi arz ve tekit ederim. Bunları 
açıkça arzettikten sonra, takririmin lehinde rey 

, vereceğinizi umar, teklifimin üzerinde ısrarla 
durduğumu söyliyerek sözlerimi bitiririm. 

DAHİLÎYE En. M. M. İBRAHİM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Muhtem arkadaş
lar, bu kanuna bağlı bulunan ve birinci madde
sinde zikrolunan 10 sene müddetle muteber ol
mak kaydiyle kabul edilmiş olan kadro idarei 
hususiyelerin 1940 senesinde tatbik etmiş oldu
ğu kadrodan yüksek bir kadrodur. O kadrolara 
ilâve edilmiş olarak tertip edilmiş bir kadrodur, 
vakıa ilâve azdır. Esasen idarei hususiyelerin 
malî vaziyetlerini biliyorsunuz. Filvaki bu ka
nunla idarei hususiyelerin bazı külfetleri ida
rei umumiye tarafından tehvin ediliyor. Fakat 
buna mukabil şimdiye kadar terfi ettirilmiş 
olupta bütçeye ithal edilmeyen veyahut mes
ken bedelleri veyahut teçhizat bedelleri hak
ları olupta bütçeye ithal edilmeyen alacakları 
doğrudan doğruya idarei hususiye bütçelerine 
ithal edilecektir. Şu halde demek ki idarei umu-
miyenin üzerine almış olduğu yardım nispetin
de idarei hususiye fazlasiyle bütçesine bir yük 
alıyor ve 1940 senesi bütçesindeki tahsisattan 
fazla bir tahsisatı Maarif işlerine tahsis etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Binaenaleyh arka
daşların kaldırılmasını istedikleri malî kudreti 
kaydını kaldırdığımız takdirde idarei hususi-
yeler bu on sene içinde tatbik etmek mecburi
yetinde bulundukları kadroyu derhal tatbik 
etmeleri lâzım gelecektir ki bu idareyi ve büt
çeyi çok müşkül bir hale sokacaktır. Malî kud
ret kaydının kalkması lâzımdır. Bunu kısaca 
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maruzatımı Dahiliye encümeni nâmma arzetmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

REİS —• Takrirler vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeblere dayanarak bu 

lâyihanın birinci maddesindeki «malî kudret
leri nispetinde» kaydının kaldırılmasını teklif 
ederim. 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Yüksek Reisliğe 
Sözle arzettiğim sebeplerden dolayı birinci 

maddenin ikinci fıkrasındaki «malî kudretleri 
nispetinde» kaydının kaldırılmasını teklif ede
rim. 

Erzincan 
Safiyüttin Erdem 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı birin

ci maddenin ikinci fıkrasındaki «malî kudret
leri nispetinde» ibaresinin kaldırılmasını tek
lif ederim. 

Kastamonu 
Hacer Dicle 

REİS — Uç takrir verilmiştir, aynı meal
dedir. 

Yani maddenin ikinci fıkrasındaki «malî 
kudretleri nispetinde» fıkrasının kaldırılmasını 
teklif ediyorlar. Bu teklifi Yüksek reyinize ar-
zediyorum. Nazarı itibare alanlar... Almıyan-
lar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

O halde maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hususi idarelerden maaş al
mak üzere ilkokul öğretmenliğine yeni tâyin 
edilenler bir yıldan üç yıla kadar stajiyer ola
rak çalışırlar. Bunların stajiyerlikte muvaffak 
olup olmadıkları, Maarif müdürünün veya böl
ge ilköğretim müfettişinin veya Maarif memu
runun başkanlığında teşkil edilecek üç kişilik 
bir kurul tarafından verilecek ve valilik yolu ile 
gönderilecek mazbataya göre Maarif vekilliğin
ce tesbit olunur. 

Bu kurulun üyeleri şunlardır: 
1. — Staj i yerlerin vazife gördüğü okulun 

başöğretmeni veya Maarif müdürünün seçece
ği bir öğretmen; 

2. —• ilköğretim müfettişi veya bölge ilk
öğretim müfettişinin seçeceği bir öğretmen; 

Stajiyerlerin iş başında nasıl yetiştirilecek
leri ve bu kurulun çalışma esasları Maarif ve
killiğince tesbit olunur. 

Stajiyerlikte muvaffak olamıyanların yazi-
felerine son verilir. Bunlardan mecburi hizmeti 
olanlar hakkında gereken kanuni takibatta bu
lunulur. 
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Öğretmenliğe geçirilenlerin stajiyerlikte bu

lundukları müddet tekaütlüklerinde fiili hiz
metlerine sayılır. 

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

MADDE 3. — Hususi idarelerden maaş alan 
ilkokul öğretmenlerinden vazifelerini kusursuz 
yaptıkları aşağıda adları yazılı makamlardan 
ikisinin ayrı ayrı veya müşterek olarak her 
yıl verecekleri müspet raporla tesbit edilen 
lerin maaşları, bu kanunda yazılı esaslara göre 
Maarif vekilliğince bir üst dereceye çıkarılır: 

1. İlköğretim müfettişi ile başöğretmen; 
2. Maarif müdürü ile başöğretmen; 
3. ilköğretim müfettişi ile Maarif memuru; 
4. Maarif müdürü ile Maarif memuru; 
5. Maarif müdürü ile ilköğretim müfettişi. 
REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Üçüncü maddeye göre bir 
vilâyet öğretmen kadrosu içinde terfi sırası 
gelen öğretmenlerden hepsinin terfiine vilâyet 
kadrosunun sayı ve dereceleri elverişli olma
dığı takdirde aralarından tercih için aşağıdaki 
fıkralarda yazılı esaslara ve sıraya göre ha
reket edilir: 

a) Okulun bütün işlerini, mütaaddit sınıf
larının öğretim ve eğitimini uhdesinde bulun
durarak bir kıdem müddetince aynı okulda 
çalışmış olmak; 

b) Çalışma ve yaşama şartları güç olan 
muhitlerde bir kıdem derecesi müddetince ça
lışmak ; 

c) Mütaaddit sınıfların öğretim ve eği
timini bir kıdem müddetince uhdesinde bulun
durmak ; 

d) Bu kanunun beşinci maddesinde yazılı 
şekillere göre taltif edilmiş olmak; 

e) Çok çocuğu bulunmak; 
f) Bir terfi müddetinin ders yılları içinde 

izin almadan işinde aralıksız çalışmış olmak. 
REİS — Mütalâa var mı? 
Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 

Çok çocuklu tâbirinden maksat nedir? Lütfen 
bunu izah ederler mi? 

M. M. ALÎ KÂMÎ AKYÜZ (İstanbul) — 
Çok çocuklu olmak elbette bir tercih sebebidir. 
Çocukların yaşı ve adedi tâyin edilmemiştir. Fa
kat elbette bu, iki öğretmen arasında bir muka
yese mevzuu olacağına göre, meselâ iki çocuklu 
olan bir çocuklu olana ve altjı çocuklu olan beş 
çocuklu olana tercih edilecektir. Mesele budur. 

REÎS — Madde hakkında başka mütalâa 
var mı? Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Hususi idarelerden maaş alan 

. im ö : ı 
ilkokul öğretmenleri İ702 sayılı kanunun 36, 40, 
41, 43 ncü, 1880 sayılı kanunun 8 ve 9 ncu mad
delerinde yazılı esaslar gözönünde tutularak aşa
ğıda yazılı şekillere göre taltif edilirler. 

a) Üstün başarılı sayılmak: 
Vazifelerini olağanüstü başariyle yaptıkları 

ders yılı sonunda tesbit edilen öğretmenler «üs
tün başarıcı» sayılırlar. Bunların adları Cum
huriyet Bayramı haftasında gazete ve radyo ile 
ilân edilir. 

b) Başöğretmen namzedi unvanı verilmek: 
En çok iki kıdem müddeti içinde dört defa 

üstün başarılı sayılanlar «Başöğretmen namze
di» unvanını alırlar. Başöğretmenler bunlar ara
sından Maarif vekilliğince tesbit edilecek esaslara 
göre seçilir. 

c) Maarif memuru namzedi unvanı veril
mek; 

Başöğretmen namzetleri arasından en çok iki 
kıdem müddeti içinde dört defa üstün başarılı 
sayılanlar «Maarif memuru namzedi» unvanını 
alırlar. Maarif memurları, Maarif vekilliğince 
tesbit edilecek esaslara göre bunlar arasından 
seçilir. 

d) Yeni bir tesise adı verilmek: 
Şahsi emek ve teşebbüsleriyle okula, talebeye 

ve meslekdaşlarma daimî şekilde faydası doku
nacak eser meydana getiren ilkokul öğretmenleri
nin adları okul çevresindeki bir tesise veya kendi 
emekleriyle meydana getirilen eserlerden birine 
verilir. 

e) Ülküeri sayılmak: 
On yıl aynı yerde çalışan ve bu müddet için

de en az üç defa üstün başarılı sayılan ve hiç 
ceza görmemiş olan ilkokul öğretmenleri «Ülkü
eri» sayılırlar ve Maarif vekilliğince bu unvanı 
belirtmek üzere kendilerine verilecek bir işareti 
taşırlar. 

Yukarıki fıkralarda yazılı taltif şekillerinden 
biri veya ikisiyle taltif edilmiş olan öğretmenler; 
ilköğretim müfettişi ve ortaokul öğretmeni ye
tiştiren müesseselerin imtihanlarına girmekte 
ve ilkokul öğretmenleriyle ilgili munzam vazife
lere, encümen ve komisyon âzalıklarma getiril
mekte tercihli namzet sayılırlar. Bunlardan ken
di çocuklarının tahsili için nakle* talip olanlar 
durumlarına elverişli yerlere mümkün oldukça 
nakledilirler ve bunların çocukları usulü daire
sinde öğretmen okullarına tercihan alınırlar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Açık reye iştirak etmiyen arkadaşlar lütfen 

reylerini versinler. 
NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bu maddenin 

D fıkrasında geçen bir kelimenin şümulü hak
kında encümenden izahat verilmesini rica etmek 
için söz alınış bulunuyorum. Bu münasebetle 
bir de temennide bulunacağım. 

Bu fıkrada deniliyor ki, «yeni bir tesise adı 
verilmek : Şahsi emek ve teşebbüsleriyle okula, 
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talebeye ve meslektaşlarına daimî şekilde fayda
sı dokunacak eser meydana getiren ilkokul öğ
retmenlerinin...» Burada (eser) kelimesi o kadar 
geniş bir mânada kullanılmıştır ki kitap nevin
den olan eserlere de şümulü olabilir. Zaten biz 
eser denince mütebadir olarak kitabı anlarız. 
(Eser) tâbiri böyle mânada geniş kullanıldığı 
için Encümenin bu noktayı tavzih etmesini ve 
bu tavzihin de zapta geçmesini faydalı buldum. 

Sonra, maarife ait kanunlardan birinde (mu
allimlerin taltifi) başlığı altındaki 18 nei mad
dede şöyle bir hüküm vardır : «îlk ve orta ted
risat muallimlerinden emsali arasında hususi 
kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren 
muallimler, (36) ve (40) ncı maddelerde yazılı 
meclis ve komisyon mazbatası üzerine bir sene 
kıdem zammı alırlar. Ancak bu eserlerin oriji
nal ve kıymeti mahsusayı haiz olduğu evvelce 
Darülfünunca veya bir heyeti ilmiyece tasdik 
edilmiş olmak şarttır.» 

Arkadaşlar, bir muallimin kıymet ve mezi
yetini takdir etmek için en sağlam miyar bu 
maddede bahis mevzuu olan orijinal eserlerdir. 
Bu itibarla bu maddenin daima mer'iyette kal
ması ve muallimlerin kıymetlerini takdir husu
sunda Maarif vekâleti için sağlam bir miyar 
olarak alınması çok münasip olurdu. Fakat şu
na muttali oldum ki, böyle bir vaziyet dolayı-
siyle Maarif vekâletiyle Maliye vekâleti arasın
da cereyan eden bir muhabere neticesinde, Ma
liye vekâleti bu madde hükmünün Teadül ka
nununun umumî hükümleriyle artık mer'iyetten 
kalkmış olduğu yolunda bir mukabelede bulun
muştur. 

Şimdi temennim; Maarif vekâletinin Maliye 
vekâletiyle mutabakat teminine himmet ederek 
Teadül kanunu ile mer'iyetten kalktığı ileri sü
rülen bu maddeyi ihya yolunda bir teşebbüste 
bulunmasıdır. Şunu da ilâve edeyim ki, mad
dede geçen «orijinal eserin» takdiri, bir komis
yonun veyahut Üniversite profesörlerinin mü
talâasına talik edilse bile takdir işi bazı sağlam 
esaslara bağlanmadıkça kararlarda ittiratsızlık-
lara sebep olabileceği için, temennim kabul olu
nur da yeni bir kanun lâyihası getirilirse bu 
«orijinal eser» e daha ziyade vuzuh verilmesi 
ve «terfi ve taltif» hususunda tesir derecesinin 
de Teadül kanununun umumî hükümlerine uya
cak şekilde bir sureti tesviyeye bağlanması mu
vafık olur. 

Maarif vekilimizin bu temennime karşı mü
talâasını dinlemekle memnun olacağım. 

MAARİF V. HASAN ÂLI YÜCEL (İzmir) 
— Arkadaşımızın buyurduğu nokta, maaşların 
tevhit ve teadülüne dair olan, Barem kanunu 
dediğimiz kanunun umumî hükümlerine tabi bir 
şeydir. 

Ayrıca orta öğretim mensuplarının terfi 
- ve tecziyeleri, diğer tedrisat derecelerinde va
zife almış olan hocalar bu neviden eserleri yaz

mağa teşvik edici hükümler konulmuştur. 
Böyle bir kanun lâyihasının hazırlıklarını yap
maktayız. Bu ayrı bir dâvadır. Burada mev
zuu bahis olan eser ise sadece umumî olarak 
söylenmiştir. Buradaki hükümler, Köy ensti
tüleri teşkilâtına dair olmak üzere kabul bu
yurduğunuz kanunla ilk öğretmenlerin terfi ve 
tecziyeleri için konmuş olan hükümlere müte
nazır olarak alınmıştır. Eser sözünden mak
sat kitaptan çeşmeye kadar hocanın vazife ola
rak gerek okul bakımından, gerek okulun bu
lunduğu cemiyet muhiti bakımından yaptığı iyi 
işlerdir. Onun için arkadaşımızın arzusu 
bu madde ile zaten kitaba taallûku ve şümulü 
bakımından kısmen olsun tahakkuk etmiş olu
yor. Buyurdukları diğer cihet ayrı bir mesele
dir. Onu buna katmıyoruz. 

BEİS — Başka mütalâa yoktur, maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 3656 sayılı kanunla bu ka
nunda yazılı esaslara göre terfie hak kazandık
ları Maarif vekilliğince tasdik edilen ösretmen-
lerin derecelerinin yükseltilmesi, valiliklerin fii
li kadrolarında acık yüksek derece bulunma
sına bağlıdır. Yüksek dereceli açık fiili kadro 
bulunmadığı takdirde, malî durumlarının mü
saadesi nispetinde umumî meclislerce mütaakıp 
yıl bütesine lüzumlu tahsisat konulur. Bu su
retle bu kanuna bağlı kadro içinde öğretmen
lerin terfileri temin olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hususi idarelerden maaş 
alan ilkokul öğretmenleri işledikleri disiplin 
suçlarının mahiyetine ve derecesine göre 1702 
sayılı kanunun 36, 40, 41 ve 43 ncü, 1880 sayılı 
kanunun 8 ve 9 ncu maddelerinde yazılı esaslar 
altında aşağıdaki inzibat cezalarına çarpılırlar: 

a) Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler 
işlerinde kusiurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz 
olunamaz. 

Kusurlarının düzeltilmesi aşağıdaki makam
lardan biri tarafından yazı ile bildirilir: 

1. Başöğretmen; 
2. Maarif memuru; 
3. ilköğretim müfettişi; 
4. Maarif müdürü. 
b) Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara 

güçlük çıkardıkları, onların çalışma istekle
rini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları, okulu 
veya talebeyi herhangi bir şekilde zarara, uğrat
tıkları sabit olanlara fiillerinin mahiyet ve 
derecesine göre birinci defasında bir günlükten 
üç günlüğe ve ikinci defasında üç günlükten 
on beş günlüğe kadar ücret veya maaş klesil-
mek cezası verilir. Üç günlüğe kadar olari ee-
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zaya itiraz olunamaz. Bu ceza hem maaş hem 
de ücret alanların yalnız maaşlarından kesilir. 

c) Kıdem indirmek: 
öğretmenlik şerefini ihlâl edici hallerde bu

lundukları, meslekdaşl arının veya talebenin 
haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olan
lara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört 
yıla kadar kıdem indirme cezası verilir. 

d) Vazifelerine son verilmek: 
Talebesine okul ve meslek mensuplarına iftira 

eden veya ettirenlerle bir kıdem müddeti içinde 
iki defadan fazla on beş günlük ücret veya 
maaş kesilmek cezasını alan veya başkalarını 
vazifelerini yapmamağa teşvik ederek okulun 
çalışmasını aksattığı sabit olan öğretmenlerin 
altı- aydan iki seneye kadar vazifelerine son 
verilir. Bu cezaya çarpılan öğretmenler ceza 
gördükleri tarihten itibaren ceza müddetlerinin 
sona ermesine kadar tekrar öğretmenliğe tâyin 
edilemezler. Bu müddetin sonunda bunların 
yeniden öğretmenliğe tâyinleri caizdir; 

e) Meslekten çrkarılmak: 
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımın

dan haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde 
bırakılmasına mâni bir suiistimali sabit olan 
öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde 
kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar. 

Bu kanunda tasrih edilmiyen haller Memu
rin kanunu hükümlerine tabidir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bu maddenin 
(A). fıkrasında şöyle bir ibare var: «kusurla
rının düzeltilmesi aşağıdaki makamlardan biri 
tarafından yazı ile bildirilir» vakıa karine ile 
bu bildirmenin «kendilerine» teveccüh edeceği 
anlaşılabilir. Fakat tereddüde mahal, bırakma
mak ve kanun metninde sarahati temin etmek 
için «kendilerine bildirilir» denirse maksad da
ha iyi anlaşılmış olur. 

Sonra aynı maddenin (E) fıkrasında; «Mes
lekten çıkarılmak» başlığı altındaki hükümde 
«meslekte ve teşkillerinde kullanılmak üzere...» 
deniyor. (Meslek) malûm; fakat (teşkillerinde) 
kelimesinden vazu kanunun ne kasdettiği ko
laylıkla anlaşılamıyacağı mülâhazası ile bunun 
encümence izahını rica ediyorum. (Teşkiller
den) maksat, mektep idarelerinde kâtiplik, 
ambar memurluğu gibi vazifeler olabilir, mak
sat burnudur? Şu halde bir mektepte bu madde 
hükmüne göre (meslekten çıkarma) cezasına 
uğrıyan muallim yine o mektep içinde veya 
haricinde kâtiplik , ambar memurluğu gibi bir 
vazifede kullanılabilecek midir? Zapta geçmesi 
ve vazıı kanunun maksadının açıkça anlaşıla
bilmesi için bu noktanın" tenvirini rica ediyo
rum. 

M. M. ALt KÂMI AKYÜZ (istanbul) — 
Suçların en ağırı, bahis mevzuu oldu. Meslek
ten çıkarma nevama muallimlikten, öğretmen
likten tardetmektir. Bu ağır suça uğrıyan öğ
retmenlerin yalnız öğretmenlik mesleklerinde [ 

değil, bu mesleğin haricindeki işlerde de bu
lunmanı ası müstelzemdir. Evet arkadaşımızın 
anladığı şekilde kütüpane memurluğu, ambar 
memurluğu da yapamıyacaktır. Meslekten ihraç 
cezasına uğrıyan bir öğretmenin, yine mektep 
içinde ambar veya kütüpane memurluğunda 
bulunmasını doğru bulmadık onun için «teş
killerinde» denilmekle, umumî bir tâbirle va
ziyet ifade edilmiş ve bu bizce de kabul edil
miştir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — «Kendilerine» 
kelimesi ilâve edilse ne olur? 

ALt KÂMI AKYÜZ (istanbul) — Karine ile 
anlaşılıyor, fakat ilâvesinde de beis yoktur. 
«Kendilerinin» diyelim, daha salim olur. 

BElS — Madde hakkında başka mütalâa 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Mazeretsiz olarak on beş gün 
içinde vazifeye başlamıyan tatil sonunda ma
zereti olmadan derse başlama tarihinden bir 
hafta evvel işleri başında bulunmıyan ve ders 
yılı içinde mazereti olmadan aralıksız bir hafta 
vazifesine devam etmiyen öğretmenler inzibati 
muameleye lüzum kalmadan Maarif vekilliğin
ce istifa etmiş sayılırlar. Mazeretlerin üç gün 
içinde bildirilmesi ve bir hafta içinde usulüne 
göre tevsik edilmesi şarttır. Sıhhi lüzum, ölüm, 
doğum, yangın gibi zaruretler olmadıkça ma
zeretle ilgili izinlerin vazife mahallerinde kul
lanılması mecburidir. 

Müstafi sayılanlar istifa etmiş sayılmaları
nı takip eden ders yılı başına kadar diğer bir 
öğretmenliğe tâyin edilemezler. 

M. M. ALI KÂMI AKYÜZ ( istanbul ) — 
Maddenin baş tarafında «Mazeretsiz olarak on 
beş gün içinde vazifeye başlamıyan» dedikten 
sonra bir virgül ister. 

RElS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 9. — Bulunduğu valiliklerde teda
visine imkân olmadığı sıhhat heyeti raporiyle 
tesbit edilen öğretmenlerin nakilleri Maarif 
vekilliğince yapılır ve bu gibi öğretmenlerin 
gönderildikleri valiliklerde maaşlarına denk 
kadro bulunmadığı takdirde açık derece maaşı 
ile öğretmenin maaşı arasfndaki fark kadro 
tasarruflarından ödenir. İlgili valilikler bu 
gibi öğretmenlerin durumlarına uygun kad
royu mütaakıp malî yıl başından itibaren temin 
ederler. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Öğretmen okulu mezunları
na, 789 sayılı kanunun 19 ncu maddesi muci
bince ödenecek teçhizat bedeli, 1943 malî yılın-
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dan itibaren Maarif vekilliği bütçesinden tediye 
olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükmi şahsiyeti haiz ve Ma
arif vekilliğine bağlı olmak üzere (İlkokul öğ
retmenleri sağlık ve içtimai yardım sandığı) 
adı ile bir sandık kurulur. 

Hususi idarelerden maaş alan öğretmenler, 
yaröğretmenler ve stajiyerler sandığın üyesi-
dirler. 

Maarif müdürleri, ilköğretim müfettişleri, 
tatbikat okulu öğretmenleri, maarif idareleri 
memurlariyle sandık işlerinde çalışan memur
lar da bu sandığa üye olabilirler. 

Sandığın gelirleri şunlardır: 
1. Üyenin aylıkları tutarının tamamı üze

rinden her ay kesilecek yüzde birler; 
2. Teberrular; 
3. Sandık gelirlerinin nemalandırılmasın-

dan hâsıl olan kârlar; 
4. Sandığın maksatlarını tahakkuk ettirme

ye elverişli prevantoryom ve kaplıca gibi tesis
ler satrn alarak veya yaptırılarak bunların 
kiralanmasından veya işletilmesinden elde 
edilecek kazançlar. 

Sandık yardımları üyelerinin hastalıkların
da, vazife başında uğradıkları kazalarda, evlen
melerinde, çocuklarrnın doğumunda kendilerine 
ve ölümleri takdirinde de aile fertlerine yapılır. 

Sandık, çocuklarını tahsil ettirecek üyelere 
yüzde ikiyi geçmemek üzere faizle ödünç pa
ra da verebilir. 

Dr. ALI SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Bu elimizdeki yeni lâyihanın 11 nci maddesiyle 
Maarif vekâleti hepimizin cidden takdirine, 
methine şayeste yeni bir tesis yapmış oluyor. 
Yani bir nevi içtimai sigorta mevzuunu eline al
mış ve kanunlaştırmış olarak karşımıza geliyor. 
Hepimizin memnuniyetini mucip bir hüküm koy
muş bulunuyor. Ancak umumiyetle içtimai 
sigortalarda; tâbirimi mazur görünüz; münhası
ran bu tâbiri kullanmak için arzediyorum. İçti
mai sigortalarda patron da bu gibi tesisler için 
bir miktar sermaye koyar. Burada sandığın 
sermayesi, o sandığı teşkil eden kimselerin, öğ
retmenlerin, başöğretmenlerin, maarif memurla
rının verdikleri aidattan ibaret bir sermaye olu
yor. Acaba Maarif vekâleti kendiliğinden buna 
bir tesisi sermayesi ilâve edemez mi? Bu nokta
nın Maarif vekâletince izahını rica ediyorum. 
Bu bir. 

Saniyen; kezalik 11 nci maddenin 4 numa
ralı fıkranında pravantoryom, kaplıca ve ilâ-
hiri sayıyor, bir ibare vardır. Esasen Maarif 
vekâletinin şükranla karşıladığımız bir prvan-
toryomu vardır, şahsan kendim de gezdim, gör
düm; çok güzel işlemektedir. Acaba Maarif 
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vekâleti bu tesisler arasına bir de sanatoryom 
ilâve edemez mi! Bunu rica ediyorum. 

MAZBATA MUHARRİRİ ALÎ KÂMİ AK-
YÜZ (İstanbul) — İlk sermaye Maarif vekâleti 
tarafından verilemez mi diye sual buyurdular. 
Maarif vekâleti ikinci sandık için, yani yapı 
sandığı için sermaye koymuştur. Fakat içtimai 
yardım sandığı için sermaye koymağa lüzum 
görmüyor. Çünkü daha ilk senesinde 150 bin 
lira gibi bir para tahassül etmiş oluyor. Ve şim
diye kadar yüzde biri, 20 bin lira gibi bir para 
tutmaktadır ki, mühim bir meblâğdır. Sonra 
derhal ilk senede 150 bin lira gibi bir para,ta
hassül etmiştir ki,' onun için de lüzum görmüyo
ruz, ikinci ve üçüncü seneler mütezayit bir su
rette artacaktır. 10 ncu sene zarfmda 10 milyon 
lirayı geçiyor. Zannederim ki, mesele anlaşıldı. 

Dr. ALI SÜHA DELlLBAŞI (Kütahya) — 
Sanatoryom meselesinden bahsetmediniz. 

ALI KÂMI AKYÜZ (Devamla) — Sanator
yom meselesi zaten burada mevzuubahis ol
muştur Açmak iktidarım haiz olunca açılacak
tır. Pravantoryom bugün mevcuttur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğ
la) — Bunları birer birer zikretmekten sakı
narak bu şekilde yazmışızdır. Yalnız (Gibi) 
dedik. Binaenaleyh bugibi müessesatı sıhhiyeyi 
yapmak vekâletin salâhiyeti cümlesindendir. Bi
naenaleyh sanatoryom açmak kudreti varsa bunu 
açacaktır, hiç bir mahzur yoktur. 

° Dr. ALI SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 
Efendim, muhterem mazbata muharriri arkadaşı
mız bu % 1 lerden vesair gelir membalarından 
bir sene zarfında 150 bin lira gibi bir paranın 
toplanabileceğini ifade buyurdular. Bu itibarla 
Maarif vekâletinin ayrıca bir tesis sermayesi koy
masına lüzum bulunmadığını ifade ettiler. 

Filhakika 150 bin lira bir sene nihayetinde 
toplanmış dahi olsa takdir buyurursunuz ki, böyle 
bir teüis her zaman masrafla karşılaşacak bir 
tesisdir. Yani bu 150 bin lira sermaye tahsil 
edilmiş dahi olsa bu para toplu bir şekilde 
sandığın elinde bulunmaz. Çünkü sandığın 
gayesi yardım etmek, masraf etmektir. Müte
madiyen bu masrafı edecektir. Onun için elinde 
seyyal bir sermayesi bulunabilmesi için ve her 
öğretmene icabeden yardımı yapabilmesi ı için 
sandığın 150 bin lirayı her zaman elinde bu
lundurması mütesavver değildir. Bu az biledir. 
Bu itibarla bendeniz tekrar bu mütedavil ser
mayeden başka Maarif vekâletinin bir tesis ser
mayesi koymasını rica ediyorum. 

İkincisi, eğer encümence veya Maarif vekilli
ğince, bir mahzur yoksa, sanatoryom kaydının 
ilâvesi zarureti vardır. Koydukları ifade mak
sadı temin etmez. 

Dr. OSMAN ŞEVKt ULUDAĞ (Konya) — 
Sanatoryom yapılması kaydı, mazbata muharri
rinin söylediği veçhile tahsisatın fazlalığına bı
rakılmamalıdır. Zannediyorum ki sanatoryom 
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pravantoryomdan daha ehemmiyetlidir. Pravan-
toryom tüberkloza müstait olanları zayıf; na
hifleri kabul eder. Halbuki Maarif vekâletinin 
bünyesinde, teşkilâtı dahilinde bulunan mek
teplerde, öğretmenlikte ve talebelikte bulunan 
kimseler arasında sanatoryoma gitmesi lâzım-
gelenlerin bol ve mebzul olduğunu kabul etme
liyiz. Mübalâğa etmiyorum, bunların çok oldu
ğunu hepimiz biliyoruz. Bu memlekette, kosko
ca memlekette Devletin bir tek sanatoryomu 
vardır. İstanbul'da Heybeliada'da, bundan baş
ka İzmir'de ve emrazı intaniye hastanesi gibi 
İstanbul'da bazı müesseseleri varsa da bunlar 
koskoca memleketin ihtiyaçlarından ancak 
milyonda birini karşılayacak derecededir. Maa
rif vekâleti bunlara bir hasta koyabilmek için 
sıra bekliyecek, o kadar bekliyecek ki bazan 
altı ay, bir sene beklemek mecburiyetinde kala
caktır. Bana kalırsa Maarif vekâleti mektep aç
mak kadar bir sanatoryom açmak üzerinde de 
durmalıdır. 

RIDVAN NAFİZ EDGÜER (Manisa) — Ma
arif vekâletinin bir pravantoryomu vardır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla)— 
Esasen elzem olan müesseselerden birisidir. Mem
lekette de yoktur. Çünkü Sıhhiye vekâletinin 
yapacağı iş değildir. Pravantoryomu vardır, 
biliyorum. Amma pravantoryom başka, sanator
yom başka şeylerdir. Ayırmak lâzım. 

Dr. ALÎ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Takrir veriyorum, müsaade buyurmanızı rica 
ederim. 

M. M. ALİ KÂMI AKYÜZ ( İstanbul ) — 
Maarif vekâletinin sandığa yardım etmemesini 
istemek kabil değildir. Hepimiz onu arzu ede
riz. İçtimai yardımın genişletilmemesini, kud
reti nispetinde müdafaa etmek, sanatoryom ya
pılmamasını söylemek bana düşmez. Para me
selesidir, bütçe meselesidir. Bir takrir verip bu
nu iltizam eden arkadaşım fikrini söyler ve ar
kadaşlar da bu fikri kabul ederlerse bütçeden 
tahsisatı ayrılır ve yapılır. 

Maarif vekâletine mahsus olmak üzere bir 
sanatoryom elyevm mevcuttur ve icabında içti
mai yardım parasından ücreti verilerek başka 
sanatoryumlara da muallimler yatırılabilerler. 

Esasen şimdiye kadar topu topu senede 20 bin 
liradan ibaret olan bu yardımın birden bire on 
misline çıkması içtimai yardım sahasını epeyce 
genişletecek bir meseledir. Sanatoryom yapıl
ması imkânı hâsıl olunca bu açılacaktır. Büt
çe encümeni mazbata muharriri arkadaşımızın 
dediği gibi kaplıca gibi, pravantoryom gibi mü
esseseler yapılacaktır. Mamafih sanatoryom 
ilâvesinden bir şey çıkmaz. Mâni olmak isteme
yiz, varsın olsun. 

REİS — Ali Süha üelilbaşı 'nın bir takriri 
vardır. Okuyoruz, 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin üç numaralı fıkrasının sonuna «ve 

Maliye vekâletinin her sene bütçesine koyduğu 
yardım tahsisatı» ibaresinin konmasını teklif 
ederim. 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

(Reye sesleri). 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ

la) — Efendim malî kudretimiz tahakkuk et
tikçe, Maliye müsait oldukça bunun için büt
çemizden bir şey ayırmağa bir mâni yoktur. 
Amma bu kanuna hüküm olarak bunu koyduk
tan sonra Maliyeyi bağlamış oluruz. O vakit 
verilmesi zaruret kesbeder. Maliyeyi böyle bir 
hüküm altında bulundurmak yerinde değildir. 
Bunun malî ahkâmla telif etmek lâzımdır. 
(Doğru sesleri). Sonra bu karşılıklı bir sigor
tadır. Muallim arkadaşlarımızın vereceği pa
rayla lâzımgel enlerin yapılacağını Mazbata 
muharriri arkadaşımız ifade buyurdular. Bun
dan sonra zannederim bunda ısrara mahal yok
tur. Fakat söylediğim gibi başka defa, malî 
istitaatmıızın müsait olduğu bir zamanda bunu 
vermekten bizi menedecek bir şey yoktur. Bir 
fasıl açıp verebiliriz. Arkadaştım lütfederlerse 
bunda ısrar buyurmasınlar. 

Sonra arkadaşımız, sanatoryom için buyur
dular.... 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Mazbata muharriri tasrih ettiler. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Böyle bir 
teklif yapılabilir mi ? Nizamname böyle bir tek
lif yapılmasına zannederim mânidir. 

REİS — Reye koymak üzere takriri tekrar 
okutuyorum. 

(Dr. Ali Süha Delilbaşı'nm takriri tekrar 
okundu). 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar ... 
Almıyanlar ... Nazarı itibare alınmadı 

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

MADDE 12. — Hususi idareden veya umu
mî muvazeneden maaş veya ücret alan ve ilköğ
retim teşkilâtında vazife gören öğretmen, yaroğ-
retmeıı, ' müfettiş ve memurların kiralama, 
onarma, inşa ve temlik suretiyle mesken ihti
yaçlarını karşılamak maksadiyle hükmi şahsi
yeti haiz ve Maarif vekilliğine bağlı olmak 
üzere (İlkokul öğretmenleri yapı sandığı) adı 
ile bir sandık kurulur. 

Yukarıda yazılı öğretmen, müfettiş ve me
murlar sandığın ortaklardır. 

Sandığın gelirleri şunlardır : 
a) Her ay ortağın aylıkları tutarının ta

mamı-üzerinden : 
1. Sandığa girdiği tarihten itibaren dört 
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yıl müddetle kesilecek yüzde dörtler; 

2. Beşinci yıl başlangıcından sekizinci yıl 
sonuna kadar dört yıl müddetle kesilecek yüz
de üçler; 

3. Dokuzuncu yıl başlangıcından itibaren 
her yıl kesilecek yüzde ikiler. 

b) Resmî ve millî teşkillerin yapacakları 
yardımlar; 

c) Teberrülar; 
d) Sandık sermayesinin işletilmesinden do

ğan gelirler; 
e) Sandığa ait evlerden alınacak kiralarla 

bu evlerin öğretmenlere maledilmesinden elde 
edilecek kârlar; 

i) Sair gelirler. 
Sandığa ait binaların yapılmasında, ortak

lara temlikinde, kiralanmasında, ortakların sa
hip oldukları evlerin onarılmasında aşağıda ya
zılı ihtiyaç sırası gözetilir : 

a) Mesken bulunmıyan yerlerdeki ortakla
rın durumları; 

b) Mesken sıkıntısı çekilen yerlerdeki or
takların durumları; 

c) Az maaş veya ücretli ve aileleri kalaba
lık olan ortakların durumları; 

d) Meslekte yirmi yıldan fazla kıdemi olup-
ta kendisine ve ailesine ait meskeni bulunmı
yan ortakların durumları; 

e) Geçimleri yalnız aile reisinin maaş veya 
ücretine bağlı olanların durumu; 

f) Evlilerin durumları; 
g) înşa şartları elverişli olan yerlerdeki or

takların durumları. 
Yapı sandığı ortakları meslekten ayrılma

dıkları ve taahhütlerini ifa ettikleri müddetçe 
sandık üyeliği haklarından faydalanırlar. 
- Meslekten ayrılan üyelere sandıktaki para

ları statü ile tâyin olunacak şartlara göre iade 
olunur. 

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

MADDE 13. — ilkokul öğretmenleri yapı 
sandığının yaptıracağı binaların projeleri, her 
mıntakanm hususiyetleri, yapı malzemesi ve 
imkânları gözönünde tutulmak şartiyle tesbit 
edilecek şartnamelere göre memleket mimarla
rı arasında açılacak müsabakalarla temin olu
nur. 

REİS — Mütalâa var mi? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14. — 11 ve 12 nci maddelerde 
yazılı sandıkların mevcutları ve alacakları Dev- | 
let mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir. | 

Sandığın gelirleri bilûmum vergi, resim ve ! 
harçlara tabi olmadığı gibi haciz ve temlik da- | 
hi edilemez. i 

Bu sandıkların tediyeleri Divanı muhasebat 
vizesine tabi değildir. Sandıkların idaresi,: iş
leyiş tarzı ve esasları ortaklar umumî heye
tince hazırlanıp Maarif vekilliğince tasdik olu
nacak bir ana statü ile tesbit olunur. 

Bu sandıkların işlerinde çalıştırılacak me
mur ve müstahdemler 1683 sayılı kanun , ile 
kabul edilen esaslar gözönünde tutularak ya
pılacak bir nizamnameye göre tekaüt edilirler. 
Tekaüt aylıklarını bu sandıklardan alırlar. 

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

MUVAKKAT BÎRÎNCI MADDE — Bu ka
nunun neşrinden önce Maarif vekilliğince terfi
leri tasdik edilerek adları vekilliklere bildirilmiş 
olupta terfi ettirildikleri derece kadroları alın
mamış olan öğretmenler İcra Vekilleri Heyetin
ce tasdika hacet kalmadan valilik daimî encü
menleri karariyle 31 mayıs 1942 tarihinden iti
baren fiili kadroya geçirilirler. 

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

MUVAKKAT ÎKİNCÎ MADDE — Muvakkat 
birinci madde gereğince fiili kadroya geçirile
cek öğretmenlerin terfilerinin Maarif vekilliğin
ce tasdik edildiği tarihi takip eden aydan iti
baren 1 haziran 1942 tarihine kadar tahakkuk 
eden maaş farklariyle 3656 sayılı kanunla de
receleri ilga edilenlerden mezkûr kanunun mu
vakkat birinci maddesine göre yeni derecelere 
geçirilenlerin alacakları için hususi idarelere 
yardım olarak Maliye vekilliği bütçesine 1942 
malî yılından itibaren nihayet beş sene içinde, 
en çok iki milyon liraya kadar tahsisat konur. 
Bu tahsisattan her sene valiliklere tevzi oluna
cak miktarlar Dahiliye ve Maarif vekilliklerin
ce müştereken tesbit edilir. Bu miktarlar her 
valiliğin o yıl bütçesinin varidat ve masraf kı
sımlarında açılacak birer fasla kaydedilmek su
retiyle alacaklıların istihkakları derhal ödenir. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
NEVZAD AYAŞ ( Bursa) — Bu maddede 

şöyle bir kayıt var : (Maarif vekilliğince tasdik 
edildiği tarihi takip eden aydan itibaren 1 
haziran 1942 tarihine kadar tahakkuk eden ma
aş farklariyle). Şimdi bu kayda göre anlaşılma
sı lâzımgelen bir nokta var : 1 haziran 1942 ta
rihinden sonra bu maddede bahis mevzuu olan 
neviden, vilâyetlerin borçlandığı para var mı
dır? Var ise bunların tesviyesi için hangi yol 
takip edilecektir? Bu lâyihada iki yoldan bah
sediliyor : Biri Maliye vekâletinin yardımı; 
biri de ait olduğu vilâyetlerin bütçelerine tah
sisat koymaları. Bunun tasrihi lâzımdır. Bu 
noktanın tenvirini rica ediyorum. 

M. M. ALÎ KÂMİ AKYÜZ ( istanbul ) —-
Arkadaşımızın endişesine mahal yoktur zaniıe-
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derim. Çünkü bundan evvelki maddenin sonun
da 31 mayıs 1942 tarihinden itibaren fiili kad
roya geçirilir deniliyor. O halde 31 mayıs 1942 
den 1 haziran 1942 arasında zaman gün mese
lesi değil, saat meselesi bile değildir. 1942 ma
yısının 31 inden sonra öğretmenlerin alacakları, 
öğretmenler fiili kadroya dahil olduktan sonra, 
temin edilmiş demektir. Zaten Maarif vekili ar
kadaşımız da demin üç senedenberi hususi ida
relerin borçları olmadığını söylemişlerdir. Borç
lan olmadığına o ifade ile de hükmedilebilir. 

REÎS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Hususi 
idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin 
1942 malî yılı iptidasına kadar muvakkat ikinci 
madde hükmü dışında kalan muhtelif hesaplar
dan tahakkuk etmiş alacakları hususi idareler
ce üç y ı r içinde tamamen ödenir. Malî durumu 
müsait olmıyan hususi idareler, bu borçları için 
Maliye vekilliğinin kefaletiyle istikraz yapabi
lirler. 

Bu istikrazın faizi ve itfa şekli Maliye ve
killiğinin muvafakatiyle tesbit edilir. 

istikrazın yıllık faiz ve itfa tertiplerine ye
tecek miktarda tahsisat her yıl alâkalı hususi 
idareler bütçesine konulur. Bu madde ile mu
vakkat 2 nci madde mucibince teyit edilen hak
ların başlangıç tarihleri ile bu kanunun mer'i-
yeti arasında geçen müddet için müruruzaman 
hükümleri cereyan etmez. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — On 
beşinci madde gereğince kaldırılmış olan mesken 
bedelleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
müstahdem bulunan öğretmenlere terfi edin
ceye kadar verilmekte devam edilir. Ancak bun
lardan bir terfi müddeti sonunda üst dereceye 
geçmeğe müstahak görülmiyenlerin mesken be
delleri derhal kesilir. 

Muvakkat birinci madde hükmünden istifade 
edecek öğretmenlere de mesken bedeli verilmez. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 789 sayılı kanunun 11 nci 
maddesi ile 1702 sayılı kanunun 8 nci maddesi
nin ikinci fıkrası ve 1880 sayılı kanunun ikinci 
maddesi kaldırılmıştır. 

Keza 1702 sayılı kanunun 15, 16, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 31, 34 ve 45 nci maddeleriyle 
1880 sayılı kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri 
ve diğer kanunların bu kanuna uymıyan hü
kümleri ilkokul öğretmenleri ve yaröğretmen-
leri hakkında tatbik olunmaz. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 

reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri me
murdur. 

REÎS —Kabu l buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Lâyihanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

11. — Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü
nün Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı ka
nun ile bu kanunu değiştiren 4077 sayılı kanu
nun bazı ''maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanunlara bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/881) [1] 

REİS — Bu lâyihanın müstacelen müzakeresi 
Adliye encümeni tarafından teklif edilmektedir. 
Bu teklifi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Lâyihanın müstacelen müza
keresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 
HALÎL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar, 

ceza çektirme rejimlerini ıslah etmek istiyen mil
letler iki yol takip etmişlerdi. Bunlardan birisi 
şudur: Tevkif evleriyle cezaevlerini ayırmak ve 
ceza evlerinde de hafif cezalılarla ağır cezalıları 
ayırmak; bir de ceza mevzuuna dahil olduğu 
halde yaşları küçük olanları büyüklerden ayır
maktır. Bu yolla istihdaf edilen gaye .sirayetin 
fesatkâr tesirlerinden cezalıları korumaktır. Bu 
suretle tefrik yapıldıktan sonra her evin bün
yesine ve bulunduğu muhitin şeraitine göre iş 
teşkilâtı yapılır ve çalıştırmanın terbiyevi te
sirleriyle, diğer terbiye vesaiti de ilâve edilmek 
suretiyle, cezalılar manen ve maddeten salah bul
muş surette cemiyete iade edilir. Şimdi bu iki 
yönden dahi cezaevlerinin durumu hakkında 
Vekil Beyden veya encümenden izahat rica edi
yorum. 

ADLÎYE VEKÎLÎ HASAN MENEMENCÎ-
OĞLU (Mardin) — Yeni cezaevlerinin tesisin-
denberi henüz uzun bir zaman geçmedi. Cezaev
lerinin bugünkü vaziyeti hakkında muhtasar 
malûmat arzetmek faydalı olur. Mahkûmları, ce
zalarının hafifliğine ve ağırlığına göre, yaş
larına göre tamamiyle ayrı tasniflere tabi tutmak 
arzusundayız. Mühim merkezlerde mahkûmla
rın tekasüf ettiği yerlerde büyük müddetli ve 
küçük müddetli mahkûmlar vardır, çocuklar da 

[1] 69 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ayrıdır. Bu müesseselere - Eski cezaevlerinden 
bahsediyorum - henüz sermayei mütedavile ver
mediğimiz için mahkûmlar idarenin nezareti 
altında kendi scrmayeleriyle iş yurtları tesis 
etmişlerdir. Bu iş yurtlarında çalışıp hayatla
rını kazanıyorlar kendileri ve etrafı için faydalı 
oluyorlar. 

Yeni cezaevlerine gelince; kısa ve etraflı ma
lûmat arzedebilmek için bazı rakamlar arzedeee-
ğim. Bugün Türkiye'de bütün mahkûmların sa
yısı 17 671 dir. 

Bunlardan 16 480 ni erkek, 676 sı kadın, 515 
şi çocuktur. Bu mahkûmların işledikleri suçlara 
göre tasnifine gelince; 

Adam öldürmek, şekavet, hırsızlık fiillerini 
esas olarak alacak olursak bu 17 671 mahkûm
dan 8 154 dü adam öldürmekten mahkûmdur. 
Bunun yüzde nispeti; 0,46 oluyor. Hırsızlıktan 
mahkûm olanlar 1 757 dir. Kız ve kadın kaçır
maktan 1090, yol kesmek, yağma, tabii ufak 
tefek şeyler, şekavet mahiyetinde değil, bunla
rın adedi de 549 dur. Bu mahkûmların içinden 
uzun müddetli olarak çalışmağa elverişli olanla
rın sayısı 8 000 dir. Bu 8 000 mahkûmun içinden 
4 050 kadarı tesis ettiğimiz yeni cezaevlerinde, 
yeni usullerimize göre çalıştırılmaktadır. Bu 
4 050 mahkûmdan başka yine bu 8 000 nin için
den 879 mahkûm âmme işlerinde ve 2 192 mah
kûm da eski cezaevlerinde çalıştırılmaktadır. 
Mahkûmlar burada ne iş görüyorlar? İnşaat, yol, 
ziraat, matbaa, halıcılık, dokumacılık, terzilik, 
kunduracılık ve marangozluk. Bu yeni cezaevle
rinde inşaat ekipleri yaptık. Bu inşaat ekipleri 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz oldukları için herhan
gi bir binanın inşasını ticari bir maksatla taah
hüt edebiliyorlar. Yol ekipleri de umumî şose
lerde nafia emrinde yapılan mukavelelerle ça
lıştırılıyor. Ziraat için yeni bir teşebbüsümüz 
vardır, bu Dalaman çiftliğinde daha henüz 
tecrübe devresindedir. Onun için katî bir malû
mat arzedemiyeceğim. Ümidimiz fazladır, zan
nederim ki orada iyi bir netice alacağız. Orada 
çalıştırılan mahkûmların sayısı 400 dür. 

Halıcılık, İsparta'da çok muvaffak olmuştur. 
Gayet yüksek kalitede halı yapıyorlar. Dokuma
cılık, el tezgâhlan, İmralı'da ziraatten kalan 
günlerde, ziraat yapamadıkları zamanlarda 
hususi tezgâhlarda dokumacılık yapmaktadırlar. 
Kunduracılık, terzilik ve marangozluk da hayli 
ilerlemiştir. Kadınları tamamiyle Kayseri fabri
kasında çalıştırmaktayız. Bu fabrika bunların 
mesaisinden fevkalâde memnundur, gayet iyi 
bir şekilde çalışmaktadırlar. Bu mahkûmlar ça
lışmaları mukabilinde gündelik almaktadırlar. 
Bu gündelikleri ile kendi yiyeceklerini ve giye
ceklerini temin etmektedirler. Bunlardan artan 
kısım da tahliye edildikleri zaman kendilerine 
veriliyor. 

Ameleye verilen ücret 80 kuruşla 100 kuruş 
arasındadır. Fakat meselâ Karabük'te çalışan 

adliye amelesinin aldıkları ücret yüksektir. 250 
ilâ 300 kuruştur. 

Âmme işlerinde çalıştırılan ameleye gelince; 
bunlar 10 kişidan fazla olursa yapılan mukave
lelerle bunlara sıcak yemek temin edilmektedir. 
Bunlar da bu müsait şerait altında çalışıyorlar. 

Cezaevlerinden çıkanlar ne kadar para ile 
çıkıyorlar? Yevmiyelerinden kendi hesapla
rına taahkkuk ettirilen para, yerine göre, 80 li
ra ile 300 lira arasında tahavvül ediyor. Bazı 
yerlerde fazla para veriliyor. Bazı yerlerde de 
verilen yevmiye iaşe ve ilbaslarma kâfi gelme
diğinden müesseseye borçlu kalmaktadırlar. 

Bu yeni cezaevlerinde iyi hal ve hareketleri 
görülenler hakkında meşruten tahliye muamele
si yapılıyor. Yani mahkûmiyetlerini ikmal etme
den evvel tahliye ediliyorlar ve muayyen bir 
müddet zarfında başka bir suç işlemezlerse mah
kûmiyetlerini çekmiş sayılıyorlar. Bu yeni ceza 
evlerinden şimdiye kadar böyle meşruten tahli
ye edilenlerin sayısı 2253 dür. Bu 2253 kişiden ce
zaevlerine tekrar bir suç işliyerek gelenlerin sayı
sı yalnız yedidir. Bu şayanı memnuniyettir. 
Bu yedi kişi de mahkûm olmuştur ve eski ce
zaevlerine gönderilmişlerdir. 

Bir sene içinde cezaevlerinden kaçanların 
adedi de 101 dir. Malûmuâliniz bunlar sıkı bir 
nezaret ve takayyüt altında değildirler. Bil
hassa ziraatta çalışanlar, bunlara emniyet edi
liyor, çalışma sahalarında serbest bırakılıyor
lar, Dalaman cezaevinin ilk tesisi zamanların
da bu firar hâdiseleri fazlaca olmuştur. Bun
ların hepsi yakalanmış ve cezaen eski cezaevle
rine iade edilmişlerdir. Bu kaçanlar hakkında 
3 - 4 türlü müeyyide vardır. Bunlardan birisi 
Ceza kanununa göre cezalandırmak, diğeri ça
lıştıkları zamanlarda kazandıkları paraların 
sermayei mütedavile lehine irat kaydolunması 
sonra yeni cezaevlerinde iyi halleri görüldükçe 
müterakki bir surette bir gün çalışıyorlar, iki 
gün çalışıyorlar üç gün çalışıyorlar. Kaçanla
rın kazandıkları bu müddet cezaen terkin edi
liyor. Ve nihayet kaçanlar yeni cezaevlerine 
değil eski cezaevlerine yani bu gibi müsaadeler
den istifade edemiyecekleri müesseselere gön
deriliyor. Şimdi cezaevlerinin sermayesi müte
davile ile vücuda getirdikleri esaslar para ile 
kıymetlendirilecek olursa ne tutar bunu arze-
deyim: Bugün cezaevlerinin 467 bin lira kıy
metinde gayrimenkulleri vardır. 13 108 lira zi
raat alât ve vesaiti vardır. 67 618 liralık mev
cut erzakı vardır. Ve 129 625 lira da nakdi 
vardır. Biraz evvel arzettiğim gibi inşaat ekip
lerinin vücuda getirdikleri binalar şunlardır. 
120 kişilik çocuk ıslâh evi. Tamamen modern 
bir binadır. Nafianm teknik şartlarına uygun 
olarak cezaevleri Umum müdürlüğü heyeti fen-
niyesinin nezareti altında yapılmıştır. Ankapa-
n<m Kalaba köyündedir. Kırşehir, Denizli, Ba
lıkesir ve Manisa'da da üç yüzer kişilik bina 
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Dalaman çiftliğinde 400 kişilik bir pavyon ya

pılmıştır. Eskişehir'de de 400 kişilik bir bina 
derdesti inşadır. Bunlar, ustası, kalfası, amelesi 
kendi içlerinden olduğu halde tamamiyle mah
kûmlar tarafından vücuda getirilmiştir. Bu 
yeni cezaevlerinde ıslah vasıtası olarak kullan
dığımız ve istifade ettiğimiz yegâne müessir, 
mahkûmları çalıştırmaktır. Mahkûmlar çalış
makla, çalışmağa alşmakla büyük manevi isti
fadeler temin etmektedirler. Bilhassa ziraatle 
meşgul olan tmralı adasında - ki tecrübemiz 5, 6 
seneyi bulmuştur - ziraat işlerinde mahkûm
lar hayli meleke peyda etmişlerdir. Toprakla 
uğraşmaktan büyük bir zevk alıyorlar. Ken
dilerine tevdi edilen ziraat alât ve vasıtaları
nı büyük bir dikkatle kullanmağa ve hayvan 
bakımına itina etmeğe alışıyorlar. 

Bu îmralı cezaevinde - ki en ziyade müşa
hedemiz oradadır - nazarı dikkati çeken çok 
iyi bir şey varsa o da mahkûmların idarenin 
nizam ve talimatlarına kendi istekleriyle ve 
kolaylıkla uymalarıdır gayet muti olarak ken
dilerine verilen vazifeleri tamamiyle yapmak
tadırlar. Ve mahkûmiyetlerini mucip olan yap
tıkları cürümdan büvük bir nedamet hissetmek
tedirler. Bu hissettikleri nedamet onları ıslaha 
sevkediyor. Netekim Yüksek Meclis Erzincan 
zelzelesinde felâket zamanında bunların yap
tığı hizmeti takdire şayan görerek bir af ka
nunu ısdar etmiştir. Bu da yeni cezaevlerinin 
feyizli bir semeresi olarak arzedilebilir Son 
zamanlarda istanbul Eminönü halkevinden bir 
heyet gidip îmralı cezaevini gezmiştir. Kala
balık bir heyet, bunlar mahkûmları gayet sakin 
bulmuştur. Mahkûmlar bunlara katiyen yakın 
bir alâka göstermiyerek tabii bir ziyaret olarak 
kabul etmişlerdir, işlerinden ayrılmaksızın ga
yet sakin bir surette bu ziyaretleri kabul et
mişlerdir. 

HALÎIı MENTEŞE (tzmir) — îmralı'da bu
lunan mahpusların adetleri ne kadardır? 

ADLtYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Devamla) — îmralı'daki mahkûmların adedi 
1 100, 1200 kadara çıkmıştı. Fakat son zaman
larda biraz iaşe sıkıntısı olduğu için bunlardan 
bir kısmını başka yeni cezaevlerine, yeni siste
me tabi olan cezaevlerine nakletmek suretiyle 
bunların adedi 800 e kadar indirildi. îmralı za
ten ziraate salih bir yer değildir. Ziraat yapıla
bildiği kadar yapılıyor, boş kalan zamanlarda 
saat işleriyle meşgul olmaktadırlar. Maruzatım 
bundan ibarettir. Arkadaşlar başka bir şey arzu 
ediyorlarsa cevap vermeğe amadeyim. 

Dr. ŞÜKRÜ EMET (Diyarbakır) — Bir su
al. Eski usuldeki hapishanelerden müddetini ik
mal edip çıkan suçlularla; yeni cezaevlerinden 
ufak bir sermaye ile çıkan suçlular arasında cü
rümlerin tekerrürü bakımından bir fark olmuş 
mudur? 

ADLtYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Devamla) — Memlekette sicilli adlî kanunu 
yoktur. Sicilli adlî kanunu projesi Yüksek Mec
lise arzedilmek üzeredir. Bunun hakkında katî 
bir malûmatımız yoktur. Fakat, yeni cezaevlerin
den çıkan mahkûmları takibettiğimiz için bu hu
susta malûmatımız vardır, demin arzettiğim gi
bi, iki bin küsur adam yeni cezaevlerinden meş-
ruten tahliye edilmiştir bunlardan ancak yedisi 
tekrar mahkûm olmuştur. Bunu biz çok memnu
niyete şayan bulduk. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Mahkûmlarla 
mevkuflar bir arada mı tutuluyorlar? 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Mümkün olduğu yerlerde ayrıdır. 
Bazı yerlerde cezaevleri bir odadan ibarettir, 
oralarda imkân yoktur. Mümkün olduğu kadar 
mevkuflarla mahkûmları ayrı bulundurmağa ça
lışıyoruz. 

İSMAİL MEHMET UĞUR (Sivas) — Ben 
de bir sual soracağım. Yeni cezaevlerine gitmek 
için bir mahkûmun mahkûmiyeti iki seneden aşa
ğı olmıyacakmış. Geçenlerde Müdürü umumî bey 
öyle söylediler. Halbuki bir seneye de mahkûm 
olsa gitsin, orada çalışsın. Buna imkân yok mu
dur? 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Vekâletin bir talimatnamesi vardır. 
Buna göre büyük müddetli mahkûmlar evvelâ 
eski cezaevlerine gönderilir oralarda cezalarının 
bir kısmını çekerlerken murakabe ve müşahede 
altında kalırlar bundan sonra yeni cezaevlerine 
gönderirler. Yeni cezaevlerine gidecek adam
ların müddetleri iki seneden aşağı olursa bun
ların ıslahından beklenen netice hâsıl olmaz. 
Çünkü müddet yeni ıslah sisteminin tatbikma 
kâfi gelmez. Bu bakımdan cezaıarı iki seneden 
aşağı olanları yeni cezaevlerine sevketmemek-
teyiz. 

REİS — Nevzad Ayaş, sual mi, yoksa söz 
mü istiyorsunuz. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Söz istiyorum. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Muhterem Adliye vekili mücrimlerden bahse
derken bunların esbap ve âmillerinden ve sai-
reden bahsettiler. Tenevvür ettik, teşekkür 
ederim. Fakat benim burada en ziyade dikkat 
ettiğim, çocuk mücrimlere ait malûmattı. Bun
lar hakkında malûmat vermediler. Bunların 
sebebi mücrimiyetleri nelerdir. Sonra bunların 
cezaevlerinde geçirdikleri hayat hakkında bize 
malûmat vermediler. Bizim gördüğümüze na
zaran, şimdiye kadar Adliye vekilinin söyledi
ği ve vekâletin aldığı tedbirlere muhalif bazı 
hareketler oluyor. Meselâ, Konya cezaevinde 
genç bir çocuk yaşlı mahkûmlar arasında görü
lüyor. Bu bir misaldir. Biz bunu bir kaç defa 
tekrar edebiliriz. Bunlar hakkında bazı malû
mat verebiliriz. Bunlar hakkında yeni tedbir-
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ler almak yolu düşünülüyor mu? bunu istiyo
rum; bir. 

Ondan sonra çocukların müerimiyetleri hak
kında bize malûmat verirlerken onların mücri-
miyetlerinin esbap ve âmilleri hakkında malû
mat lütfetsinler. 

Çocuk mücrimiyetinin esbabı vardır elbette. 
Burada söyliycbilirler mi? işitmek istedi -
ğim budur. Belçika'da Çekoslovakya'da, 
İtalya'da hattâ Fransa'da filimler üzerinde 
yapılan tetkikler de, bazı filimlerin çocuk 
mücrimiyeti üzerine tesir ettiğini bildi
ren kuvvetli delâil vardır. Bu hususta 
kuvvetli muharrirlerin yazdıkları eserler var
dır. Böyle bir istatistik bizde mevcut mudur? 
Varsa neşredebilir veya bize verebilirler mi? 
Bu küçük mücrimler hakkında bilhassa filim
lerin çok tesir ettiği esası hakkında malûmat-
tar mıdırlar.? Kendilerinin malûmatı yoksa te
darik etmelerim ve neşretmelerini bilhassa rica 
ediyorum. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Arkadaşlar, 
mahkûmların ceza ve tevkif evlerinde veyahut 
bunların yerine ikame edilen terbiyevi ve ıs-
lâhkâr müesseselerde, bir daha suçlu sıfatını ta
kınmamaları için terbiye ve ıslah edilmeleri yo
lunda alman bütün tedbirler şükranla karşıla
nacak muvaffakiyetlerdir. Onun için, müzake
resine başlanacak olan kanun lâyihası bu vadi
de atılmış adımlardan biri olması itibariyle 

"memnuniyete şayandır. Bendeniz bu vesile ile 
evvelce üzerinde işlenmiş olan bir mevzu hak
kında maruzatta bulunmak istiyorum ve bilhas
sa bir noktanın aydınlanması için söz almış bu
lunuyorum : 

Vatandaşlar arasında suç irtikâp etmiş, 
mahkûm olmuş olanlara, yahut bu istidatta bu
lunanlara karşı önleyici tedbirler almak üzere 
psikolojik ve içtimai bakımdan bir takım ıslah 
hareketlerine erişilebilir. Bu yolda bazı mem
leketlerde isli ade edeceğimiz örnekler de var
dır. Parti G upumuzun toplantılarından birin
de bendeniz verdiğim bir sual takriri dolayı-
siyle istatistiklere istinaden suçların mümkün 
mertebe önünü almak için tedbirler alınması 
yolunda maruzatta bulunmuştum. Akabinde 
«Kriminoloji enstitüleri» kuruldu. Bunlardan 
biri istanbul Hukuk fakültesinde, ikincisi de 
Ankara Hukuk fakültesindedir. Enstitülerin ku
rulması üzerinden epiy zaman geçmiştir. Bu 
enstitülerin faaliyeti bir taraftan Maarif veki
limizi, diğer taraftan Adliye vekilimizi alâka
dar eder. Şu noktadan ki, Enstitünün üzerin
de işliyeceği vesikalar Adliye vekâletince hazır
lanacaktır. Bilhassa muhterem Adliye vekili
mizin «adli sicil» bahsine temas buyurması do-
layısiyle bunların, «Kriminoloji enstitüleri» nin 
mesaisine zemin hazırlıyacak, esas teşkil ede
cek mahiyette tertip edilip edilmediklerini ve 

hazırlanan kanun lâyihasında bu vesikalarla 
(kriminoloji) mevzuları arasında münasebet gö
zetilip gözetilmediğini de izah buyurmalarını 
rica ederim. Diğer taraftan talimatlarının da 
hazırlandığını öğrendiğim bu iki Kriminoloji 
enstitüsünün şimdiye kadar ne yaptıklarını, 
hiç olmazsa ihzari mahiyette ne gibi teşebbüs
ler ve tetkiklerde bulunduklarını da bu vesile 
ile öğrenmemiz faydalı olur. 

Maarif vekilimizin bu işin daha yakınında 
bulunması dolayısiyle izahatı ondan beklemek 
münasip olursa da Adliye vekilimizin de mevzuu 
dahilinde bulunduğu için kendilerinden cevap 
vermelerini rica ederim. 

HALİL MENTEŞE (İzmir ) — Arkadaşlar, 
cezalıların ıslahı yolunda Vekil Beyefendinin 
önemli bir mesai içinde bulunduğunu anladık, 
bu cihet şayanı şükrandır. Yalnız maruzatıma 
başlarken iki yol takip ediliyor dedim. Birisi; 
tevkifhanelerle cezaevlerinin ayrılması, sonra ce
zaevlerinde az cezalılarla çok cezalıların ve ço
cukların ayrılması asıl ehemmiyetle nazarı dik
kate alınması lâzımgelen bu cihettir. Çünkü bu, 
sirayetin fesatkâr tesirlerinden mücrimleri ko
rumak için alınacak olan ilk tedbirdir. Bu çok 
pahalı bir şeydir, arkadaşlar. En zengin mem
leketlerde dahi eski hapisaneleri yeni asri bir 
hale getirmek başarılmış vaziyette değildir. Onun 
için bu hususa Vekil Beyin nazarı dikkatini cel-
bederim. 

Bizde hapisaneler hemen umumiyetle büyük 
şehirler ve kasabalar içindedir ve müruruza
manla bunların bulundukları saha büyük kıy
met almıştır. Meselâ izmir hapisanesi şehrin 
en kıymetli yerinde, Güzelyalı'ya giden cadde 
üzerindedir. Geniş bir sahayı işgal etmektedir. 
Bunun gibi istanbul ve daha bazı şehirlerde 
vaziyet böyledir. Binaenaleyh bu işte ekonomik-
man hareket etmek için bu, müruruzamanla bü
yük kıymet kazanmış olup, şehirler içinde en 
güzel yerlerde bulunan binaları satarak bunla
rın bedelleriyle bir kere şehir içinde yalnız tev
kifhane bırakıp diğer hapisanelerin şehir dışına 
çıkarmak hususunda istifade edilmelidir. Bu yo
la gidilirse, hem şehirler içinde artık yakışık
sız bir manzara arzeden bu vaziyetten kurtulu
ruz, hem de büyük kıymet tutacak olan bunların 
enkazlarından ve sairesinden bir tevkifhane 
yapılmış olur. Şehir haricinde yeni hapisaneler 
de yapılabilir, maliyeye bar olmaksızın. Bu cihe
ti Vekil Beyefendinin nazarı dikkatine ehemmi
yetle arzediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ HASAN MENEMENCt-
OĞLU (Mardin) — Dr. Şevki Uludağ arkadaşı
mız mahkûm çocukların vaziyetleri hakkında 
malûmat arzetmekliğimi arzu ettiler; Türki
ye'deki çocuk denecek mahkûmların adedi dört 
ve âzami beş yüzü aşmıyor. Bizde ilk olarak 
Ankara civarında bir "çocuk ıslahevi vticude 

ı getirdik. Yakın vilâyetlerdeki mahkûm çocuk-
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lan buraya topladık. Bu çocukların sebebi mah
kûmiyetleri ; katil, hırsızlık suçları galip olmak 
üzere diğer suçlardır. Bu ıslahhanenin muallim
leri ve ustaları vardır. Muallimleri bu çocukla
ra ilk tahsili vermeğe çalışıyorlar. Ustalar da 
köylerinde lâzım olacak kadar marangozluk, 
dülgereilik ve doğramacılık, terzilik ve kundu
racılık öğretmektedirler. Şimdi bu mahkûm 
çocukların içinde, bir elbiseyi kesip, biçip, di
kip vücude getirecek bir halde yetişmiş olanları 
vardır. Kunduracılıkta da keza. Adliye vekâle
tine teveccüh eden vazife şudur. Herhangi bir 
tesadüf eseriyle mahkûm olan kimselerin ceza
sını çektirmek ve bu cezayı çektirirken de bun
ları ıslah ederek faydalı birer uzuv olarak cemi
yete iade etmektir. Adliye vekâleti vüsati dahi
linde âzami gayret sarfederek bu iki esası göz-
önünden ayırmıyarak hem bunların cezasını çek
tirmeğe ve hem de ıslah etmeğe çalışmaktadır. 

Konya'da çocukların büyük mahkûmlar ara
sında bulunduğundan malûmatım yoktur. Bun
ları sıkı olarak takip ettiğimiz halde eğer çocuk
lar büyükler arasında bulunuyorsa bunları şiddet
le takip edip mâni olmağa çalışırız. 

Halil Bey arkadaşımızın; temas buyurdukları 
noktaya gelince; demin de arzettiğim gibi, tev-
kifevleriyle cezaevlerini elimizden geldiği ka
dar ayırmağı esas olarak kabul ve takip etmek
teyiz. Cezaevlerinin şehir içerisinde bulunması 
meselesine gelince; zaten yeni programımız bü
yük cezaevlerinin şehirlerden uzak yerlerde yap
tırmaktır. Fakat tevkifhanelerin mahkeme 

binalarına yakın olması zaruri olduğu için mahke
me civarında birer tevkifhane yaptırarak büyük 
kütleyi teşkil eden mahkûmlar için cezaevlerini 
uzak yerlerde yaptırmaktayız. İzmir'deki ceza
evinin vaziyeti hakikaten bizi yakından alâka
dar ediyor, iki senedenberi bununla meşgulüz 
Biz arzu ediyoruz ki, oradaki kıymetli arsayı 
belediyeye devredelim, belediyeden alacağımız 
bedelle şehirde bir hapisane meydana getirelim. 
Fakat bu mümkün olmadı. Bunun için çalış
maktayız. 

REİS — Başka mütalâa var mı? 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Bir sualim var. 1938 senesinde İstanbul Üniver
sitesi profesörlerinden birinin Beynelmilel Kri
minoloji enstitüsüne sunduğu bir rapora göre, 
çocuk mahkûmların adedi sorulmuş ve bu arada 
filimlerin çocuk suçlarına olan tesiri sorulmuş
tur. Demin sorduğum sualin bir kısmına cevap 
vermediniz. İstanbul Üniversitesi profesörünün 
yazdığı şey doğru mudur? 

Yani filimlerin çocuklar üzerinde müessir 
olmasından dolayı yapılan cinayetlerden malû
matınız var mı ? 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCİOĞLU 
(Devamla) — Bunun hakkında malûmatım yok
tur, araştırıp arzedeyim. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Krimonoloji 
enstitüsü hakkında bir sev buyurmadmız. 

ADLİYE V. HASAİf MENEMENCİOĞLU 
(Devamla) — Krimonoloji enstitüleri Maarif ve
kâletinin nezareti altında tesis edilmiştir. Adliye 
vekâleti, bu müesseselerden en ziyade istifade 
edecek vekâletlerden biridir. Çünkü bu müessese
lerin elde ettkleri neticelere göre kanunları mem
leketin ihtiyaçlarına intibak ettirmek imkânı 
hâsıl olacaktır. Bu bakımdan krimonoloji ens
titüleri Adliye vekâleti için fevkalâde ehemmiyeti 
haizdir. Bunu arzetmekle iktifa ediyorum. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ceza ve tevkifevleri umum müdürlüğünün Teş
kilât ve vazifeleri hakkında kanun 

MADDE 1. — Ceza ve Tevkifevleri Umum 
müdürlüğü Adliye vekilinin direktifleri daire
sinde Ceza ve Tevkifevlerinin inşa ve tamirle
rini temin ve bunların idare tarzlarını tanzim 
ve hesap muamelelerini takip ve bunlara mü
teallik muhabereleri icra ve tâyinleri vekâlete ait 
olan Ceza ve Tevkifevleri müdür ve memurları
nın tâyin, terfi ve tahvillerine dair inha mu
amelelerini ifa eder. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Umum müdürlük: 
1. İş . esası üzerine kurulan ve kurulacak 

olan cezaevlerine; 
2. Diğer ceza ve tevkifevlerine; 
Ait işlerle meşgul olmak üzere iki şubeye ay

rılır. 
İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 

bu ikinci maddenin birinci fıkrasının altındaki 
(cezaevleriyle) olacak galiba. Tarzı tahrirde bir 
hata olacak. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Hayır, doğrudur. Cezaevlerine; diğer ce
za ve tevkiflerine ait işlerle meşgul olmak üzere, 
iki şubeye ayrılır. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Umum müdür muavini, umum 
müdürün yardımcısı olup aynı zamanda birinci 
şubeye ait işleri, ikinci şube müdürü ikinci şu
beye ait işlerle Umum müdürün kendisine vere
ceği sair işleri görürler. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Umum müdürlüğün mühen
dis ve mimarları Ceza ve tevkifevleriyle diğer 
Adliye binalarının ve tesisatının inşa, tadil, 
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tevsi veya tamirine müteallik işlerle ihtisasları 
dahilinde kendilerine verilecek diğer bütün iş
leri takip ve ifa ederler. 

REÎS —• Söz istiyen var mı? 
İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 

bu madde doğrudan doğruya Umum müdürlü
ğün mühendis ve mimarlarının yapacağı işleri 
bildiriyor. Lâkin bu maddede buna müteallik 
işleri yapıyor, deniyor ki, kast teknik işleri ya
pacak demektir. Onun için zannederim ki, bir 
teknik kelimesi eksiktir, 

Fakat asıl söylemek istediğim bu değil. 
Birinci maddede umum müdürlüğün ceza ve 
tevkif evlerinin inşa ve tamirini yapacağı mu
harrerdir. Halbuki, bu maddede bir de (Diğer 
adliye binalarının) kelimesi ilâve edilmiş. Malû
mu âliniz Adliye binaları da Hükümetin diğer 
binalariyle alâkadardır. Adliye binalarının 
gerek teknik gerek mimari gerek şehircilik ba
kımından Hükümetin diğer binaları meyanına 
dahil olmak lâzımgelir. Binaenaleyh, bunla
rın proje ve her şeylerinin doğrudan doğruya &e-
mafissabık Nafia vekâleti tarafından yapılma
sının daha muvafık olacağı kanaatindeyim. 
Onun için : diğer Adliye binalarının, kelimesi
nin kaldırılması için bir takrir takdim ediyo
rum. Eğer encümen tadili kabul ederlerse tak
rire lüzum yoktur. 

ADLÎYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Kabul ediyoruz. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, bu 3500 sayılı kanunun bir 
maddesidir. Bu değişmiyen maddelerin içind-
dir. Adliye encümeni bu kanunun diğer madde
lerinin değiştirildiğini görerek toplu bir halde 
bunları birleştimeği muvafık bulmuş ve 3500 
sayılı kanunun o maddesini buraya geçirmiştir. 
Bu itibarla Encümenimiz bunun üzerinde dur
muş değildir. Maamafih, arkadaşımızın izah et
tikleri nokta yerindedir ve Encümen buna işti
rak etmektedir. 

REİS — (Adliye vekâleti binalarının) fık
rasının çıkarılması teklif ediliyor. Encümen de 
bu şekli kabul ediyor. 

Maddeyi bu şekilde reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Muhasip, bütçede mütedavil 
sermaye olarak tahsis edilen parayı umum mü
dürlükçe gösterilen yerlere göndermek ve da
ğıtmak, hükmi şahsiyeti haiz olan ceza evleri
nin ve ıslâh evlerinin mütedavil sermaye sahip
lerini merkezde birleştirmek ve umumî bilan
çoyu tanzim ve bütün hesap işlerini takip ve 
ifa ile mükelleftir. 

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

MADDE 6. — İş esası üzerine kurulmuş ve ku
rulacak olan cezaevleri, işyurtları ve ıslâhev-
leri mütedavil sermaye ile yapacakları işler 
dolayısiyle hükmi şahsiyeti haizdirler. Müte
davil sermaye ile iş görecek her cezaevini ve 
ısıahevini temsil edecek makam ve memurları 
Adliye vekâleti tâyin ve lüzumu halinde tebdil 
eder. 

Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevlerinin, iş>-
yurtlarınm ve ıslahevlerinin mütedavil serma
yeleri miktarını tâyin ve birinden diğerine nak
le Adliye vekâleti salahiyetlidir. 

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

MADDE 7. — Ceza ve Tevkif evleriyle ıslah
evlerinin inşa ve tamir işleri 3611 sayılı kanun 
hükmüne bağlı değildir. Ancak, Adliye vekil
liğinin fen heyeti bulunmıyan veya merkezden 
fen memurları gönderemediği yerlerde bu işler 
3611 sayılı kanun hükümlerine göre görülür. 

Bu evlerin mütedavil sermayesiyle ilgili iş
ler hakkında Muhasebei umumiye, Arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanunlariyle sarftan önceki 
Divanı muhasebat vize usulü tatbik olunmaz. 

Mütedavil sermaye ile iş gören cezaevleriyle 
ıslahevleri kuruldukları tarihten itibaren inşa
at işlerinden sınai, zirai ve diğer faaliyetlerin
den dolayı vergiye tabi olmadıkları gibi üzerin
de çalıştıkları gayrimenkuller için dahi emlâk 
ve arazi vergisinden müstesnadır. 

REİS — Mütalâa var mı? 
İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 

bundan 10 sene evveline kadar, malûmu âliniz 
bütün Devlete ait müesseselerin binaları umu
miyetle kendi daireleri tarafından yaptırılırdı. 
Bunda isabetsizlik görülmüştür. Meselâ bir çok 
binalar yapılmıştır, ben de hatırlarım, Kan
gal'da bir Hükümet binası yapılmıştır, içerisi
ne girmek nasip olmamıştır. Erzurum'da bir 
darülmuallimin yapıldı, içine girmek mümkün 
olmadı. 2799 numaralı kanunla Devlet namına 
yapılacak bütün binaların projeleri, keşifleri, 
şeraiti inşaiyeleri Nafia vekâletinin murakabe
sinden geçirilmesi şarttır, denildi. Şimdi bazı 
devair, Millî Müdafaa vekâleti gibi, Devlet de
miryolları gibi devair, hususi kanunlarla bun
dan muaf tutulmuştur. Bunlar muaf tutulmak
la beraber Nafianın 3611 numaralı yani burada 
ismi geçen Nafia teşkilât kanununun 29 ncu mad
desi mucibince bunların Nafia vekâletince tan
zim edilmiş nizamname, talimatname ve şartna-
mei fenniyelerine riayete mecburdur. Burada 
3611 numaralı kanunun hükümlerine bağlı de
ğildir kelimesi doğrudan doğruya heyeti umu-
miyesiyle proje ve diğer bakımdan bağlı değil
dir. Yoksa Devletin diğer hususi kanunlarla 
proje tanzimini üzerine almış müesseselerin ta
bi olduğu Nafianın şartnamei fenniyeleri, ni-
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zamname ve talimatnamei fenniyelerine riayet 
edeceklerini anlıyoruz, zannediyorum ki bu, hü
küm ifade içerisinde dahildir, bunu kasdetmiş-
tir. Bu kanun çok arzu ederdik ki Nafia encü
meninden geçsin. Çünkü içinde Nafia kanunla
rını alâkadar eden, hususlar vardır, tabii va
kit olmadığı için geçmedi, gördüğümüz eksikli
ği mümkün mertebe burada tashihe çalışacağız. 
Bu kanunun içerisinde eksik olan bir nokta 
vardır ki o da teknik kontrol noksanlığıdır. 
Malûmu âliniz projeler hakkında en son bir ka
nun çıkardık, Maarif vekâletine ait meslekî öğ
retim ve tedrisat kanunu, 4304 numaralı kanun. 
Bu kanunda yüksek heyeti fenniyesi olan Ma
arif vekâleti, ki yüksek mektepler onun idaresi 
altındadır, yapacağı binaların plân ve projele
rini Nafia vekâletinden tasdik ettirmek mecbu
riyeti kaydını koyduk. Halbuki burada böyle 
bir kayıt yoktur. Belediyelerin dahi keşif bede
li 50 bin lirayı tecavüz eden inşaatının proje
leri umumiyetle Nafia vekâletince tasdik edilir 
ve bu mecburiyet 3611 sayılı kanuna konmuş
tur, Nafia vekâleti Devletin inşaat sistemi ve 
fennî nizamname ve talimatnamelerini tanzim
den mesul bir vekâlettir. Her inşaatı onun mu
rakabesi altına alması lâzımgelir. Burada diğer 
müesseselerde kabul ettiğimiz gibi umum mü
dürlüğün yapacağı ceza ve tevkifevlerinde, di
ğer müesseselerde, belediyelerde kabul ettiğimiz 
gibi; yani bedeli keşfi 50 bin lirayı mütecaviz 
yeni inşaat projeleri ve keşif namelerinin Nafia 
vekâletince tasdik edileceğine dair bir kayıt 
koymak lâzımdır ki bunu biz diğer kanunlarda 
kabul etmişizdir. Bir kere bu hususu rica edi
yorum. 

İkincisi, mademki bir projeyi ve keşfin tasdi
kini kabul ediyoruz. O inşaatın kabulü katisin
de, yani bu yapılan binalar bittikten sonra, ya
pılacak kabulü katî muamelesinde de Nafia ve
kâletinin bir murahhası olmasını teklif ediyo
rum. Bunun için bir takrir veriyorum. Yal
nız ihtimal ki bu projeleri Nafia tasdik eder
ken vakit kaybolur, fazla muhabere ile vakit 
geçer. Onun için 3404 numaralı Maarif vekâle
tinin öğretim kanununda bir kayıt koymuştuk, 
(verilen projelerin iki ay içinde Nafia vekâle
tince tasdik edilmesi mecburidir) demiştik. Bun
lar daha küçük mebani olduğu için bir ayı kâfi 
görüyorum bendeniz. Bu kaydin konmasını mu
vafık görüyorum. Bunun için bir takrir veri
yorum. Kabulünü rica ediyorum. 

Sonra, birinci fıkranın nihayetinde «ancak 
Adliye vekilliğinin fen heyeti bulunmıyan veya 
merkezden fen memurlarının gönderilemediği 
yerlerde bu iş 3611 sayılı kanun hükümlerine 
göre görülür» deniyor. Bu bir kısmını ben ya
payım, diğer kısmını Nafia yapsın demektir. 
3611 numaralı kanun olunca projeleri de Na
fia vekâletinin yapması lâzımdır. Bu ibare ye
rine gene 4304 sayılı Maarif vekâletine ait bir 

kanuna koyduğumuz bir cümlenin konmasını tek
lif ediyorum. O şu.idi : «Maarif vekâletinin 
fennî teşkilâtı olmıyan yerlerde Nafia vekâle
tinin teşkilâtından istifade olunabilir.» Eğer 
encümen muvafakat ederse fıkranın sonunu tay
yederek bu şekilde tadilini rica ediyorum. Bu
nun için takrir veriyorum. 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Keisliğe 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle maddenin ilk 

fıkrasına (Şu kadar ki, keşif bedeli elli bin lirayı 
geçen yeni inşaat proje ve plânları ile keşif na
melerinin Nafia vekâletinin tasdikından geçmesi 
ve bunların katî kabul muamelelerinde Nafia ve
kâletinden bir âza bulundurulması mecburidir. 
Projeler ve plânlar ile keşif evrakının tasdiki, 
Nafia vekâletine teslim tarihinden bir ay zarfın
da yapılır) hükmünün ilâvesini teklif ederim. 

Eskişehir mebusu * 
izzet Arukan 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Arkadaşımızın teklif ettiği fıkra yerinde
dir. Çünkü bir kat daha teminat altına almak
tadır, 50 000 lirayı mütecaviz inşaat... Yalnız ikinci 
bir mütalâaları var ki, (İstifade olunabilir) şek
linde yazılsın. Bunu doğru bulmuyoruz. Çünkü 
ıslah, ceza ve tevkifevlcrinin vaziyetleri hepi
mizce malûmdur. Bunların biranevvel ıslahı 
lüzumuna kani olduğumuzdan dolayıdır ki, ev
velce Adliye vekâletine bunları yapmak için is
tisnai bir salâhiyet verilmiştir. Şimdi ne olu
yor f Adliye vekâletinin heyeti fenniyesinin ye
tişemediği yerlerde aslına gidelim. Kanun za
ten bir işi Nafia vekâletine tahmil etmişti. Na
fia vekâleti için bir vecibe teşkil eden bu işi Nafia 
vekâleti yapsın diyoruz. Binaenaleyh (İstifade 
edilebilir) şekline sokmak tamamiyle gayeye de 
mugayir bir şeydir. Netice şudur: Nafia vekâ
letinin işlerini Adliye vekâletinin yapacağı 
şeylerle az çok tahfif ediyoruz. Amma bu işi 
yapamayacağı yerlerde Nafia vekâletini bun
dan kurtarmak için hiç bir sebep yoktur. (İs
tifade edilebilir) dersek cezaevlerinin biranevvel 
ıslahına gitmek mümkün olmaz. Onun için 
Heyeti Celile zannederim encümenin ısrarını 
yerinde bulur. 

ÎSZET ARUKAN (Eskişehir) — Israr etmi
yorum. Bir mütalâadan ibarettir. 

EEÎS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(İzzet Arukan'm takriri tekrar okundu). 
EEÎS — Takriri nazarı itibara alanlar... Al-

mıyanlar... Takrir nazar] itibara alınmıştır. 
Maddeyi encümene veriyoruz. 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — Aynen kabul ediyoruz . 
EEÎS •— Bir defa okuyun. 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — Bir sureti bizde vardır. 
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REÎS — Şu halde takrirde teklif edilen fık

ranın maddeye girmesini encümen aynen kabul 
ediyor. Maddeyi bu suretle yani maddenin üçün
cü satırında «Ancak» diye başlryan cümle kalka
rak yerine nazarı dikkate alınan takrirdeki hük
mün ilâvesiyle maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükmi şahsiyeti haiz olan 
cezaevlerinin, iş yurtlarının ve ıslahevlerinin 
sermayeleri bütçe ile mütedavil sermaye ola
rak tahsis edilen meblâğ ile onun işletilmesin
den hâsıl olan kâr ve cezaevlerinde çalıştırı
lan mahkûmların kazançlarından Adliye vekâ
letince tesbit edilecek miktarda kesilen paralar
dan teşekkül eder. 

REİS — Madde hakknda mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükmi şahsiyeti haiz olan ce
zaevleriyle ıslahevlerinin ve iş yurtlarının mü
tedavil sermayesine ait hesap usulleri Adliye 
ve Maliye vekilliklerince müştereken tesbit olu
run-. 

5 nci madde mucibince merkezde tevhit ve 
bilançosu tanzim olunan hesaplar her malî yıl 
sonunda Adliye ve Maliye vekilliklerince tâyin 
olunacak iki memur tarafından tetkik edilerek 
taallûk ettiği malî sene sonundan itibaren en 
çok altı ay içinde Divanı muhasebata tevdi olunur. 

REÎS — Madde hakknda mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — îş esansı üzerine kurulan 
cezaevleriyle ıslahevlerinde çalıştırılan mah
kûmlara verilecek gündelik miktarı Adliye ve
killiğince teabit olunur. 

Bu mahkûmların gündeliğinden yiyecek 
karşılığı çıkarıldıktan sonra geri kalan para 
her mahkûm için açılacak bir hesaba yazılır. 

tş esası üzerine kurulan cezaevleriyle ıslah
evlerinde çalışan mahkûmların hesaplarında ya
zılı paralar ancak kanuna dayanan sebeplerle 
salıverilmeleri gününde kendilerine, vefatları ha
linde mirasçılarına verilir. 

tş yurtlarında çalıştırılan mahkûmlara veri
lecek gündeliklerin miktarı ve bunların tediye ' 
şekli ve şartları Adliye vekilliğince tesbit olu
nur. ' 

Mahkûmlara verilen elbise, ayakkabı, çama
şır ve her türlü eşya için mütedavil sermaye 
kârından harcanan paranın gündeliklerinden ke
silip kesilmemesini tâyin ve kesilmesi halinde 
miktarını tesbit Adliye vekilliğine aittir. 

iş esası üzerine kurulan cezaevlerinde çalış
tırılan mahkûmun kaçması veya uygunsuz ha
reketi sebebiyle iş esası üzerine kurulmamış bir 
cezaevine iadesi halinde hesabında biriken para 
mütedavil sermayeye irat kaydolunur. 
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Islahevinde bulunan mahkûmların kaçmaları 

halinde hisselerine düşen kazanç miktarı irat kay
dolunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Adliye vekilliği ceza ve tev-
kifevleriyle ıslahevlerinin müstahdemlerine tes
bit edeceği örnekte parasız elbise vermeğe salahi
yetlidir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler— Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Islahevlerinde çalıştırılacak 
mahkûmların kazançlarından bu kanunun 8 nci 
maddesine tevfikan tevkif olunan miktar çıktık
tan sonra geri kalan para sıhhi ve mücbir se
beple çalışmağa iştirak edemiyen veya kısmen 
iştirak etmiş olanlar da dahil olmak ve çalışma 
nispetleri de nazara alınmak üzere Adliye vekil
liğince tesbit olunacak esaslar dairesinde mah
kûmlara paylaştırılır. 

REİS — Mütalâa var mı ? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — îş esasi üzerine kurulan ce
zaevlerindeki mahkûmların kaçmaları veya uy
gunsuz hallerinden dolayı eski cezaevlerine ia
deleri halinde mahkûmun her çalışma günü iti
bariyle kazandığı müddetlerden bir kısmının 
veya tamamının tenziline mahal olup olmadığı 
hakkında bir karar verilmek üzere evrak en ya
kın asliye ceza mahkemesine tevdi olunur. 

Mahkeme mahkûmun müdafaasını ve Cum
huriyet müddeiumumisinin mütalâasını aldıktan 
sonra bu hususta bir karar verir. 

Bu karar aleyhine acele itiraz yoluna müra
caat olunabilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Mütedavil sermaye ile iş 
gören cezaevleriyle ıslahevlerinin müdür, mümes
sil, memur ve müstahdemlerinden geceyi bağlı 
oldukları ceza veya ıslahevlerinde geçirmeğe mec
bur olanlara Adliye vekilliğinin izniyle kaldık
ları yerde ücretsiz olarak yemek verilebileceği 
gibi yine bu suretle geceyi vazifeli bulundukları 
ceza veya ıslahevlerinde geçirmeğe mecbur olan
lara belli çalışma saatleri dışında gördükleri 
işe karşılık olmak ve miktarı îcra Vekilleri He
yetince tesbit edilmek üzere bağlı oldukları mü
essesenin her sene bilançosunda tahakkuk ede
cek kârından mütaakıp sene için ayrılacak mik
tardan verilmek şartiyle aylık bir ücret verile
bilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 

— 171 — 



t : 27 13.1.1943 C : 1 
reyinize ârzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Cezaevleri ve ıslahevleri me
mur ve kâtiplerine Adliye vekilliğinin izniyle 
mütedavil sermiaye hesapları ve bu hesapları il
gilendiren işler gördürülebilir. 

Bulundukları cezaevinde veya ıslahevinde bu 
işleri görmesi Adliye vekilliğince uygun görülen 
memur ve kâtipler o kurumun mesul muhasibi 
sayılır. 

REÎS — Mütalâa var mı ? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 3500 ve 4077 sayılı kanunlar 
ilga edilmiştir. 

BEİS — Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur 

REİS — Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyinize 
ârzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

12. — Avukatlık kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Adliye encümeni mazbatası (1/715) [1] 

M. M. SALÂH YARGI (Koceli) — Mazba
tada zaten müstaceliyet temennimiz vardır. 

REÎS — Yalnız tevzi tarihine göre bugün 
müzakeresi için bir karar almak lâzımdır. 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Onu da 
rica ediyoruz. 

REİS — Lâyihanın bugün müzakere edil
mesini encümen teklif ediyor. Bu teklifi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın müstacelen müzakeresi teklif edi
liyor. Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyihanın 
müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz ietiyen var 
mı?... Maddelere geçilmesini yüksek reyinize 
ârzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Avukatlık kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun 

BİRİNCİ MADDE — 3499 sayılı Avukatlık 
kanununun 1, 16, 19, 55, 67, 81, 86, 90, 101; 
116 ve 129 ncu maddeleriyle 3 ve 4 ncü mu
vakkat maddeleri aşağıda yazılı şekilde tadil 

[1] 86 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

ve bu kanuna 10 sayılı bir muvakkat madde 
ilâve edilmiştir. 

Madde 1. — Avukatlık meslekine kabul 
olunmak için: 

A) Türk olmak 
B) 23 yaşını bitirmiş bulunmak; 
C) Bir Türk Hukuk fakültesinden veya 

mektebinden mezun olmak veya Siyasal bilgi
ler okulundan mezun olupta noksan kalan 
derslerden Hukuk fakültesinde imtihan vermiş 
olmak veya yabancı bir memleket Hukuk fa
kültesinden mezun olupta Türkiye Hukuk fa
külteleri programlarına göre noksan kalan ders
lerden imtihanla tasdikname almış bulunmak; 

D) Avukatlık stajını yapmış ve avukatlık 
imtihanında ehliyet göstermiş olmak; 

E) Levhasına kaydı istenilen baro mınta-
kasmda ikametgâhı bulunmak; 

P) Avukatlıkla içtimai caiz olmıyan bir 
hizmet veya meşgalede bulunmamak; 

G) Bu kanuna göre avukatlığa mâni hali 
olmamak; 

H) İkinci maddenin (A) bendinde yazılı 
bir suçtan dolayı cezaî veya ayni maddenin (B) 
bendinde tatbikini istilzam eden inzibatî takip 
altında bulunmamak şarttır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, maddenin (C) fıkrasında bir kaç satır 
dikkatimi celbediyor. O satırları aynen okuya
cağım : «Yabancı bir memleket hukuk fakülte
sinden mezun olupta Türkiye hukuk fakültesi 
programlarına göre noksan kalan derslerden 
imtihanla tasdikname almış bulunmak.» 

Arkadaşlar, Avrupa'da okuyup da memleke
timize gelmiş bir çok meslek erbabı arasında 
sahte tasdikname, sahte şahadetname getirip ib
raz edenler, pek çoktur. Burada noksan tah
silden maksat Türkiye'nin hususiyeti, arkadaş
larımla hususi konuşmamda, öğrendim, Kanunu 
medeni, Teşkilâtı Esasiye kanunumuz kasdedili» 
yormuş. Hariçte Avrupa'da okumadığı kanunu 
ikmal ettirmek için konmuştur. Halbuki bura
da umumî hukuk tahsili bakımından bir kayıt 
yoktur. Biz memlekette eskidenberi ilmî tahsil
de bulunmuş zevatın Türkiye'ye avdetlerinde 
o'nları imtihana tabi tutmak yolunda teşebbüs
lerimiz vardır. Meselâ 70 - 80 senedenberi 
tıp tahsili yapmış olanlar Türkiye'ye avdetlerin
de mutlaka kolükyom denilen bir imtihan geçi
rirlerdi. Son zamanda, Cumhuriyet devrinde, 
bir tabip şahadetnamesi ihraz edenler yine Sıh
hiye vekâleti memurları ve fakülte profesörle
rinden mürekkep karışık bir encümen tarafın
dan basit bir imtihan geçirmektedirler. Bu şe
kilde o diplomanın sahibi olup olmadığı hakkın
da bir kanaat edinilir, bu yolda kendisine mü
saade verilir. O erci şimdi okunan maddenin D 
fıkrasında bir imtihan mevzuubahistir. Bu im-
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tihan avukatlık yapmağa ilmî ehliyeti olup 
olmadığı, yani hukuk tahsilini tam olarak yapıp 
yapmadığı anlaşılmak lâzımgelir. Kendi mes
lekim noktai nazarından arzedeyim, bu memle
kette sahte diploma alıpta uzun müddet hekim
lik yapmış, hattâ uzun seneler geçtiği halde far
kına varılmamış, nihayet birinin ihbarı üzerine 
yakalanmış olanlar da vardır. Bana kalırsa 
Avrupa'dan gelen talebenin memlekette yalnız 
bizim Türk kanunu medenisi gibi hususiyetleri
mizi tahsil etmesinden başka Avrupa'dan getir
dikleri diplomanın sahipleri olup olmadıkları 
noktai nazarından da bir kontrol yapmak icabe-
der. Bu kontrolün yapıldığına dair de bunun 
üzerine bir kayıt koymak lâzımdır. 

M. M. SALÂH YARGI ( Kocaeli ) — Efen
dim, bu maddedeki tadil yalnız D fıkrasında ya
zılı olan imtihan kaydı hususundadır. Mer'i ka
nunda hâkim muavinliği imtihanı diye yazılıdır. 
Halbuki bu imtihan halen mer'i olan Hâkimler 
kanuniyle ilga edildiğinden âtıl olan bu kaydın 
değişmesi iktiza etti. Onun için fıkranın son 
satırına «avukatlık imtihanı» diye bir şeyin 
ilâvesi lüzumu hâsıl oldu. Onun için maddede 
bu tadil yapılmıştır. Bahis buyurdukları husus 
1924 tarihinde çıkan Muhamat kanunundan iti
baren mer'i kanunda bu esasat kabul edilmiştir 
ve şimdiye kadar tatbik edilmektedir. Her ne 
kadar madde ele alınmış olmak itibariyle ken
dileri bir mütalâa dermeyan buyurabilirlerse de 
bu mesele encümende tetkik edilmediği için en
cümen namına daha esaslı bir cevap verile
mez. Amma bildiğimiz, kanaat ettiğimiz bir 
nokta, Avrupa hukuk mekteplerinde okumuş 
olanların diplomalarının sahte olması sebebini 
gösteriyorlar. Sahtelik, siistimal sübut bulun
ca şüphesiz ki onun nazarı itibara alınmıyacağı 
tabii addedilmek lâzımgelir. Fakat hakikî bir 
mezuniyet vesikası ile gelen, Avrupa mekteple
rinde hukuk tahsil etmiş olanların burada hu
kuk mezunlarının iktisap edeceği hakkı kaza
nabilmesi için yapılacak muameleyi madde gös
termektedir. O da, noksan kalan ve memleketi
mizde bilinmesi lâzımgelen diğer hukuk dersle
rinden imtihan geçirmesidir. Programlarımızın 
pek çok noktalan aynıdır. Binaenaleyh orada 
tahsil edilmiş olan (Devletler hukuku) ndan tek
rar burada imtihan verilmesine şüphesiz ki lü
zum yoktur. Amma bizim memleketimizde bi
linmesi lâzım olan ve o memleketlerde okun-
mıyan derslerden imtihan verecektir. Maddede 
yeniden bir tadil veya değişiklik yapmak ihtiya
cı karşısında değiliz. Binaenaleyh teklif veç
hile maddenin kabulünü rica ediyorum. 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Halen mahkeme
lerde reislik veya âzalık yapan hukuk mezunu 
olmıyan hâkimler, acaba dârvavekili olabilecek
ler midir? 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Ona ait 
madde aşağıda gelecektir. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Muhterem Yargı arkadaşımızın izahatından 
sonra daha ziyade anladım ki, ben haki -
katen üzerinde durulması lâzımgelen bir 
meseleye dokunmuşum. Buyurdular ki, bu mesele 
encümende konuşulmamış, mevzuubahis ol
mamış, - kendileri cevap veriyorlar. Bu 
mütalâalardan sonra madde bilâtereddüt 
encümene gitmelidir. Diyorlar ki, ha
kikî mezuniyet vesikasiyle gelen talebeleri kon
trol etmeğe hacet yoktur. Bu esasen eldeki ve
sikanın hakikî olup olmadığını anlamak için 
imtihan istiyorum. Böyle söylendikten sonra 
bunu tekrar anlamağa lüzum yoktur. Zaten 
Böyle Avrupa 'dan gelenler arasında satın alın
mış diplomalarla veya herhangi bir kurstan 
satın alman diplomalarla Avrupa'dan gelenlere 
şahit oluyoruz. Bunlar pek çoktur, gazetelerde 
okuyoruz. Bu yolda tedarik edilen diplomalar
la memlekete gelen yahut da herhangi bir fa
kültenin muntazam diplomasiyle gelenler var, 
oralarda ecnebilere mahsus diplomalar vardır, 
bu diplomaların sahibi olup olmadıklarını an
lamak için mutlaka memlekette bir imtihan ge
çirmesi lâzımdır. Bu noktayı nazardan encü
men zaten bu mesele üzerinde durmadık dediği
ne göre meseleyi tetkik etmek üzere geri alın, 
bu bir ... 

İkincisi; verilen bir diplomanın kontrolüne 
lüzum yoktur. Üzerinde fazla durmıyacağım. 
ortada bir diploma vardır. Biz o diplomanın ha
kikaten taşıyana ait olduğuna kani olursak ve 
falan Avrupa fakültesinin diplomasını anlar
sak mesele yoktur. Fakat alınan bu diploma 
acaba o üniversitenin hakikî olarak verdiği bir 
diploma mıdır. Bunu araştırmak lâzımdır. 

Sonra yazılışta da bir zühul vardır. A, B, C, 
D deniyor. C den sonra halbuki, (Ç) yazılmak 
lâzımdır. Düzeltilmesi gereklidir. 

MAZBATA MUHARRİRİ SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Efendim, Avrupa'da hukuk tahsi
li yaptım, geldim diyen bir adamın elindeki; dip
lomanın veya mezuniyet vesikasının vüsukkınu 
aramak bahsinde kendilerince bazı şeyler dü
şünmek istiyorlar. Her ihticaç edilecek vara
kanın vüsukunu aramak için usuller malûm
dur. Alelade günlük ticaret işlerinde aranan, 
mahallerinden verilmiş menşe şahadetnameleri, 
faturalar, vesikalar ve sairenin vüsuku şart ko-
şulurken, bir kere her mezuniyet vesikası, onu 
taşıyan adamın şüphesiz fotoğrafını havidir. O 
vesikaların bizim Türk mercilerince kabul edi
lebilmesi için oradaki resmî dairelerimizin, 
konsoloslarımızın ve elçilerimizin tasdikini 
muhtevi olması şarttır. 

Bu diplomaların vüsukundan kendileri kuş
kulanarak herhalde buraya gelenin imtihan ^dil
mesini işitiyorlar. Halbuki herşeyi suizanla kar
şılamak doğru değildir. Vüsuku aramak için ted-
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birler konabilir, fakat bunun kanunda yer alma
sına mahal yoktur. Bu madde 1921 tarihin-
denberi mer'idir, o tarihtenberi böyle bir vaziyet 
hadis olmadığı gibi, kendilerinin bahis buyur
dukları gibi bir muameleye tabi tutmak ihtiya
cı da hiç başgöstermemiştir. Bizim yaptığımız 
tadil, arzettiğim gibi, bir kelime tashihinden iba
rettir ve encümende mevzuubahis edilen de bu
dur. Binaenaleyh bendenizin maruzatım, ayrıca 
tetkika muhtaç bir mesele olmadığı bakımından 
buna cevap vermekte ben kendimde cesaret his
settim. Bunu böyle anlamakta aflarma igtiraren 
musırrım, maddenin de aynen kabulünü rica edi
yorum. 

REÎS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Avukat nezdinde yapılacak 
staj müddeti kesimsiz olarak enaz bir senedir. 

Stajiyerin makbul sebeplere dayanarak de
vam etmediği günler mazeretin kalkmasını mü-
taakıp bir ay içinde müracaat edildiği takdirde 
ikmal ettirilir. 

Baro reisi makbul mazeretler halinde staji-
yerlere senede 15 gün izin verebilir. 

Staj iyer staj müddeti içinde avukat ile bir
likte muhakeme celselerine ve staj konferansla
rına devam etmek, nezdinde çalıştığı avukat ta
rafından verilen işleri takip ve dâva evrakım 
tanzim eylemek ve bu esas dairesinde gösterilecek 
diğer vazifeleri ifa ile mükelleftir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Staj vesikası istihsaline mu
vaffak olanlar Adliye vekilliğinin tensip edeceği 
yerde bir sene müddetle mahkeme ve müddei
umumiler nezdinde staj görürler. 

Staj iy erler, staj sırasında ceza ve hukuk iş
lerinde zabıt kâtipliği ve başkâtiplik vazifesi ve 
kendilerine verilecek tetkikatı ve diğer yazı iş
lerini yaparlar. îcra memurlarına ve sorgu hâ
kimlerine yardım ve vekâlet ederler. Bunlar din
lemek üzere müzakerelerde hazır bulundurulabi
lirler. 

Stajiyerler vekâleten ifa ettikleri vazifeler
den ve kendilerine tevdi olunan işlerden dolayı 
asıl vazife sahipleri gibi mesuldürler. 

Stajiyerin vazifesini yapmakta gösterdiği ka
biliyetle ahlâki gidişine dair malûmat, çalıştığı 
daire âmirleri tarafından mensup olduğu mah
kemenin en yüksek dereceli hâkimine veya müd
deiumumisine verilecek delilli takrirlerle o hâkim 
veya müddeiumuminin staj iy er hakkında görgü 
ve bilgisine dayanan mütalâalarından ve Adliye 
müfettişlerinin raporlarından alınır. 

Staj müddetini bitirmiş ve seciye ve ahlâkça 

kabule mâni bir hali görülmemiş olanlar imtiha
na kabul olunurlar. 

Kabule mâni halin takdiri vekâlete aittir. 
Vekillikçe bu hususta ittihaz olunacak karar aley
hine hiç bir mercie müracaat olunamaz. 

İmtihanda ehliyet göstermiş olanlara ait maz
bataların bir sureti kayıtlı oldukları baroya gön
derilir. 

R E Î S — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Dr. ALÎ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Madde okunmazdan evvel söz istiyorum. 

REÎS — Madde okunsun da . . . 
Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 

Okunmazdan evvel söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
Dr. ALÎ SÜHA DELÎLBAŞI (Kütahya) — 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetin hazırlayıp 
teklif ettiği tadil lâyihasında bir 21 nci madde 
vardır. Bu yirmi birinci maddeyi Adliye encü
meni hususi mülâhazalarla, kendisince tabii ma
kul ve muteber olması lâzımgelen mülâhazalar
la, tayyetmiştir. Müsaade buyurursanız bu 21 
nci maddeyi yüksek huzurunuzda okumak isti
yorum. 21 nci madde diyor ki : 

«Madde 21. — Adli ve askerî hâkimlik ve
ya müddeiumumilikte, Devlet şûrası dâva da
ireleri reis ve âzalığı ile muavinlik ve mülâ-
zimliklerinde ve Hukuk fakülteleri veya Siyasal 
bilgiler okulu hukuk grupu profesörlüklerinde 
veya bu derslerin doçentliğinde yahut 2556 sa
yılı Hâkimler kanununa göre hâkimlik veya 
müddeiumumilik sınıflarından sayılan memu
riyetlerde enaz dört sene müddetle hizmet etmiş 
olanlar birinci maddenin (D) fıkrasında yazılı 
kayıttan varestedirler. 

Bu gibilerin baroya kaydına onuncu madde
nin A ve B bentlerinde yazılı vesikalardan başka 
sicil hulâsalarının da tasdikli birer suretinin 
verilmesi lâzımdır.» 

Bu madde zikredilen zevatın stajdan ve im
tihandan istisnasını istilzam ediyor. Hüküme
tin esbabı mucibe lâyihasında bu maddenin ta
dili için gayet kuvvetli sebepler vardır. Ez
cümle Devlet şûrasındaki Deavi dairesinde çalı
şan reis muavinleriyle âza mülâzimlerinin hâ
kimlik sıfatını haiz olduklarından dolayı bun
ların stajdan istisnası lâzımgeldiği tebarüz et
tirilmektedir. Buna mukabil Adliye encümeni 
mazbatasında bu gibi zevatın hâkimlik vasfını 
haiz olmadıkları alelıtlak hiç bir esbabı muci-
beye istinat etmeksizin iddia edilerek bu hü
küm kaldırılmıştır. Sonra burada ikinci bir hü
küm vardır ki o da Hukuk fakültesi veya Si
yasal bilgiler olculunda hukuk grupları dersle
rinde profesör ve doçentlik edenlerin kezal'k 
stajdan muaf tutulmaları hakkındadır. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında bun 
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lar hakkında gayet kuvvetli deliller vardır. I 
Kezalik Adliye encümeni mazbatasında buna | 
mukabil alelıtlak hükümlerle bu arzettiğim ze
vatın stajdan istisnadan istifade etmemeleri 
ileri sürülmüştür. Şimdi Şûrayi devlet kanu
niyle hâkimlik vasfını haiz oldukları kabul edi
len bazı muayyen zevatın daha kuvvetli bir es
babı mucibe ile hâkimlik vasfını haiz olmadık
larını ispat etmek lâzımgelirdi, bendenizin ka-
naatıma göre, bu yapılmamıştır. 

Siyasal bilgiler okulundan çıkanlar Hukuk 
fakültelerinde okutulduğu halde orada okutul-
mıyan derslerden imtihan vermek şartiyle avu
kat olabiliyorlar. İmtihan verebilecekleri ders
ler doğrudan doğruya hukuk ilmi vasfiyle alâ
kası olmıyan muhtelif şubelerdir. Gerek Hukuk 
fakültesi profesör ve doçentleri, gerekse Siya
sal bilgiler okulu profesörleri de tıpkı bu mezun
lar gibi muamele görecekler. Fakat Hükümetin 
esbabı mucibesinde zikredilen bazı dersler var
dır ki, bunların hukuk ilimleriyle gayet yakın
dan alâkası vardır. Şimdi 8, 10, 15 sene bu işle 
meşgul olarak bunları ders olarak göstermiş \ 
olan bir zatın avukatlık talep ettiği zaman yeni i 
bir hukuk mezunu gibi staj yapması, ondan son- , 
ra avukatlık ruhsatı alması gibi bir şeyi ben- | 
deniz hem madeletle, hem de mantıkla kabili I 
telif görmedim. Eğer Heyeti Celileniz de tas- ' 
vip ederse bu 21 nci maddenin ipkası için bir 
takrir takdim ediyorum kabulünü rica ederim. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Tesis ettiğimiz 
kanunlar arasında umumî ahenkliliği mümkün 
olduğu kadar temin için bir kimseye bir hak 
verdiğimiz zaman, bir kanunla tanılan hakkın di
ğerinde de teslim edilmesi lâzımdır. Ben, Hü
kümet tarafından teklif edilen 21 nci madde
yi prensip itibariyle çok yerinde buluyorum. 

Bir kanunla kendisine hâkimlik sıfatını ver
diğimiz adamları diğer bir kanunla hâkimlerin 
haiz olduğu haktan mahrum etmek bir tenakuz ! 
teşkil eder. Bu Devlet şûrası azaları, yani dâ
va dairesi azaları hususi bir imtiyaza mazhar j 
oluyorlar. O azalar, avukatlığa ait stajı yap- I 
madıkları, şu veya bu kademeleri geçirmemiş 
oldukları halde, mahza, dâva dairelerinde âza-
lık, ederek yani hukuk işleriyle meşgul olmala
rı, bunlara Avukatlık kanununda bu hakkın | 
verilmesine sebep teşkil ediyor. Eh, aynı va- ı 
ziyette bulunan muavinlerinin ve aynı va -
ziyette bulunan hukuk profesörlerinin böyle 
bir haktan mahrumiyetlerine, doğrusunu isterse
niz, ben ahenk bakımından akıl erdirememek-
teyim. Meselâ Hükümetin teklif ettiği projede 
hukuk okutan, hukuk grupuna dahil olanlar gi
rebilirler diyor. Bizim bugünkü mevzuatımız
da ancak medeni hukuk, ceza hukuku, şu veya 
bu şekildeki dersleri okutanlar avukat olmak 
salâhiyetini haizdirler, ve stajdan muaftırlar. 

Şimdi; soruyorum, encümenden, hukuku esa- | 
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siye okutan veya Devletler hususi hukukunu 
okutan bir profesör, profesörlük mevkiine ge-
1 inciye kadar hukuku ilminin yalnız bu iki kıs
mını mı öğrenmişlerdir? 

Biliyoruz ki, hukuk bir küldür. Bu branşla
rı heyeti umumiyesiyle ihtisas şubesidir. Nite
kim ki askerî ceza hâkimleri bu stajdan mu
aftır ki, askerlikte cezadan maada dâva var 
mıdır1? Bunlar avukat oldukları zaman hukuk 
dâvaları da alacaklardır. Binaenaleyh, işin 
mantığında, tutumunda Hükümetin noktai na
zarına göre daha isabet vardır. Sen hukuk fakül
tesinde profesörsün amma ceza dersi okutmuyor
sun ,hukuku medeniye okutmuyorsun, hukuku 
idare okutmuyorsun hukuku düvel okutmuyorsun. 
hukuku maliye okutmuyorsun.. Arkadaşlar huku
ku maliye okutan arkadaşın, hukuku medenıyeden 
nasibi olmadığı gün, profesör olmasına imkân 
yoktur, yahut Devlet hukukunu okutan, hu
susi hukuku okutan adam, bütün memleketin, 
yalnız memleketin değil, bütün Devletlerin 
hukuku medeniyesine ait, ticariyesine ait 
usulü hukukiyesine ait olmak üzere malûmatı 
yoksa o profesörün profesörlüğünden hayır gel
mez. Onun içindir ki ben Hükümetin, gayet 
musip olarak teklif ettiği bu maddeden neye 
vaz geçtiğine aklım ermedi, mantık yoktur 
bunda. 

Bir şayanı dikkat nokta; 20 sene Devletler 
hukuku umumiyesi veya hususiyesi veya ma
liye hukuk profesörlüğü yapan ve mütemadi
yen yüzlerce, binlerce talebe yetiştiren adamın 
kendi yetiştirdiği talebeleri iki sene stajdan 
sonra avukatlık yapabilecek de, neden onlara 
avukatlık payesini veren bu profesör avukatlık 
yapamıyacak talebesinin yerini alamıyacak. 
Onun içindir ki ben Hükümetin teklif ettiği 
Hukuk grupuna dahil olmak kaydı baki kal
mak şartiyle, profesörlerin alelıtlak avukatlık 
edebileceklerinde ve avukatlık edecekleri za
man staja tabi olmamalarında çok isabet bu
luyorum. Binaenaleyh Adliye vekilinden çok 
rica ediyorum. Ben de zannediyorum ki beni 
Hükümet ve encümen dinliyor da, derdimize 
çare bulacak, maalesef her ikisinin alâkasızlığı 
karşısında benim ricam, eğer arzu buyurulursa 
mütalâatımı tekrar edeyim. Eğer işitmiişlerse, 
Hükümetten rica ediyorum; arzettiğim sebep
lere müsteniden yazdıkları şeylerden neden rü-
cu etmişlerdir? Adliye encümeninden de rica 
ediyorum bendenizin vâki olan bu mütalâatı
mı red için ne esbabı mucibe vardır? muvafık 
görülmedi diyorlar, böyle şey olurmu? Çünkü 
arkadaşlar bir kanunun hikmeti vücudu o ka
nunun esbabı mucibesidir. Binaenaleyh ben Hü
kümetin teklif edip encümenin kabul etmediği 
21 nci maddenin kanuna alınması yolunda ar
kadaşımızın vâki olan teklifinin, Hükümetle 
beraber, çok yerinde olduğu ve bir iadamın 
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siaj görmesinden maksat hayatı hukukiyeye 
istinas payda etmesi ise ve matlup olan da ha
yatı hukukıyenm muhtelif safahatını görmekse, 
bunlar bunları kavramışlardır. Ceza hâkimliğin

de olduğu gibi nasıl ihtisas noktasında ısrar etmi
yorsak bu kısımda da idare hukukunda ve 
Devletler hukukunda dahi gerek dairelerde bu
lunmak ve gerek profesörlük yapmak suretiyle 
hizmet edenlerin bu katakoriye girmesine ta
raftarım. Bilhassa Hükümetten rica ediyorum, 
niçin bu maddeden feragat etmiştir, izah et
sinler, 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Efen
dim, Hükümetin lâyihasında mer'i kanunun 21 
nci maddesindeki stajdan vareste bırakılan 
işler sayılırken, hukuk fakültesinde tedrisatta 
bulunan profesör ve doçentlerin ancak madde 
metninde sayılan derslere inhisar eden 
profesör ve doçentlerin stajdan vareste 
tutulabileceği gösteriliyor. Buna Hükümet 
tadil lâyihasında iki şey ilâve ediyor. Tadadî 
bir şekilde olan dersler yerine (hukuk grupu) 
diye bir kayit ilâvesinin kâfi olacağını ve bun
dan maada Devlet şûrası muavin ve mülâzim-
lerinin de dört sene sebkedecek hizmetlerine 
bakılarak onların da avukatlık stajından va
reste bırakılacağı kaydini ihtiva ettiği görülür. 

Bu mesele encümenimizde çok uzun münaka
şa ve müzakereyi mucip oldu. Bendeniz bunun 
raportörü olduğum için o müzakereden mül
hem olarak esbabı mucibesi hakkında pek uzun 
tafsilât verdim. Bilâhara buna lüzum görül
medi. Muhtasarca bir şekilde işaret etmekle 
iktifa ettim. Şimdi bu vesile ile bir dereceye 
kadar kendilerine izahat vermiş olmak için ar-
zedeyim : 

Encümende tezahür eden hal şudur: Avu
katlığı, istihdaf ettiğimiz gayeye vasıl edebil
mek için, bu meslekin kanun metninde âmme 
hizmeti mesabesindedir telâkkisini kaydettikten 
sonra hakikaten hakikî adla müzahir bir kuv
vet olarak memlekette tesis etmek için bunun 
hakikî ve asil bir meslek olması arzu ediliyor 
ve bu mesleke intisap edenlerin bu mesleke hasrı 
meşgale etmesi ve o meslekin bütün inzibatının 
kendine tahmil ettiği vecibeleri, Devletin mura
kabesi, mensup olduğu teşekkülün nezareti al
tında ifa edilmesi çok arzu ediliyor. Yoksa 
avukatlık işte heybede bir şeydir, bu da istenil
diği zaman yapılır şeklinde, bundan evvelki 
çok kötü zanlara ve türlü küfür telâkki edile
bilecek hücumlara hedef olmuş bu meslekten 
Cumhuriyete lâyık olabilecek hakikî bir avukat
lık meslekinin çıkması yolunda encümenimizde 
tezahür eden şu his ve intiba ile artık mevcut 
ve mer'i olan kanuna konmuş bu vesile
lerle bunun hududunu tevsie girişmiyelim 
gibi bir kanaate vâsıl olduk (Doğru sesleri). Bu 
meyanda görüşülürken şöyle söylendi. Dendi 
&, fakültelerimizde profesörlük ve doçentlik 
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edenlerin başlarını kaşıyacak vakitleri yoktur, 
başka bir meşgale görmelerini kendilerinden 
bekliyoruz. Çünkü iş yalnız oradaki tedrisatla 
bitmiyor. İki, üç, dört saat sınıfa girip ders ver
mesiyle iş bitmiyor, işleri yalnız buna münha
sır değildir. Seminerler mesaisi, tatbikat kur
ları vardır, profesör ve doçentler orada da ça
lışmak mecburiyetindedir. Sonra profesörleri
mizden, doçentlerimizden şunu da bekliyoruz, 
telif, tercüme. Telif, tercüme bakımından kü
tüphanelerimiz boştur. Bu boşluğu doldurmak 
için bunların çalışmaları lâzım'dır. Binaenaleyh, 
irfan bakımından profesör ve doçentlerden 
beklediğimiz hizmetler arasında kendilerinin 
avukatlık diye böyle büro, ikametgâh bulun
durmak mecburiyeti altında bir meşgale ile iş 
görmelerine zaten biz imkânı maddi görmemek
teyiz diye çok haklı mütalâalar dermeyan edil
mişti. Ondan dolayı dendi k i ; mer'i kanun 
bunların avukat olmalarına mâni değildir. Staj
dan vareste bırakılmak için, sayılan derslerle 
iktifa edilsin. Esasen olsa olsa bunların avu
katlık diye yapabilecekleri şey istişari mahiyet
te bir mütalâadan ibaret kalabilir. Yoksa çan
tası koltuğunda, avukatlığın bir çok vaziyetleri 
vardır, mütenevvi mahkemelerde mahkemenin 
birinden çıkıp birine girerek bir doçent ve bir 
profesör tarafından dâva takip edilmesi, tasav
vur edilemez. Bunun için bunların vaziyetini 
bozmadan bu maddenin tadiline mahal görme
dik, dendi. 

Hattâ yine arkadaşlarımızdan bazıları, bu 
madde mademki tadil vesilesiyle gelmiştir, biz 
bunu büsbütün kaldırırsak daha iyi olur müta
lâasında bulundular. Bunu da ekseriyet kabul 
etmedi, Cereyan eden vaziyet ve orada hâsıl 
olan netice itibariyle Hükümetin teklifinin ka
bulüne mahal olmadığı neticesine vâsıl olduk. 
Meseleyi Heyeti Celile nasıl takdir ederse, tabii 
isabeti o olması lâzrmgelir. Noktai nazarımız 
budur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, Salâh 
Yargı arkadaşımızın verdiği izahata göre, hasrı 
meslek, yani avukat avukattır, başka işle meş
gul olmaması lâzım. Amma yine elimizde bulu
nan mevcut kanunda avukatlığın hangi meslek
lerle imtizaç edebileceğine dair kayıt arasında 
profesör ve doçentlikle de içtima edeceği yazılı
dır. Binaenaleyh mevcut teamüle göre, profe
sörler, doçentler avukatlık yapabileceği gibi, 
avukatların da profesörlük yapması caiz oldu
ğunu göstermiştir. Yani avukatlar bu meslek
lere intisap edebilirler. Bu bir. 

İkincisi; profesör ve doçentlerin avukatlık 
vazifesi görmeleri esası zaten kabul edilmiş ol
duğuna göre ihtilâf noktamız şudur. Niye ayı
rıyoruz? Hukuku esasiye profesörünü bu hak
tan mahrum ediyoruzda hukuku medeniye pro
fesörüne bu hakkı veriyoruz. Sakatlık burada
dır. Aynı sakafm altında hukuk tedris eden 
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adamlar hukuk bölümüne ayrılmaktadır, huku
ku medeniyenin hukuku cezaiye ile alâkası yok 
mudur? Hukuku medeniyenin Devletler huku
kuyla, umumî ve hattâ hususi hukukla alâkadar 
olmadığını zannetmek, hukukun kül olmadığını 
kabul etmek demektir. Böyle şey olmaz. Hu
kuku maliyenin taallûk etmediği hukukun han
gi branşı vardır. Binaenaleyh işin ahenksizliği
ni arzettim. Bu hukuk grupuna mensup olmak 
keyfiyetinde isabet vardır amma, dedikleri ra
dikal keyfiyete taraftarım, amma alelıtlak pro
fesörler avukatlık yapmıyacaktır, kendi noktai 
nazarlarına göre profesörlükle meşgul olsun; 
gayet tabii. Bunu kabul ediyorum. Fakat bu 
yokken ikiye ayırmaktan husule gelen manza
ra bence doğru değildir. Dersleriyle meşgul ol
sun diye vâki olan iddia, profesörlerden yalnız 
haklarını kullanmaktan menedilene mi münha
sırdır1? O halde bugün hukuku medeniye pro
fesörü kanunen bu vazifeyi yapıyor. Bu halde 
hukuku esasiye profesörü tam profesördürde, 
öteki çalışmaz profesör mü? Böyle şey yok. Ne
rede kaldı ki bu iş hakikatte bence bir imtiyaz 
olmaktan ziyade hukuk sahası için bir istifa
dedir. Doçentliği bırakıp avukatlık peşinde ko
şanların bugünkü Üniversite teşkilâtında zan
nederim ki onların da kendilerine ait olan mu
rakabeleri vardır. Memurluğa taallûk eden kı
sımda asla böyle bir şey mevzuubahis değildir. 
Yani memurun avukatlığı, avukatın memur
luğu mevzuubahis değildir. Binaenaleyh Şûra-
yi Devlet memurlarından birisi vazifesini terket-
tiği takdirde, 4 sene hâkimlik eden kimse, hâ
kim, müddeiumumi, askerî hâkim ne sıfat ikti
sap ediyorsa o da aynı sıfatı iktisap edecektir. 
Hem memur, hem avukat olacak değildir. Bu 
bakımlara göre ben verilen cevapları mukni bul
madım ve hukuk profesörlüğünün teşkil ettiği 
salâhiyetin tefrikında hukuki isabet yoktur, 
ahenk de yoktur. Binaenaleyh Delilbaşı arkada
şımızın kanunun tanıdığı hakları teşmile doğru 
giden Hükümetin maddesinin kabulüne taallûk 
eden talebinin kabulünde isabet olacağına kani
im. 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Yalnız 
bir noktayı arzedeyim ki, kanunun metnine Şû-
rayi Devletin ancak Dâva dairelerinki mülâzim 
ve muavinlerle reis ve azalar yazılmıştır. Bi
naenaleyh, bir defa Şûrayi Devlet teşkilâtına 
göre muavin ve mülâzimlerin dairelere hasren 
ayrılması imkânsızdır. Reislerin her zaman elin
dedir. Bilhassa birinci reis bir çok daireler
de sık sık nakil yapabilir, onları işi olan daire
lere gönderebilir. Onun için encümenin Hükü
metin teklifine iştirak etmemesi hususundaki 
noktai nazarı ittifakladır. Diğer hocalık me
selesinde, doçentlik meselesinde lâzımgelen ma
ruzatta bulundum. Zaten ilk defa ayrılmadık, 
kanunu beraber yaptık, kendisinin de imzası 
vardır,' benim de imzam vardır. Günahı, veba

li boynuna. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplerle Hükümetin teklif etti
ği 21 nci maddenin lâyihaya ilâve edilmesini ve 
aynen kabulünü teklif ederim. 

Kütahya 
Dr. A. Delilbaşı 

REÎS — Efendim, Delilbaşı 'nm teklifinin ilk 
kısmını, yani encümen tarafından çıkarılmış 
olan 21 nci maddenin lâyihaya ilâvesi hususunu 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler..-. 

Tereddüt oldu. Takriri kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Kabul etmiyenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Takrir kabul edilmemiştir. 

Maddevi yüksek reyinize arzedeceğim. 
ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca

eli) — Madde okunmadı. 
REÎS — Maddeyi okutuyorum: 

MADDE 55. — Baro idare meclisi nakil tale
binde bulunan avukatın disiplin takibatı altmda 
olup olmadığını, iştirak hisselerini ödeyip öde
mediğini önceden kayıtlı olduğu barodan sorar 
ve bu hususta lüzum gördüğü her türlü tahkik 
muamelelerini yapar. 

Nakil talebinin tervici halinde baroca veri
lecek karar Adliye vekilliğine gönderilir. Nakil 
muamelesi vekillikçe muvafık görüldüğü takdir
de keyfiyet baroya bildirilir. Vekilliğin bu bap
ta ittihaz edeceği karar katidir. 

REÎS — Mütalâa var mı? 
FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Müsaade 

buyurursanız bir şey soracağım. 
Bu maddenin ikinci fıkrasını encümen izah 

buyururlar mı? Yani Adliye vekâletine veril
miş olan salâhiyet mutlak mıdır, yoksa birinci 
fıkradaki şartlarla mı bağlıdır? 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Efendim, 
bu madde bir barodan diğer bir baroya naklet
mek istiyen avukat, nakledeceği baroya müra
caat edecek, bu baro kendisinin mukayyet bulun
duğu baroya iki şey soracaktır. Kendisi disiplin 
takibatı altmda mıdır, bir de baro aidatından 
borcu var mıdır? Bunları ve diğer hususatı tah
kik edip nakli hakkında karar alınca Adliye ve
kâletine bildirecektir. Mer'i kanunda Adliye ve
kâletine bildirmesi kaydı, «Kaydına işaret edil
mek üzere Adliye vekâletine bildirilin» tarzında 
idi. Halbuki Adliye vekâletinin, kanunun tat-
bikma memur olmak bakımından, her ya
pılan muamelenin kanuna uygun olup olmadığı
nı mutlak surette tetkik salâhiyeti vardır. Bu 
tahdidi vaziyeti Adliye vekili, bir avukat nak
lini istedi, baronun verdiği karara kendisinde 
malûmat hâsıl olmuş ve avukatın kaydına da fa
lan barodan filan baroya nakledilmiştir işa
retini koymaya münhasırdır şeklinde bir mâna
ya atfetmektedir, bundan dolayı vekillik madde-
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nin tadilini istedi, encümen de bunu muvafık 
gördü ve arzedilen şekilde kaleme aldı. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Birinci 
fıkra vazıh ve çok iyi asal mesele ikinci ' jfıkrada. 
Burada Adliye vekâletinin mutlak olarak ka
bulü var. Ret salâhiyetini kullanacak mı ? Yoksa 
birinci fıkradaki hükümlerle mi mukayyeddir? 

SALAH YARGI (Kocaeli) — O maddedeki 
ikinci fıkrada yazılı mesele, nakil talebine ta
alluk ediyor. Nakil talebine dair olan kayıt
lara bakacaktır, nakil talebi reddedilmiş ise 
ve vekil de onu muvafık bulmuyorsa ittihaz ede
ceği karar katidir o baro da buna ittiba etmek 
zaruretindedir. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Teşekkür 
ederim. 

REÎS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Umumî heyet, levhada kayıtlı 
avukat adedinin yandan bir fazlasiyle teşekkül 
eder. 

Birinci fıkrada yazılı ekseriyet hâsıl olama
dığı takdirde, içtima, on beş günü geçmemek 
üzere başka güne bırakılır, fkinci içtimada bu
lunan avukat adedi ne olursa olsun heyet teşek
kül etmiş sayılır. 

Kararlar, hazır olan azanın mutlak ekseriye
tiyle verilir. Reylerde müsavat halinde reisin bu
lunduğu taraf tercih olunur. 

İçtimalarda ruznameye dahil olmıyan husus
lar mevzuubahiıs edilemez. Yeni bir toplanma ka
rarı bu kayıttan müstesnadır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Baro reisi ve idare meclisi 
azaları levhada kayıtlı bulunan avukatlar ara
sından gizli rey ile seçilir. 

Seçileceklerin, heyeti umumiye içtimamda ha
zır bulunanların yarısından fazla rey almaları 
şarttır. İlk seçimde seçilenlerden herhangi biri 
bu kadar rey alamadığı takdirde en çok rey 
alanlar arasından yerine seçilecek âzalığın iki 
misli nispetinde ayrılacak namzetler üzerinden 
yeniden ıseçim yapılır. Bu seçim sonunda en çok 
rey alanlar kazanmış sayılır. 

Aynı sayıda rey kazananlar arasında kura çe
kilir. 

Disiplin takibatı altında bulunanlarla hak
kında avukatlığa mâni bir suçtan dolayı son tah
kikatın açılması kararı verilmiş veya 83 ncü 
maddenin 2, 3, 4 ncü bentlerinde yazılı cezalara 
uğramış olanlar cezanın infazı tarihinden itiba
ren üç sene geçmedikçe baro reisi veya âzası se
çilemezler. 

Seçim, umumî heyetten kura ile ayrılan üç 
avukat tarafından idare olunur. Namzetliğini 

koymuş olanların seçim bürosuna ayrılmaları caiz 
değildir. 

Seçilme ehliyetini kaybeden baro reis veya aza
sının vazifesi kendiliğinden nihayet bulur. 

Seçim neticesi idare meclisi tarafından tan
zim edilecek bir mazbata ile Adliye vekilliğine 
bildirilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar.. Et
miyenler*... Kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Adliye vekili avukatlarla 
idare meclisi ve baro reisliği üzerinde nezaret 
hakkmı haizdir. îdare meclisi ve baro reisi üze
rindeki nezaıet hakkını baro merkezindeki en 
yüksek dereceli hâkim marifetiyle ve avukatlar 
üzerindeki nezaretini de baro idare meclisi va-s.'-
tasiyle kullanır. 

Baro idare meclisi, bu kanunda Adliye vekil
liğinin kararının katî olduğu yazılı hallerde ve
killiğin kararını veva 73 ncü maddenin A, B, C, 
G, M, N bentleri ve 42, 5.1, 57, 58, 59, 111, 114 
ve 130 ııcu maddeleriyle kendisine verilen vazi
feleri yapılan tebliğe rağmen bir ay içinde infaz 
veya ifadan imtina eylediği takdirde Adliye ve
kili tarafından fesholunabilir. Bu takdirde umu
mî heyet fesih kararının tebliğinden itibaren 15 
gün içinde Adliye vekili tarafından yeniden se
çim icrasına davet edilir. Şu kadar ki yeni seçi
lecek idare meclisinin üçte biri eski meclise da
hil bulunmıyan avukatlardan seçilir. 

Baro reisi ve idare meclisine ait vazifeler ye
ni meclisin seçimine kadar birinci fıkrada yazılı 
hâkimin inhası üzerine Adliye vekilliğince baro
ya kayıtlı avukatlardan teşkil edilecek üç kişilik 
bir heyeti tarafından görülür. 

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

MADDE 86. — Disiplin takibatının icrası 
avukatın tahkikata başlandığı sırada kayıtlı ol
duğu baroya aittir. Şu kadar ki baro reisi ile 
idare meclisi azaları hakkında vukubulacak ihbar 
ve şikâyet üzerine yapılacak tetkikata alâkalı re
is ve âza iştirak edemez ve bu yüzden idare mec
lisi teşekkül edemediği takdirde disiplin takibatı 
en yakın baro tarafından yapılır. 

Şikâyet ve ihbar mevzuunuıı tetkika değer 
mahiyette olmadığına dair salahiyetli baro idare 
meclisleri tarafından verilecek kararlar Cumhu
riyet müddeiumumisi ve varsa şikâyetçiye tebliğ 
olunur. 

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

MADDE 90. — Disiplin takibatına mahal ol
madığına dair 86 ncı maddeye göre salahiyetli 
baro idare meclisleri tarafından verilen kararlar 
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aleyhine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün 
içinde Cumhuriyet Müddeiumumisi veya şikâ
yetçi tarafından 81 nci maddenin birinci fıkra 
sında yazılı hâkime itiraz olunabilir. 

Hâkim tarafından evrak üzerinde yapılacak 
tetkikat neticesinde şikâyet ve ihbar mevzuu tah-
kika değer mahiyette görülürse evvelki karar 
refolunarak disiplin takibatının açılması zım
nında evrak evvelki kararı veren baroya gönde
rilir. Hâkim tarafından verilecek kararlar katidir. 

Hakkında takibat yapılmasına karar verilen
lerin vazifeleri takibat neticesine kadar vekil ve 
ya ihtiyat âza tarafından görülür. 

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

Madde 101. — Disiplin cezaları hakkında 
karar verecek heyetlere dahil olanların Ceza 
muhakemeleri usulü kanununda yazılı sebep
lerle reddi hakkındaki talepler reddi istenilen 
azadan başkalarının iştirakiyle tetkik olunur. 

Ret sebebiyle heyetin teşekkül edememesi 
halinde kura ile seçilecek avukat veya hâkim 
ile heyet tamamlanır. 

81 nci maddede bahsi geçen hâkimin reddi 
halinde keyfiyet en yakın ağır ceza mahkemesi 
reisi tarafından tetkik ve talep varit görülürse 
iş reddolunan hâkimden sonra gelen mahallin 
en yüksek dereceli hâkimine tevdi olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 116. — Bu kanunun ikinci babında 
yazılı vecibelere riayet etmiyenler hakkında ilk 
defasında enaz tevbih ve tekerrüründe işten çı
karma ve ikinci maddenin A bendinde yazılı 
bir suçtan dolayı mahkûmiyet halinde bu mad
denin son fıkrası hükmü nazara alınarak mes
lekten çıkarma cezası tatbik olunur. 

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

Madde 129. — Ücret ve mukavelenamesinin 
muayyen bir meblâğı ihtiva etmesi lâzımdır. 
Her ne suretle olursa olsun hâsılı dâvaya işti
raki tazammun eden ücret mukavelenamesi ba
tıldır. 

Muayyen meblâğı ihtiva etmek üzere dâva
nın neticelerine göre değişen ücret mukavelele
ri muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Efen
dim, şimdi muvakkat maddenin 2 işaretli bendi 
vardır. Esbabı mucibemizde gösterdiğimiz şeye 
göre maddenin Hükümetçe teklif edilen tadile 
lüzum olmadığına işaret ettik. Fakat şimdi 
yaptığımız tetkikatta, tatbikatta görülen şey- 1 
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ler izah edildiği, bizim noktai nazarımız daire
sinde Hükümetin teklifinin kabul edilmesinin 
muvafık olacağı kanaatma vardık. Binaena
leyh, Hükümetin teklifindeki muvakkat mad
denin 2 işaretli bendinin lütfen müzakere buyu-
rularak kabulünü rica ederim. (İşitmedik ses
leri). 

REÎS — Anlaşılmadı. 
SALÂH YARGI (Kocaeli) — Efendim, Hü

kümetin teklifinde avukatlık kanununun mu
vakkat 2 işaretli bendinde bir tadil yapılmak 
isteniliyor. Bu tadil ile evvelce 460 numaralı 
ilk Miehamat kanunu dediğimiz kanunla kendi
lerinin hakları kabul edilmiş olanlar, bu suret-
retle ruhsatnameyi haiz bulunanlar borsalara 
kaydedilebilirler. Binaenaleyh, bunlar da avu
katlıkla içtimai caiz olmıyan bir meşgale yoksa 
ve avukatlığa mâni, kanunda yazılı, bir halle
ri yoksa, başkaca şart aramimaksızm kayıtları 
icra edilebilir. Bu esası, bu müktesep hakkı 
muhafazayı encümen kabul etmiştir ve mer'i 
kanunun ö muvakkat maddesinin iki işaretli 
bendi de bu manayı ifade ediyor, esbabı mu-
cibesiyle tadilin lâyihaya alınmamasını mazba
tada gösterdik. Şimdi maddenin metninde tat
bikatta bulunan Adliye vekâleti bize izah edi
yor, diyor k i ; maddede, mukayyet bulunduğu 
baroya kaydı yenilenir. Binaenaleyh müktesep 
hakkın muhafazası esası kabul edildiğine göre, 
yeniden bir baroya kaydedilmek isterse, bu 
hususta eski kaydın yenilenmesi mi, yoksa ye
niden kayıt edilmesi mi noktasında bir tereddüt 
hasıl oluyor. Binaenaleyh tadilimiz sizin nok
tai nazarınıza da uygundur. Metne bu şekilde 
geçerse daha iyi olur. Rica ediyorum, Hüküme
tin teklif ettiği 2 işaretli muvakkat bent lütfen 
müzakere olunsun. 

ALt RIZA TÜREL (Konya) — Tadilin ne
den ibaret olduğunu iyi anlıyamadım. Yani mad
dede tadil edilen kısımlar altında çizgi çekilmiş 
olan satırlar mıdır,' ta'Vl ondan mı ibarettir 
ve encümen evvelce lüzum görmediği halde 
bilâhare bu lüzuma niçin kani olmuştur? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Şimdi elde 
tevzi olunan matbuanın 18 nci sayfasının son
larında ikinci muvakkat madde var. Orada 
Rıza Türel arkadaşımın buyurduğu gibi, altı 
çizgili olan cümle Adliye vekilliğinin teklif 
ettiği tadildir. Bu çizgili cümle şöyledir: bu 
kanunda yazılı usul dairesinde baroya kayıtla-
rını istiyebilirler. 

Halbuki mer'i «kanunda barodaki kayıtları 
yenilenir» şeklindedir. Yenilenmek, eskiden 
kayıtlı olpta çekilmiş olanlara mahsus bir şe
kildir. Binaenaleyh kaydını yenilemesi şeklinde 
anlaşıldığından tatbikatta müktesep hakları ka
bul edilmiş olan bu kimselerin müracaatı üze
rine hiç bir baroya evvelce hiç kayıtlı olma
dığı halde kaydedilmelerinde tereddüt edilmiş-
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tir. Bunun tasrihi muvafık olacağı mütalâasiyle 
yeni teklif ettikleri hükümlerin encümenimiz 
müzakeresini kabul etmiştir, bunun kabulünü 
biz de rica ediyoruz. 

NUMAN AKSOY (Antalya) — Yani evvelce 
kayıt olunmadığını tasrih ettirmek mi istiyor
sunuz ? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Baroya kay
dedilmek iyin aranılacak olan şey, kendisinin 
avukatlık etmesine kanunen mâni bir hali varsa 
meselâ herhangi bir meşguliyeti varsa, bu da 
avukatlıkla imtizaç edemiyorsa veyahut avu
katlık sıfatını izae edecek herhangi bir şey ol
muşsa buna bağlıdır. Yoksa stajmış, imtihamnış, 
gibi avukatlık etmesi için aranılacak diğer şart
ların aranılmasına lüzum yoktur. Evvelce veril
miş olan ruhsatname ile bu hakkı müktesebi 
muhafaza etmek istiyoruz. Zaten bunlar nesli 
inkıraz etmek üzere bulunan mahdut kimse
lerdir. 

FUAD SlRMEN (Rize) — Yani manevi 
vasf üzerinde durulacak. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Şüphe yok 
efendim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Salâh Yargı ar
kadaşımın söylediğinden ben şunu anlayorum; 
eski kadılar, yani eski tabirle Medresei Kuzat-
tan mezun olanlar eski kanun mucibince avu
katlık edebilirlerdi. Biz bir muvakkat madde 
ile edemezler haline soktuk. Halbuki 460 nu
maralı kanun mucibince bunlar avukatlık ede
bilirler. Demek ki şimdi o kanuna müsteniden 
avukatlık etmek hakkını haiz olan adamlar, 
şimdiki manada avukatlık edebilecekler? Benim 
anladığım budur, öyle mi Salâhaddin Bey? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Vekil Bey ce
vap verecekler. 

ADLİYE V. HASAN MENEMENCÎOĞLU 
(Mardin) — Hükümetin teklifi şu idi: Bu avu
katlık kanunundan evvelki kanunlara istinaden 
avukat ruhsatnamesi almış, fakat avukatlığı 
terketmiş veya başka bir meslek ihtiyar etmiş. 
Bu maddede, bugünkü kanunda mer'i olan mad
dede diyor ki ; kayıtları yenilenir. Şimdi mes
lekini terkedip başka bir meslek ihtiyar etmiş 
olan bir adam ruhsatnameyi haiz olduğu halde 
baroda kaydi yoktur, biz istiyoruz ki ; madem
ki ruhsatnamesi vardır, evvelki kanunlara na
zaran ruhsatname almıştır, baroya kaydını is
tesin Bunu bir misal ile arzedeyim. 

Avukatlıktan ayrılmıştır. Faraza nüfus mü
dürü olmuştur. Bu esnada bu Avukatlık kanu
nu mer'iyete girmiş. Şimdi bu Avukatlık ka
nununun muvakkat ikinci maddesine göre bu 
adam baroya kaydını istiyeeektir. Çünkü Avu
katlık kanunu mer'iyete girdiği zaman burada 
kayitli değildi. Mesele bundan ibarettir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, benim 
anladığıma göre madde Adliye vekili arkadaşı- 1 

mm anladıkları gibi değildir. Ve görüyorum ki 
Adliye encümeni Mazbata muharririnin anladı
ğı gibi de değildir. Şimdi ben anladığımı ar
zedeyim : 

460 sayılı kanunla zeyil ve tadillerine göre, 
avukatlığa mâni bir hali bulunmayan, binaen
aleyh bugün 20 sene evvel Hukuk mektebinden 
mezun olan bir adam, Medrese - tül - kuzattan 
mezun olan bir adam ki - bunlar hâkim olabile
cek aynı evsafta idi - 460 sayılı kanun Maha-
mat kanunudur. Bundan sonra adı Avukatlık 
kanunu oldu. Bu kanuna ve bundan sonraki 
zeyillerine göre avukatlık yapabilirlerdi, 

Fakat bu hukuk mezunu arkadaşlar hiç avu
katlık yapmamışlar, benim anladığıma ve bu ka
nunlara göre, avukatlık yapmalarına bir mani 
bulunmıyanlar bu kanunda yazılı usul dairesin
de baroya kayitlerini istiyebilirler. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Evvelce ruh
satnameyi haiz ise. 

REFİK İNCE (Devamla) — Ruhsatname 
tabiri yok. (Vardır sesleri). Tamam. Evet ruh
satnameleri varsa. Binaenaleyh, Adliye vekili 
arkadaşımızın bahsettiği misal ile bunun ara
sındadır... 

Binaenaleyh, o ruhsatnameleri dahi baroya 
kaydetmek için vesile teşkil etmiş oluyor. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Mer'i kanu
nu muvakkat maddesinin son fıkrasında 
bir kayit var. Bu kanunun tatbika
tında ( Medrese - tül - kuzat ve Nüvap 
mektebi mezunları hukuk mezunu sayılır) 
deniyor. Binaenaley, o mesele zaten kanunda 
derpiş edilmiştir. İkincisi buyurdukları gibi 
bu müktesep hakkın tanınması ruhsatnameyi ha
iz bulunmalarına ballıdır, yoksa yalnız mektep
ten çıkmış olmak kâfi değildir. 

REÎS — Efendim, Hükümet lâyihamndaki 
muvakkat ikinci madde evvelce encümen tara
fından çıkarılmış. Fakat encümen, yaptığı tetki-
kat neticesinde ve Hükümetle yaptığı temas ne
ticesinde bunun lâyihaya alınarak müzakere 
edilmesi neticesine varmış ve burada bunu maz
bata muharriri teklif edivor. Şimdi bu müzakere 
de yapıldı Maddeyi bir defa okuyalım. 

MUVAKKAT MADDE II. — Avukatlık ka
nununun mer'iyete girmesinden önce avukatlık 
ruhsatnamesi istihsal etmiş olanlardan 460 sayılı 
kanun ile zeyil ve tadillerine göre avukatlığa 
mâni bir hali bulunmıyanlar bu kanunda yazılı 
usul dairesinde baroya kayıtlarını istiyebilirler. 

REİS — Bu ikinci muvakkat madde hakkında 
başka mütalâa yoksa maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE III. — Avukatlık ka
nununun neşri tarihinden itibaren dâva vekilliği 
ruhsatnamesiyle 708 sayılı kanunun beşinci mad-
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desine istinaden avukatlık ruhsatnamesi verilmez. 

Şu kadar ki 2556 sayılı Hâkimler kanununa 
tevfikan yedinci derece hâkimlik veya müddei
umumilik sınıfına geçmiş olanlar birinci madde
nin C ve D bentlerindeki kayıttan varestedirler. 

REİS — Hükümetin lâyihasındaki maddeyi 
encümen aynen kabul etmiştir. Söz isteyen var 
mı? 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, Hükümetin lâyihasında üçüncü muvak
kat madde olarak gösterilen maddeye ikinci bir 
fıkra eklenerek Hâkimler kanunu mucibince ye
dinci dereceyi ihraz eden hâkim ve müddeiumu
milere dâva vekâleti yapabilmek salâhiyetini 
vermektedir. Halbuki bugün Devletin adli ka
nunlarını tatbik eden, yirmi senedenberi bu işle 
meşgul olan bir arkadaşın bugün vazifeden ay-
rılmasiyle avukat olamamasını biraz garip bulu
yorum. Hâlen avukatlar onun nezareti altında 
çalışıyorlar. Yarın bu gibilere avukatlık hakkı
nın tanınmaması uygun olmayacaktır fiili vazi
yette bunlara hak verilmek lehindedir. Çünkü 
memlekette avukata çok ihtiyaç vardır, bu haki
kati tebarüz ettirebilirsem hep beraber bu işin 
lehinde olacağız. Elimdeki istatistiğe nazaran 
1941 senei kâmilesd zarfında adli mahkemelere 
vâki olan müracaatın adedi 800 bin küsurdur. 
Ayrıca icra dairelerinde, müddeiumumi
liklerde ve sorgu hâkimliklerinde 700 kü
sur bin dâva dosyası vardır. Binaenaleyh 
adliyemizde iş mevcudunun heyeti umumi-
yesı 1,5 milyon olduğunu tesbit ettikten son
ra 1,5 milyon dâvanın iki taraf olduğuna bunla
rın da birden noksan olmıyacağına göre asgari 
üç milyon vatandaş adliyeden hak istemektedir. 
3 milyon kişinin rehberliğini yapacak kaç kışı 
var biliyor musunuz? 12UO hukuk mezunu 736 
nıektepsız olmak üzere 1900 küsur avukat vardır. 

iiefik İnce arkadaşımızın dediği gibi Mek
tebi Kuzat mezunu değil, belki lise mezunu da 
değil, yalnız 10 sene dâva vekilliğinde bulun
muş olanlara 460 numaralı Mahamat kanunu 
avukatlık hakkı vermiştir. Bu arkadaşlar bu
gün avukattır, bugün mahkemede reislik, hâ
kimlik eden arkadaşlara bunların yanında yer 
vermiyoruz. 

Sonra bir şey sormak istiyorum. Bu madde 
ile dâva vekâleti ruhsatnamesi verilmiyeceği 
tekrar teyit edilmektedir. Halbuki, memlekette 
mektep mezunu avukat adedi 1200 kişidir. Bunlar 
da mahdut vilâyetlerde toplanmışlardır, mah
dut vilâyetlerdedir. İstanbul, İzmir, Bursa gi
bi büyük vilâyetlere inhisar etmektedir. Bir
çok kaza ve vilâyetlerde avukat yoktur. Dâva 
vekili yoktur. Cumhuriyet mahkemelerine mü
racaat etmek istiyen vatandaşa yol gösterecek 
kimse bulunmıyan yerlerimiz vardır. Bunlar 
hâkimlerimizden rehberlik istiyorlar. Bu gibile
re şark ve cenup vilâyetlerinde çok rastgeldi-

ğiniz olacaktır. Zaten işin azametini üç milyon 
insanın adalet kapısına hücum etmesi, ifadeye 
kâfi değil midir? Mektepli, mektepsiz 2000 e 
yakın avukat 1200 ruhsatnameli dâva vekili 
olmak üzere 3200 e yakın avukat ve dâva vekili 
ile ihtiyacı karşılamak mümkün değildir, ka
naatindeyim. Avukatların fena çalıştıklarını 
söylemek istemiyorum. Memlekette Cumhuri
yet mahkemelerine itimadın arttığını söylüyo
rum ve vatandaşın işini kolaylaştırmak avu
kat ve dâva vekillerinin çoğalması lâzım oldu
ğuna işaret etmek istiyorum. 

Binaenaleyh, rica etmek istediğim nokta şu
dur; bugün orta ve lise mezunu olan, mahke
melerde uzun müddet bulunmuş hattâ, başkâtip
liğe kadar çıkmış meslek adamları vardır. Bun
lar dâva vekilliği yapabilmelidir, Bugün 
Cumhuriyet adliyesinde hâkimliğe çıkmış olan
lar için dâva vekilliği müktesep bir hak olarak 
tanınmalıdır. Böyle tedbirlerle büyük ve haki
kî dâva işleri rehberlerinin adedini artırma yo
luna girmek ihtiyacındayız. Bir memlekette 
bin dâva bir avukata isabet ederse orada taraf
ların rızasını temin ve hak ve adalete uygun 
iş gördürmek müşkül olur. Avukatların çok 
fahiş ücretler aldıklarını her yerde işitmekte-

Bizim ihtisas encümenimiz olan Adliye encü
meni de ücret bahsında da ihtilâfa düşmüştür. 
Gerek ücret işini tetkik etmek gerekse bu içti
mai dâvanın Adliyede rehberlik edeceklerin art
tırılması için bugün müsait değilse başka bir gün 
bu iş ele alınarak tetkik edilmesini rica ede
ceğim. 

Halen hâkim olan insanların hiç olmazsa 
avukatlık ruhsatnamesi verilmesine müsaade edil
mesine müsaade edilmesini de tekrar rica ediyo
rum. 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Efendim, 
maddede Hükümetçe yapılmak istenilen deği
şiklik; teminatlı hâkim denilen, yani eski tabire 
göre, layenazil sayılacak mertebeyi ihraz etmiş 
hâkimlerin avukat olabilmelerine cevaz veren bir 
hüküm istedi. Encümen de bunu tasvibetti. 
Mazbatamızda işaret ettiğimiz gibi bunun 7 nci 
derecede değil de daha aşağı derecelerde mesela 
4 sene ve daha fazla, hâkimlik etmiş olanlara da 
bu avukatlık hakkı verilsin. Bunu encümenin 
ekseriyeti kabul etmedi. 

NECMEDDlN SAHÎR SILAN (Bingöl) — 
Sorgu hâkimleri gibi. 

SALÂH YARGI (Devamla) — Evet; bilhassa 
sorgu hâkimleri de buna girebilir. 

Lûtfi arkadaşımız sözlerinde, maddenin de
ğişikliği dolayısiyle ilişilmiyen birinci fıkrasımı 
da bu vesile ile mütalâalarına mevzu ittihaz et
tiler ve bununla öyle bir teklifte bulunuyorlar 
ki, mahkeme kâtipliği ve başkâtipliği yapmış 
olanlara da, lise veya orta mektep mezunu her 
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ne ise, bunlara da dâva vekilliği izni verilsin. 
Bununla öyle zannediyorum ki, adaletten halk 
müstefit olsun diyorlar. Afi arına mağruren, 
böyle bir düşünceye katiyen iştirak edemiye-
ceğim. Çünkü böyle cahil veya yarım bilgili kim
seler ne adalet ve ne de başka bir hususta halka 
yardım edemez ve hak elde edemez. Hakkın te
cellisi ancak şöyle olur: Mahkemelerimizin teş
kilâtı genişler ve her taraf mahkemeye kavuşur, 
mahkeme de elden geldiği kadar onların müra
caatlarını dinleyip hak ve adalet icabına göre 
karar verir. O kabîl delillerin olması, rehber
lerin olması, yapılacak muamelede hâsıl olacak 
zarara karşı nimet sayılabilir fikrine katiyen 
iştirak edemeyiz. Dâva vekilleri diye onların 
hakkı mükteseplerini tanıyalım, bu nesilden gay
risine bunu tanımak kanun hükümlerine ay
kırıdır. Eğer bugün şundan bundan anlar 
diye çıkıkçıların tabiblik etmesine müsaade 
edilecekse, dâva vekilliğine rüeu edilerek böyle 
bir müsaade istenebilir. Onun nasıl ki, ağza 
alınamıyacak bedihi bir şey olduğunu kabul edi
yorsak bunun da böyle bir şey olduğuna ve 
bunun da böyle anlaşılacağına encümenimiz emin
dir ve Heyeti Oelilenizin de aynı kanaatta oldu
ğuna bendeniz eminim. 

ALI RÎZA TÜREL (Konya) — Efendim, 
mazbata muharriri arkadaşımızın bu mütalâala
rına tamamen iştirak ediyorum. Fakat bu 
maddenin ikinci fıkrasında yapılan genişliği 
- değişiklik ikinci fıkraya münhasırdır - bu 
mütalâalariyle ve bundan evvel avukatlığın 
bir mesleki mahsus olduğunu ifadeye matuf 
olan mütalâalariyle kabili telif görmüyorum. 
C ve D bentlerindeki kayıttan vareste kılmak, 
mektepsiz hâkimi, imtihan ve staj görmemiş 
hâkimi avukatlık yapmak salâhiyetiyle teçhiz 
etmek demektir. Bundan evvel kanun yoktu. 
Yavaş yavaş mesleki bu gibi anasırdan tecrid 
etmek gayesi istihdaf ediliyordu. Bu bir geri
lik ifade etmez mi? Encümenin kabul ettiği bu 
yenilik ile nasıl kabili teliftir? 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Hükü
metin teklifindeki «7 nci derece», 60 lira asli 
maaş alan hâkim demektir. Bu dereceye gelmek 
için bir mektepsiz hâkimin ne kadar çalışması 
lâzım geleceğini takdir buyurursunuz. Adliye 
vekâleti bugün hâkimler içerisinde 170 kadar 
mektepsiz hâkim olduğunu söyledi. Şimdi efen
dim, filhakika mektepsiz avukat veya hâkimin 
bundan sonra mesleğe almmıyaeağı şüphesiz. 
Bugün de herhangi bir müsaade genişliğiyle 
bu mesleklere girişlerini hiç bir zaman arzu et
meyiz. Fakat lâakal 15 seneden aşağı tasavvur 
edilemiyeeek bir zamanda bu mertebeye gelmiş, 
hâkimlik etmiş, fiilen bu işin içinde bulunmuş 
zevatın hususi hayatları tetkik edilirse kendi
lerinin ehliyetini teslim etmek lâzımgelir. Çün
kü eski tahsil şekilleri türlü türlü idi. Derece, 

mertebe takibetınek bundan evvel gelen nesille
rimizde pekte bulunmazsa da onların kıpkızıl 
cahil olduğuna hükmetmek fazla olur. Yedinci 
derecede hâkim mertebesini ihraz etmiş bir za
tın mutlaka meslekten ayrılması, ya yaş tah
didi suretiyle tekaüt haddine vâsıl olarak ve 
yahut kendi arzusiyle ayrılması tasavvur edile
bilir ve fiiliyat da budur. Bunların avukatlık
larına müsaade edilmek keyfiyeti gerilik şek
linde kabul edilmemelidir. Mesbuk hizmetleri, 
kendilerinde aranılan ilmi kabiliyeti tasdik 
ettirecek bir vaziyet arzeder. Binaenaleyh, Hü
kümetin teklifinin, encümenin maruzatı daire
sinde, kabulünü rica ederim. 

REÎS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde IV. — A) Bu kanun 
mer'iyete girdiği tarihte dâva vekâleti ruhsatna
mesini haiz olanlar beş avukat bulunmıyan 
yerlerde icrayi vekâlet edebilirler. 

B) Dâvavekilleri yukarıki fıkrada yazılı 
yerlerde avukatlara ait hak ve vazifeleri o 
yerde bulunan en yüksek dereceli hâkimin ne
zaret ve murakabesi altında istimal ve ifa 
ederler. 83 ncü maddede yazılı disiplin cezaları 
resen veya mahallî Cumhuriyet Müddeiumumi
sinin talebi yahut şikâyet üzerine bu hâkim 
tarafından tatbik olunur. 

Bunlardan işten veya meslekten çıkarma 
cezaleriyle disiplin takibine mahal olmadığına 
dair verilen karar aleyhine tebliği tarihinden 
itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Müddeiumu
misi veya alâkalı dâvavekili en yakın Ağır ceza 
mahkemesine itiraz edebilirler. 

İtiraz evrak üzerinde tetkik edilerek karara 
bağlanır. 

Mahkemelerce verilecek kararlar katidir.. 
Alâkalı dâvavekilinin müdafaası alınmadık

ça disiplin cezası verilemez. 
Beşinci babın bu maddeye aykırı olmıyan 

hükümleri dâvavekilleri hakkında da tatbik 
olunur. 

C) Adliye encümen veya heyetleri o yer
lerde iş görmek istiyeıı dâvavekillerinin bir 
listesini tanzim ederek Adliye vekilliğine gön
derirler. 

Listeye kaydı icra edilmiyenler keyfiyetin 
kendilerine tebliği tarihinden 15 gün içinde 
Adliye vekilliğine müracaat edebilirler. Vekllı-
ğin bu müracaat üzerine vereceği karar katidir. 

Bu fıkra hükmü nakil veya yeniden kayıt 
talepleri hakkında da caridir. 

FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaş
lar, bu madde ile ilgili son teşriî karar dolayı-
siyle bir çoklarımızın aldığı mektuplarda tek
rar edilen bir ricayı bu vesile ile yüksek huzu
runuza getirmeğe lâyık sanıyorum. Çünkü tet-
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kik gezilerimiz sırasında bu vaziyet bizim de 
nazarı dikkatimizi celbetmiştir. 

Bu mektuplarda bu dâva vekili dediğimiz, 
gerisi kurumuş, sonu tükenmiş olan bu zümre 
şu ricayı tekrar etmektedir. Diyorlar ki, 460 
sayılı Mahamat kanununda ve bunu takip eden 
708 numaralı kanunda 7 avukat esası vardı. 
Avukatlık kanunu çıkarken biraz buğulu bir 
halde bu rakam beşe indi. Yüksek Meclis de 
teşriî bir kararla beş avukat esasını tavzih et
ti. Bu vaziyete nazaran yeni lâyiha aynı mev
zua tekrar dönmektedir. Burada beş avukatı 
esasını tekrar ederken istinadettiğimiz mucip 
sebeplere nispeten 7 rakamım kabul için mev
cut deliller de kuvvetlidir. Çünkü bunlar ruh
satnamelerini kanunda 7 avukat kaydi varken 
almışlardır. Bunlar diyorlar ki, büyük bir kıs
mımız istiklâl harbi senelerinden sonra bu 
mesleğe başlamış bulunuyoruz. Hayatımızın 
mühim bir kısmı geçmiştir ve bizden sonra bu 
kapı tamamen kapanmıştır. Hakikî ihtiyacı, 
reel vaziyeti nazara almak, kanunlarının belidi 
başlı karakteristiği olan Büyük Millet Meclisi el
bette bizim de bu vaziyetimizi, bu maruzatımı
zı nazara almıya lâyık görür. Esas itibariyle 
memleketin her tarafında, muntazam hukuk 
tahsili yapmış olan arkadaşların bu işi deruhde 
etmesini istememeğe imkân yoktur. Bu bakım
dan ilk duyduğumuz, bittabi bu tekliflerin le
hine bir duygu değildir. Fakat biraz evvel muh
terem mazbata muharriri arkadaşımızın katı 
zaruretlerle mahkeme teşkilâtımızda bile bir 
çok muntazam tahsil görmemiş hâkimlerin is-
istihdamı zaruretinde bulunduğumuzu söyledi
ği bir devrede böyle hayatın ve kanunun za
ruretlerine müstenit ricalarda bulunan vatan
daşlarımızın vaziyetlerinin de bir dereceye ka
dar nazara alınması icabeder gibi geliyor. Ni
hayet yapılacak şey bu muvakkat maddeyi ya
ni 3 ncü sayfadaki 4 ncü muvakkat maddenin 
ikinci satırını şu şekle kalbetmekten ibaret ka
lıyor. 

Bu kanun mer'iyete girdiği tarihte dâvavekili 
ruhsatnamesini haiz olanlar 5 avukat bulunmı-
yan yerlerde icrayı vekâlet edebilirler şeklin
dedir. 7 avukat, hem bu suretle bu kimselere ruh
satname verdiğimiz tarihlerde cari Mahamat 
kanunu esası muhafaza edilmiş ve hem de bunlar 
korunmuş olur. Hükümetin de böyle talepler 
alıp alamadığını bilmiyorum. Yalnız ben fikir
lerini öğrenmek istedim. Hükümet te buna mu
halif değildir. Binnetice istirhamım evvelâ He
yeti Celilenize ve sureti mahsusada Adliye en
cümeninin muhterem mazbata muharririne te
veccüh ediyor. Ihtimalki encümende bu cihet gö
rüşülmemiştir. Tensip buyurursanız bu kimseleri 
rakamı yediye çıkararak korumuş olalım. 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Efendim, 
Faik Kurdoğlu arkadaşımın tekliflerine şimdi 

muttali oldum. Fakat bendeniz encümen na
mına arzı cevap edebilirim. Çünkü bundan evvel 
Lûtfi arkadaşımızın bir takriri vesilesiyle bir maz

batamızı Yüksek Heyetinize arzettik. Onunla kabul 
edilen bir husus, dâvavekillerinin hakikaten mağ
duriyetini mucip olan bazı haller olduğu anla
şılmıştı, bu mesele o mazbata ile halledilmişti. 
O da beş avukat olan yerde dâva vekillerinin 
çalışmayıp, beşten aşağı olan yerlerde çalışma
larıdır. Çalışmıyanlar muhaceret etmiyecektir 
diye bu kararı mazbatamızda izah ettik. Böyle 
yerlerde bir takım mağduriyetlerin olacağı, 5 
hakkında mer'i kanun kabul ederken tâyin edi
len bu had üzerinde encümenin kanaati bir 
daha teyit edildi. Şimdi beş hakkında buyur
dukları bu şeyi 7 olsun diyorlar. Başka bir 
arkadaşımız çıkar yediyi 9 olarak isteyebilir. 
Adedin sonu yoktur, ilanihaye gidebilir. Şimdi 
beş avukatın bulunduğu yerde bu kanunun 
aradığı .vasıfları haiz avukatların bulunduğu 
yerde muhakkakki halkın ihtiyacı görülür, 
çok rica ederim, bizim adli teşkilâtımızın büyük 
noksan arzettiği yerlerde vardır. Biz adli teş
kilâtın istenilen vasıfta hâkimlerle daha ge
niş olarak kurulmasını arzu ediyoruz. Binaena
leyh bir yerde beş avukat olduktan sonra bun
ları yediye çıkararak bir de bu gibi yerlerde dâ
va vekillerinin de ierayi vekâlet etmesine mü
saade etmek bu kanunu sarsacak bir şeydir. Ben
deniz encümenin düşünüşünün ve haletiruhiyesi-
nin bu olduğuna kaniim. Acizane bilgim de bu 
maruzatımı müeyyittir. Binaenaleyh maddenin ol
duğu gibi kabulünü ve yedi rakamının nazarı 
itibare alınmamasını rica ediyorum. 

REÎS — Takriri okutuyorum. 
LÜTFÎ GÖREN (Bolu) — Söz istiyorum. 
REÎS — Takrir hakkında mı? Bir defa takriri 

okuyalım. 

Yüksek Reisliğe 
Arzedilen sebeplere binaen muvakkat IV ncü 

maddedeki 5 rakamının 7 olarak kabulünü di
lerim. 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Reis Bey, 
müsaade ederseniz takririmi izah edeyim: 

REÎS — Daha evvel söz alan vardır. Lûtfi 
Gören. 

LÛTFİ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, bu mevzu üzerinde bir buçuk ay evvel 
yine sizleri takririmle rahatsız etmiştim. Encü
men de yardım etti. Tatbikatta müktesep haklar 
sıkan vaziyeti düzeltmiş oldunuz. Bugün kanu
nun heyeti umumiyesi üzerinde tetkikat yapıp, 
tadilâta geçerken bu husustaki mütalâalarını 

| söylemeği faydalı buldum. Bugün ruhsatnameyi 
I haiz olan dâva vakilleri 708 numaralı kanun 

mucibince verilen ruhsatnameleri kullanmakta-
I dırlar. Biraz evvel bahsettiğim kanun neşrinden 
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mukaddem 10 sene dâva vekilliği edenlere avu
katlık ve bu işte hizmeti beş sene olanlara da dâ
va vekili ruhsatnamesi verildi bu kabil avukat 
adedi 730 küsur da bunlardan hiç bir fedakârlık 
istemiyoruz. Bunlar da mektepsiz oldukları hal
de müktesep haklarını kullanmaktadırlar ve bu
günkü kanunla da hakları teyit etmekteyiz. Ay
nı kanunla ikinci kısma verilen dâva vekâleti 
ruhsatnamesi baro olmayan yerlerde dâva vekil
liği yapmak üzere müktesep haklarını beş avukat 
olmiyan yerlerde vazife görür denmekle hakla
rını diğer kısımda olduğu gibi tam değil tadilen 
vermiş oluyoruz; Binaenaleyh dâva vekilleri
nin de ellerindeki ruhsatnameleri mucibince 
haklarının tamamen tanınmasını istemek elbette 
doğru ve müsavata riayet edilmiş olur.. Takrir 
çok yerindedir. 460 ve 708 numaralı kanunlarla 
iktisap edilmiş bir hakkın evvelce ihlâl edilmiş 
olan bir kısmın iadesidir. Bu dâva vekilleri de 
iki kısımdır. Birincisi baro olmiyan yerlerde va
zife görmek üzere ruhsatnameyi haiz olanlar. İkin
cisi de beşi dâva vekili olmiyan yerlerde, küçük 
kasabalarda iş görebilen muvakkat ruhsatnameyi 
haiz olanlardır. Bu ikinci kısım mevzuubahis de
ğildir. Fakat baro olmiyan yerlerde icrayı vekâ
let edeceği sarahaten yazılı ruhsatnamenin tam 
tanınmasını temin etmeği herhalde yüksek vic
danlarınızdan beklediğimi arzeder. Takririn- ka
bulünü rica ederim. 

PAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaşlar, 
biraz evvel gördük ki Adliye encümeni Hüküme
tin lâyihasını tetkik ederken tafsil veya tevsian 
tekrar edilmiş 21 nci maddeyi beğenmemiş geçmiş. 
Adliye encümeni Hükümetin dördüncü muvak
kat maddesini tetkik ederken bu muvakkat 
maddede ana kanunda bulunduğuna göre böyle 
yapmamış. Yeniden tedvin etmiş sebebi ne
dir. Bu ay içinde çıkan son, teşriî karar di
yeceğim. Çünkü tefsire mahal olmadığı yolun
da çıkmıştır. Teşriî karar zannederim Refik 
ince arkadaşımız tarafından bu kürsüden teşrih 
edildi. Bu kararda deniliyordu ki. Avukatlık 
kanununun neşri tarihinde beşten yukarı avu
kat bulunmıyan yerlerde dâva vekilliği yap
makta olanlar yine o yerlerde bu vekâleti yap
makta devam edebileceklerdir. Madde bu tarz
da tavzih, edildi. Fakat tatbikatta, intihap, da
iremi de alâkadar ettiği için birçok mektuplar 
geliyor, içimizden birçokları, da almışlar, tat
bikatta görüldü ki ,kanunun neşri tarihinde beş 
avukat varmış ondan sonra 4 e inmiş O halde ora
yı evvelce t'erketmek zaruretinde kalanlar ora
ya tekrar dönebilecekler ini? Hayır. Dönemi
yorlar. Yani yapılmış olan tefsirin yahut teşriî 
izahın- hakikî ihtiyacı karşılamadığı görülüyor. 
Nihayet, bu adamların iddia ettikleri hakkın 
kanuni bir mesnedi vardır. Bunlar diyorlar ki, 
bize; M/uhamat kanununa ve tadillerine istina
den ruhsatname verdiniz. Bizden sonra artık 

I yeni ruhsatname alacak kimse yoktur. Avu
katlık ruhsatnamesi verdiğiniz kimseler arasın
da ise 20 noi maddede vasıflarını saydığımız 
kimseler de vardır. Müsaade ederseniz ömrü
müzün, sonuna kadar eski^ bir kanunla verdiği
niz; hakka kullanmakta devam edelim netice 
olarak eğer biz-avukatlık yapmak hakkını 
hasran hukuk mektebinden çıkmış yahut şu 
tahsil vaziyetinde olanlara vermekte olsaydık 
bunun değişmesini istemeğe hiç sebep yoktu. 
Biz prensipin dışına çıktîk, bu beş rakamını 

I koyduk Niçin 5 dir de 3 değildir? Bunun 
!' için zannederim ki, Salâh Kargı arkadaşımız... 

(Yargı sesled, gülüşmeler). Muhterem arkadaş
lar, ben hepinizin neşenizi mucip olan bunu da 
bu arkadaşların dileği için bir- fali hayir telâk
ki ediyor ve istirham ediyorum ki, bu kimse
lerin' vaziyetini alâka ve merhametle nazara 
alalım* Çünkü bu 5 rakamı tamamen arbitirer-
dir. Bunun- yerine Adliye encümeni 10 diyebi
lirdi, 12 diyebilirdi. Fakat- bu kimselerin is
tirham ettiği' 7 rakamını biz daha önce kanun 
halinde- kabule etmişiz. Mahamat kanununun 
tâdilinde 7 demişizdirv Bunlar arbitrer, örfi 
bir talepte bulunmuyor. Fakat Salâhattin ar
kadaşımız bir usul zaruretine dayanıyor, ve-
belki* tâbir. caizse bu itirazı usul bakımından 
yapmış oluyorlar. Bendeniz rica ediyorum lüt
fen bu arkadaşları da memnun etmek yolu bu
lunsun. 

REÎS — Takriri reye arzediyorum. 
M, M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Müsa

ade buyurun efendim, bir kere maruzatım 
yalnız bu lâyihanın mazbata muharrirliğini ifa 
etmek dolayısiyle encümen namına söz söyle
meğe inhisar etmediğini çok rica ederim kabul 
buyursunlar. Mingayrihaddin otuz sene oldu, 
ben avukatlığa gireli. Eğer* memur olsaydım 
ikramiyen" olaıtak tekaüt bile olurdum. Edin
diğim kanaat, hiç bir zaman böyle şahsi surette 
size arzıhal eden bir adannn müracaatında, 
hissen böyle bir teklifi lütfen Heyeti umumiyeye 
dermeyan buyurmayınız. Çünkü bu beş mese
lesi, yedi meselesi de, hepisi de düşünülmüş ve 
bir yerde beş avukat diye kabul edilen ve ka
nunda yazılı vasıflan haiz olan kimseler var
ken artık orada, halkla adalet müessesesi ara
sında mütevassıtlik edecek dâvavekillerinin 
bulunmasında, içtimai menfaat bakımından, 
bihakkın lüzum olmadığı hususunda encümenin 
ihtisasını lütfen kabul buyurunuz. Encümendeki 
arkadaşlarınız, hâkimlikten, avukatlıktan, muh

telif yerlerdeki tahsillerden hâsıl ettikleri bilgiye 
istinaden bukamaata samimane vâsıl olmuşlardır. 
Eski kanunda- 7 avukat olan yerlerde baro ku
rulurdu. Mer'1 kanun baroları yalnız kurulduğu 
yere münhasır değil, mmtaka olarak kabul 
etmiştir. 3 - 4 : vilâyetin bir m intaka merkezi 
oluyor. Binaenaleyh bu meselede 7 rakamı bu-
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radan kalkmıştır, o maddenin hükmü de -kalk
mıştır. Çok rica ederiz, halka bir hizmet te
lâkki buyurulmasın. Vakit da g«çti, başınız da 
ağırdı. Bu meslek hakkında da, münevver bir 
kütle olmanız itibariyle, iyiliğini takdir buyur
duğunuz gibi fenalığını da takdir buyuracağı
nız tabiidir. Bunları unutarak, her şeyde olduğu 
gibi; avukatlıkta da tekâmüle gidilirken, bu 
yolu genişletmek doğru değildir. (Doğru doğru 
sesleri). 
(Manisa mebusu Faik Kurdoğhı'nun takriri tek

rar okundu) 
REİS — Takriri nazarı itibara alanlar... Al-

mıyanlar ... Takriri reddedilmiştir. 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmİşir. 

MUVAKKAT MADDE X. — Bu kanunun 
avukatların meslek sigortasından bahseden ye
dinci babı hükümlerinin tatbiki Adliye vekilli
ğince üç sene müddetle geri bırakılabilir. 

Vekillikçe bu salâhiyet kullanıldığı takdirde 
avukatların akdettikleri sigorta mukaveleleri 
mefsuh sayılır. Sigortalılar ödedikleri sigorta 
ücreterinin yüzde yirmi beşini sigortacıya terk 
ile üst tarafını geri alabilirler. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCI MADDE — Muvakkat VIII nci mad
de kaldırılmıştır. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun, neşri tari
hinden muteberdir. 

REÎS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya Adliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Reis 
Beyefendi; bu lâyihanın birinci maddesine demin 
ilâvesi arzedilip de Heyeti Umumiyece kabul olu
nan (II) işareti ile bir de 69 rakamı unutul
muştur. Onun ilâvesini arzediyorum. 

REİS — Peki efendim. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi

yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilaaaştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum : 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 ma

lî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanuna, kabul etmek suretiyle (301) zat rey 
vermiştir. Nisap vardır. Binaenaleyh, kanun 
(301) reyle kabul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair kanuna, kabul etmek suretiyle (295) 
zat rey vermiştir. Nisap vardır. Binaenaleyh, 
kanun (295) reyle kabul edilmiştir. 

inhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanuna, 
kabul-etmek suretiyle (295) zat rey vermiş
tir. Nisap vardır. Binaenaleyh, kanun (295) 
reyle kabul edilmiştir. 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanuna, kabul etmek suretiy
le (297) zat rey vermiştir. Nisap vardır. Bi
naenaleyh kanun (297) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlü
ğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanuna, kabul etmek suretiyle 
(302) zat rey vermiştir. Nisap vardır. 
Binaenaleyh, kanun (302) reyle kabul edilmiş
tir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunla
rın Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapıl
ması, 3694, 3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı 
kadroların değiştirilmesi hakkındaki kanuna U 
kabul etmek suretiyle (297) zat rey "Vermiştir. 
Nisap vardır. Binaenaleyh, kanun (297) rey
le kabul edilmiştir. 

Hazine ile İstanbul belediyesinin bir kısmı 
alacaklarının karşılıklı olarak ibrası hakkında
ki kanuna, kabul etmek suretiyle (270) zat 
rey vermiştir. Nisap vardır. Binaenaleyh, ka
nun (270) reyle kabul edilmiştir. 

Elendim, encümenlerden çıkmış, müzakeresi 
icabeden lâyihaların adedi çoktur. Tensip buyu
rursanız yarın saat 14 te bir içtima yapalım. 
(Muvafık sesleri). 

O halde yarın saat 14 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 20 
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DÜZELTME 

24 ncü inikat zaptının sonuna bağlı 65 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 
Savfa Satır Sütun 

11 

12 

15 

26 

Yanlış 

D. 

1 müdür 
Aded Maaş 

1 35 
D. 

Doğru 

I). 

7 müdür 
Aded Maaş 

30 
I). 

14 
15 
15 
16 

29 
23 
24 
33 

9 

2 
'> 
9 

7 
10 
11 
7 

I). 

Tedris işleri müdürü 
Asistan 
öğretmen 
Öğretmen (İhtisas yeri) 

Aded Maaş 

6 Tedris işleri müdürü 
10 Öğretmen 
11 Asistan 
7 Öğretmen 
I). Aded Maaş 

15 90 
17 sonunda : Salon ve caz orkestrası müzisyenleri 

5 2 80 
Salon ve caz orkestrasr müzisyenleri 
(Ecnebi olabilir) 

Bu zaptın sonuna bağlı 80 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır: 

Şayia Yanlış Doğru 

30 Hükümetin teklifine bağlı cetvel İlkokul öğretmenlerinin trıaaş dereceleri ile sayı
larını «österen cetvel 

*>&« 

Beden terbiyesi Umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Aza adedi : 420 
Reye iştirak edenler : 3 01 

Kabul edenler : 301 
Reddedenler o 

Müstenkifler o 
Reye iştirak etmeyenler : ] 2 0 

Münhaller 8 

fKabul edenler] 

Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Halipoğlu 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 

Fevzi D al dal 
öl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
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Nurullah Esad Sümer 
Türkân ö r s 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakiı Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

t : 27 13.1 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüp Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakır Baran 

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktek'n 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili llter 
Safiyüddin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

.1943 C : l 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
fzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdulah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin Inankur 

îsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver. 
Ahmed Hamdi üenizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
ismail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arıman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç-
Faik Baj'sal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğhı 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı | 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
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Ali Rıza Tü*el 
Dr. psraan Şevki Ulu
dağ 
Puad Gökbudak 
Galip Güttâkin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mü t talih öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayür 
Hüsnü Tamun 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 

4:137 M,l 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar ö*ey 

M araş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdeğftn 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Dikg3*en 
Halid Onaran 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Atatman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim FerM Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarian 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Bhe 
Ali Zırh i 
Dr. Saim Ali Dileme 

i 

Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 

Amiral ^Falîri 'Engin' 

.1843 € : E 
Hüsnü Çakır 
Memed AM Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
S&bttıa ÖSfcğül 
Süleyman Neemi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arık©ğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinüb 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oraçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De 
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Oiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazıni Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
I .»an iş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoguı 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

ürfa 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kııyucak 
İbrahim Etem Bozkıırt 
Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kusâl 
Gl. Kemal Doğan 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Tpptas 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ftknusn 

Antalya 
Dr. Gemâl Ttfiıea 
Dr. Münir Soykam 
Rasılı Kaplan 
Tayftır Sökmen 

Aydtn 
Adnan Menderes 
AgMı Sırrı îievend 
Di Maataar öermen 
(Rs. m) 

Nazmi Töpcoğlu 
Bahkesir 

Fahrettin Tiritoğln 
Hacim Gaa*klı 
Hayrettin Karan 
Memöd Demir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Biheik 
Memduh Ş«vket Esendal 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
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ğarufc 

Mazhar Müfid Kansu 
Çorum 

İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 

Elâzığ 
Fazıl Ahmet Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağaroğlü 

Erzurum 
°alim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Süm-
yürek 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf'Kansu 

Hatay 
Memed Teoirli 
(Hasta) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan-

İstanbul 
Galib Bahtiyar Göker» 
Gl. Kâzım Karabekir 

t: m lât.1 
Gl; ReM Bele* 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh, Cimcoz (M,) , 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan. Âli Yüeek (*&}> 
Mahmud EsadtBffltoîâf 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu (£fl| 
V.) 

Kars-
Ömer Kühtay 
(Hasta) 
Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhoır 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 

j KayseH 
\ Sadettin Serim. (M.) 
t Stıat Hfeyri ttr#üWü 

Kırklareli* 
ı Şevket ödül 

Eirşehifi 
Hazim Börekçi (M:)' 

Rocavti 
İbrahim^ Tö-lon* 

i Orgeneral* Ali ̂  Said«* Mı 
baytuğan -($£)< 
Ragıb Akça. 

Konya 
\ Mustafa Ulosa» 

Nfeim H^m-'Gnat 
E&Mhya-' 

Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gürpı-

iHar GM<) 
Malatya 

Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
GtlS Ali'Ifefca Artunkal 
(V.) 
Kâzım Nami Duru 
RjJÖfcînce 

Maraş 
\ Hasan- Resi& Tankut 
İ Mardin 
1 

Dr. Rıza Bevent 
îrfan Few$*Aiî>aya-(î» 

i'U 
Muğla 

j Cemal's Karamuglfr 
] 0rgit feaeddin- Çîahşla'r-
Yunus Nadi-

I Mtoş~ 
. Hakkı Kılicoğlu (M.) 
Dr. Abrava^lHftrmaralI 
Hazim Tepeyran 

| İsmail1 ÇJamaş 
1 Selim Sırrr Tercan 
| Bk& 
| Hasan Cavid 
j Raife Dinç-
i S&yhan-
İAhmed Kutsi-TS&eer 

<Miî Münif Yegenfc 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet İşık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

i Tokad 
I 
j Resai Erişken 
i Trabzon. 
j Halil Nihad» Böztepa* 
Hamdi Ülkümün 
Hasan Saka* 
Sırrı Day (V:) 

Tunoeii' 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkmam 

Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami> Coşar 
Memed Emin. Yurdakul 
Şeref Ulu£ 

Vam 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvîas 
Münib Boya= (M) 

Itosg&d" 
Celâl Arat1 

Veled Izbudafe-
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Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın

daki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir; 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
295 
295 

O 
O 

126 
8 

[Kabul edenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Numllah Esad Sümer 
Türkân ö r s 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
di Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 

Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

BUlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
tbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talat Simer 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ağım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüp Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkınan 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirnb 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İller 
Safiyüddin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
îstamat özdamar 
İzzet Arakan 

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

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
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Yusui Ziya Zarbun 
Hakkâri 

İzzet Ulvi Aykurd 
Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin tnankur 

îsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniznıen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
tsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 

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

1 : 27 İ3 .1 
Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denk«r 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli. 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali. Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad (iökbudak 
Galip Gül tekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zjıbcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 

.1943 0 : 1 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosmaıı 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpay» 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ali Canib Yöntem (M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemal ettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 

Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa İşeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öfztekin Er
dem gil 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin G Ünal t ay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danlş Eyiboğhı 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen '* 

— 191 — 



t : 27 13.1.1943 C : 1 
Tunceli 

Mitat Yenel 
Urfa 

Razi Soyer 
Refet Ülgeri 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Alımed Sungur 
Ekrem Pekel 

Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Ozençi 

fReye iştirak etmeyenleri 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. O.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydm 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çanktrt 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
tsmet Eker 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali Öngö 
ren 

Elâztğ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 

Hatay 
Memed Tecilli 
(M.) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

tsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövs*» 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin- Uraz 
Salâh Cimcoğ (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Ömer Küntay 
(M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut . 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravava Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
ismail Çam aş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rite 
Hasan Cavid 
Raif Dinç (M.) 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
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Salâhattin Çam (M.) 
Siird 

Şefik özdemir 
Sinob 

Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Bsenbel 

t : 27 13.1 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 

. 1943 C : 1 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 

Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Yan 
Hakkı Ungan (M.) 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled îzbudak 

înhsarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahi$ar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağn 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumeu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifal Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 

Aza adedi : 429 
Beye içtirak edenler 295 

Kftbul edenler : 295 
R-eddedenler : 00 

Müstenkifler 00 
Reye içtirak etmeyenler 126 

Münhaller : 8 

(Kabul edenler J 

Nurullah Esad Sümer 
Türkân ö rs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Bahkeiir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

BUUs 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Olgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 
Renda 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâstığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy d cm ir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
îstamat özdaraar 
İzzet Arukan 

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

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaja 
Talât Onay 

Oümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

î : 27 13.1 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin İnankur 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükcrrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizin eıı 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Ali ögcl 
Ziya Karam ursal 

tzmir 
lîenaı Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 

Memed Aldemir 
Nazın i İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epîkmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
lOsad özoğuz 
Et em İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıkh 

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

1943 C : 1 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Ur. Fuad Sorağman 
İbrahim Dibi an 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha D.elilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 

Muttalib öker 
Nasuhi Bay dar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
GL Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Feri d Al paya 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ali Canip Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kem al ettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
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Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörtiker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necini Selmen 
Zühtü Dunıkan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şcmsa lşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Ştvkt t Dağ 

Sinob 
Cemal Aliç 

î : 27 
Cemil Atay 
Hulusi Üruçoğlu 

18.1 

Sivas 
Abdurrahman Naci De 
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er 
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Payık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

. 1943 C : 1 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

ürfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem PekeJ 
Salim Korkmaz 
Sırrı tçöz 
Ziya Arkan t 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
M. Emin Erişir gil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahüar 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet Tnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Demi]' 

Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Menıduh Şevket Esendal 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
İjûtfi Gören 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
01. Naci Tınaz 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçm 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
tsmet Eker 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Dr. îbrahim Tali ön
gören 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Scû.m Ail.uğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
tsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 

Hatay 
Memed Tecirli 
(Hasta) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 

Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâetthı Gövsa 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu 

(B§. V.) 
Kars 

Ömer Küntay (Hasta) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 
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Kırşehir 
Hazım Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon' 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytugan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ol. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 

t : 27 13.1 
Kâzım Nami Duru 
Refik înce 

Maraş 
Hasan Reşit Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Orgeneral îzzeddin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

.1943 C : 1 
Seyhan 

Ahme Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim lncedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Miinib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı A işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 2 97 

Kabul edenler : 297 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 124 

Münhaller : 8 

[Kabul edenler] 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 

Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türfcân ö r s 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 

Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

196 



Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlıkaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçü 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergendi 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Attf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 

t : 27 13.1 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianieb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek. 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 

. 1943 d : 1 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi D enternen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
ismail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 

Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıplan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

h ütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
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t : 27 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşi 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memet Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Ol- Seyfi Diizgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Tala\ 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçiü 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

. 1943 O : 1 
Seyhan 

Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa lşeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Alis 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Inceday 
Hulusi Ofuçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bjleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
NazEfti Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 

Hasip Ahmed Ay tuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trab»on 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgin 

TunceU 
Mitat Yenel 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Eteni Bozkurt 
Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenlerJ 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 

Rabîiı Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agah Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğltr 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 

Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bilec '7c 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Memed Sanlı 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
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Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 

Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 

Hatay 
Memed Tecirli 
(Hasta) 

içel 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 

istanbul 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz (M.) 
Salâh Cimcoz (M.) 

îzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 

t : 27 13. İ 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurc 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Ömer Küntay (Hasta) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Ürhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

1943 0 : 1 
Malatya 

Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 

Kâzım Nami Duru 
Ref üs İnce 

Hasan Reşid Tankut 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 

Muğla 
Orgeneral Izzeddin Ça 
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
(M.) 

Siveu I 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tehirdmğ 
Cemil Uy badın 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Resai Erişken 

Trabton 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülküm en 
Hasan Saka 
S ı r n D a y (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münip Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
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î : 27 13 .1.1943 G : 1 
Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 

dair kanuna verilen reylerin neticesi 

Âzu adedi İ2() 
Üsye kj tırak edenler , U)2 

Kabul eti enler- • 302 
Reddedenler () 

Müstenkifler : n 
iî^ye iştirak etmeyenler : 1 1 Q 

Münhallar : 8 

(Kanım kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Kaşit lUlipojjiu 

Âğn 
(d. Kemal Doğan 
llalid Bayrak 

Amasya 
Esat Uraz 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Aran 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullalı Esad Sümer 
Kasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Cermen 
Dr. Şakir Şene* 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 

[Kabul edenlerJ 

Hilmi Seremedi i Çanakkale 
İsmail Hakkı Üzunçur-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
V'ahva S ev-: a i ! zav 

) BiUcılc I 
j Dr. Muhlis Suner î 
! Ivaeım Gülek ) 
! Bingöl i 
\ Feridım Fikri Düşünsel • 
] Necmeddin Sahir Sılan ; 
I Bıllîs \ 
İ Süreyya Orgeevren 

Tevfik Temelli 
Bolu 

< -ftiâl Sait Siren 
Cemil öaça^lar 
l)v. Zdmi Glgen 
idilin Yerlikajra 
Hasan Cemil Çam bel 

Burdur 
Dr. A, Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Neend Dilmen. 
M cm Kİ Sanlı 

Burna 
Atıf Ak güç 
Dr. Calib Kahraman 
Dr. Refik Gür arı 
Dr. Sadi Komik 
Dr. T;ılâl Si mor 
ikalın Güvendiren 
Mu lı it tin Baha Pary 
Mustafa Fehmi Gerçekti 
Nevzad.Ayas 
Refet Canıtez 

Atıf Kamçıl 
Av m Yukaruç 
fiilini Ergendi 
İleşad iN'tıri Oüutekin 
Fi usu hi Bıılayırîr 
Ziya Gevher EtUi . 

Çankırı 
Avui Doğan 
Dr, Akif Arkan 
M. Alidülluılik Ren da 

; Çoruh 
Ati Kusa Ereni 
Asını {Is 
Atıf Titaâin 

Çorum 
Dr, M iiNi a fa ('an t ek in 
Eyüp Sabri Ak^öi 
İsmet Kker 
\î iı nn Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Snlfynıau Ko^ukcdoğiu 
Şakir Baran. 

Denizli 
Dr. liamdi Berkimin 
.'•';!liri Akçakoca Akça 
Hav dar Gün ver 
Taljir Berk ay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
l)v. Şükrü Euıed 
G1. Ki az im He vü k t ek in 

| Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesııd Alsan 

Edimi 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Hahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Ermncan 
Abdülkak Fırat 
Aziz Sam ih Üter 
Salih Başoîaç 

İ Sai'iyüttİn Erdem 
• Şükrü Sökmensüer 

| Er»ur um 
) Ariı Akyüıek 
{ Gl. I \u i ev I k-mirlıan 
MTİ. Zefcİ Soydwitiî" 

M ünir İiü.sre,v Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Eİgiin 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
İstamaî özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

GazianUh 
Aiımed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahmaıı Memk 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Menıed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 
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î : 27 13 .1.1943 C : 1 
Giresun 

01. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 

(rümiişone 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket E r d o ğ a n 
I us uf Zİya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdü 'çan i Türkmen 
Bekir Sıtkı Kun t 
II anıdi Selçuk 

içel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhlin- Berk ev 
Emin I ti an kur 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
M itken em Karaağaç 
Remzi Ünlü 

KsİanbuZ 
Aliidin Daver 
Ahmed Hanı di Deniz 
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâini Akyiiı 
Ali Han? T.'ülian 
Atıf Bayındır 
Fakihe Övmen 
İsmail Hakkı Ülkmtıı 
Şükrü Âli Ugel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 

Kastamonu 
Abidin Bİnkaya 
\)Î'. HaynıMah Diker 
iu \ Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 

J Vedit Uzgören 
Malatya 

\ Emru l lah Barkan 
1 Mahmud Nedim Zabt ı 
i M. Şevket Öznazarbaşı 

luh :mem Çcb'ıl Bavar I :»La lib Ök er 
Nuri T/amaç 
Hıza Sal tuğ 
Tahsin Uo^ian 

Kayseri 
\ Ahmed l iümi Kyhu-
j Faik Baysal 
1 Na/ani Toker 
• öm<*r Tâşemgla 
İ Reşid Özsoy 
! Salih Turgay 
; Kırklareli 
j 01. Biîrhan«ttin Denkeı 
i Dr. F u a d U m a y 
1 ünıı.di Kuleli 

Zühiiı Akın 
Kırşehir 

Dr. Hüsevuı ülkü 
D.zet ö/kan 
Mr-ued Hey f el i 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
îbi';ıhinı Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Ham di Dikııırn 

Di 
Kâmil Dur sun 
Memed Aldemir 
Naz mi î l ke r 
Rahmi Köken 
Reşad Minıaroğlu 
Sadet t in Enikmen 
Şehime Yunus 

Kar? 
Cevat Dursımoğlu 
Esad özoguz 
Eteni tzzet Benice 
Kahraman Anklı 

Ali Muzaffer döker 
j AH Rıza Türel 
I 'M-. Osman Şevki Ulu-

;i Cura, Fuad Gökbudak 
Ba'iip (Jü'tekuı 
izzet Erdal 
Kâzım .Oka}' 
Şevki Ergun 
Ydıbi Bilirin 

Kütahya 
Besim At alay 

i Nasuhi Bay da r 
• <>sman Taner 

Manisa 
| Asım Tümer 
| H'kmet Bay ur 
\ Hüsnü Yaman -
| Kani Karaosrnan 
| Kenan Orcr 
i Osman Erc in 
! Rıdvan Nafiz Edgüer 
I Taşar Özey 
I Maraş 
j Dr. Kemali Bayizit 
[ Hansur Be-doğan 
I Memed Erten 
j Ziya Kayran 
S Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
01- S ey fi Düzgören 
1 lasan Meııomencioğlu 
îıTaıt Fmid Al paya 
Kıza Erten 

Muğla 
, Cemal Karamuğla 
I i iüsmi k ^ a b e ı 
| Sadullah Güney 
I M nş 

Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Kası m h'erid Talay 
Faile Soylu 
Hal id Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 

İ Dr. Vehbi Demir 
I 
I Hamdi Şar lan 

Dr. A1İ Süha Del i l imi ! n a m d i Yalman 
Gl. Âşir Atlf j Hüseyin Ekş i 
Muhlis E r k m en j Rize 
Reçel» IVker j Ali Zırh 
Sadri Ertem İ Dr. Samı Ali Dilem re 

Fuad Sirnıen 
Kemalettİn Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Sah i ha (Jökç îil 
Süleyman Necmi Selmcn 
Zühiü Durukan 

Seyhan 
Adımed Kutsi Teeer 
Damar Arıkoğlu 
(il. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Terf ik Tarnmn 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Al is 
Cemil A tay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Milat Şükrü Bkda 
Remti Çin er 
Şemsettin G Ünal tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Kayık öz! tak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hali t Nazmi Keşmir 
ITasip Ahmed Ay tuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 
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î : 27 13.1.1943 C : 1 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Ankara 
Ahmed Ulu* 
Aka Gündüz 
Dr. Tap tas 
Falın Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Lerend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahreltin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
M«mduh Şevket Eseada1 

Bolu 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 
Emin Aslan Tokad 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Van 
İbrahim Arvas 

Yo9gad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaa 
Sırrı îçöz 
Ziya Arkant 

[Beye iştirak etmeyenleri 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali öngören 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Salim Aituğ 

Eskişehir 
Emin sazak 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Memed Tecirli (Hasta) 

İçel 
Peri d Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

îsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Kfirabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâcttin Gövsa 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 

Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (Hayta) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kasamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbayluğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazım Onat 
Tcvfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim E tem Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Ytiöuf Ziya Özendi 

Gl. Ali Rız^ Artunkal 
(V.) 

Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Halid Onaran 

Muğla 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Küıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
İsmail Çam aş 
Selim Sırrı Tarcan 

Bize 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirçenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Bo«t«pe 
Hamdi Ülkümen 
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Hasan Saka 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

t : 27 13.1 
Urfa 

Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

. 1943 C : 1 
Van 

Hakkı Ungan 
Münib Boya r 

Yozgad 
Celâl Arat 

Veled îzbudak 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
Şinasi Devrin 

Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayüı kanunların 
Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılmasını 3694, 3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kadro

ların değiştirilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Aza adedi 429 
Reye iştirak edenler : 297 

Kabul edenler : 297 
Reddedenler : 0 0 

Müstenkifler 00 
Reye iştirak etmeyenler : 124 

Münhaller : 8 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç, Türker 
Hamza Eruan 
Haydar Çerçel 
fzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 

[Kabul 

Nurullah Esad Sümer 
Rasıh Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
M ilmi Serem etli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

BUlü 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

edenlerj 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
\t.r* Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
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Dr. Şükrü Emcd 
Gl. Kiazım Sevüktelrin 
Rüştü Beki t 
Veli Necdet Sünki tay 
Zeki Mesud Alsan 

Edime 
Dr. F a t m a M emik 
Fa ik .Kaltakkıran 
F u a d Ba lkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Al tay 

Erzincan 
Abdülhak F ı r a t 
Aziz Samili i iter 
SafiyiUtm E n l e m 
Salih Başotaç. 
Şükrü Sükiiıeuoiier 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demhhun 
Münir 11 üs re v Gole 
Nafiz Durulu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Is lamat ö z d a m a r 
Osman Işrn 

(t anan t eh 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurral ıman Melek 
Dr. Memed Al; Ağaka\ 
Memed Şahin 
Nur i Pazarbaşı 
Ömer Asım Akso\ 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 

Gihnüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi A tay 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdul lah Mursaloğlu 

I : 27 13 . 1 . İ943 0 : 1 
Abdülgani Türkmen j Reşid özsoy 
iUkıv Sıtkı Kunt 
İ larndi Selçuk 

t'ad 
Ahmed Ovacık 
\)v. Muhtar Beıker 
Km in İnan kur 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mnhr rmı , Karmığa^ 
Remzi ü n l ü 

İstanbul 
Aludi n Da ver 

j Salih Turgay 
\ Kırklardı 
\ (!J. Burna nett in Denker 
s 

I Dr. Fuad l m ay 
! i iamdi Kmeli 
\ Zülıtü Akın 
j 

İ Kırşehir 
| Dr. Hüseyin Ülkü 
j İzzet Özkan 

M i t î H ' ı ) ,-M'V !<-îi 
İ h raelî 

mıed Haindi Denizım-n' Dr Fuad Sorngnıarı 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ab KAıns Akyüz 
.Mi Rana Turhan 
•\hf Bayındır 
ismail Hakkı Ülkmerı 
Şükrü Ali Ö-eî 
/ ' i \ a K •> rmeui'na! 

İzmir 
Pena! Anman 

1 hsalımı Dıblan 

S.-dfd, Yaıyı 
Suphi Artel 

Kadiri 
Ahmed îb.n-dı Dikau 
Ali Mııw»DVr Gök'-r 
Mi (I./.-İ Tür- l 
Fuad Gökbudak 

Dr. Hüseyin Hulkİ Onra j o.-dip UıiMekîn 
Karni! Dursun \ I''./.el; Krdai 

Memed Al demir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Resad Mimaroglu 
Sî-idct * Hl E p i k ı r u m 

Şelıime Yunus 
Kara 

Gevad Dursunoğlu 
Esad Ozonuz 
Eteni İzzet Benice 
Kahraman Arıklr 

Kastamonu 
Ahidiıı Biukaya 
Dr. Hayrul lah Diker 
Dr. Tevfîk Aslan 
Haeer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
:\Turi T a m aç 
Rıza Sal tuğ 
Tahsin Ooskan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Bavsa! 
Nazmi Toker 
Ömer Tascıoglıı 

I î II.a.sı 

Kâzım Okay 
Şevki Kr^nn 
Vehbi Rdym 

Kütahya 
Besim A ta! ay 
Dr Ali S?i!ıa De 
Gl. Aşir Atlı 
Muhlis Kr-kmen 
Receb Peker 
Sadrı Kilem 
Vı-dit F / p ' i e ı ı 

Malatya 
Malınıud Nedim Zabe.ı 
Memed Şevket Özpa 
zarbaşı 
Mu t ta I ib ö k e r 
Nasııhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğtu 
Hikmet Ha vur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaesman 
Kenan Örer 

Osman E için 
Kıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Al araş 
Dr. Kemali Bay izi t 
Aiansur Bozdoğan 
Ziya K a y r a n 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
l'Mib Erg in 
O i- Sey fi Düzdüren 
i h ' i d OıiHi-an 
İKLuia Memmeneioğiu 
irfan Feı-id Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Gemal Karamuğla 
Hüsnü Kİ! a be t 
Saduüah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Fa ik Soylu 
Ual i t Mengi 
Naim Ereni 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Haindi Şarlan 
Hamdı Yalı-em 
Hüseyin Kkşi 

Rhe 
Ali Zırh 
Dr . Sa imAl i Dilem re 
F u a d Si rmen 
Kem alett in Kamu 

Samsun 
Amira l F a h r i Eng in 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yürüker 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü D uru kan 

Seyhan 
Ahme Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu 
o l . Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
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Tevfik Tannan 
Hiird 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil A tay 
Hulusi Omçoğlu 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
deıngil 
İsmail Memed Uğur 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Us. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı i evend 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bolu 
Dr. Zihni Ülızen 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 

î : 27 13 .1 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü lileda 
Renizi Çiner 
Şemsettin G Ünal tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rallini Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid M azmi Keşmir 

. 1943 C : 1 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danis Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abaiıozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Razi Soyer 

[Reye iştirak etmeyenlerJ 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müı'id Kansu 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön 
gören 

Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Gl. Zeki Soydemir 
S..i.m Ailug 
Şükrü Koçak 

KskİŞflhİr 
İzzet Anık an 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
İsmail Sabuncu 
NFafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Memed Teeirli 
(Hasta) 

tcel 
Ferid Celâl Güven 

Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Pakihe övmen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

îzmir 
'..VIâl Bavar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yüeel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
CM.) 
Şükrü Saraçoğlu 

(Bş. V.) 
Kars 

Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (Hasta) 
Şe raf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Refet Ülgen 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Eteni Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazım Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytugan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çınay 

Manisa 
61. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maras 
Hasan Reşit Tankut 
Memed Erten 
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Muğla 
Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canip Yöntem 
ismail Çanıaş 
Sdim Sırrı Tarcan 

t : 27 
Rize 

Hasan Cavid 
Raif Dinç 

/Samsun 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
AH Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

Yusuf Kemal Tengirsenk 

13 .1.1943 C : 1 
Sivas 

Abdurrahman Naci De 
mirağ 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Sami Erkman 
ürfa 

Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Salim Korkmaz 
Veled îzbudak 

Hazine ile istanbul Belediyesinin bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak ibrası hakkındaki kanuna 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağr% 
Halid Bayrak 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rif at Araz 

Aza adedi : 4 2 9 
Reye iştirak edenler : 270 

Kabul edenler : 270 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 151 

Münhaller : 8 

[Kabul edenler] 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rabih Kaplan 
TürKân örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunca r-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı | 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 

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

Çankırı 
Avni Doğan 
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Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Brem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne. 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaîtakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 

1 : 27 13 .1 
Osman Işın I 

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

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 

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

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer | 
Atıf Bayındır I 
Fakihe öymen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu | 

. 1943 C : 1 
Esad özoğuz 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ f x 

Tahsin Coşkan 
Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denke 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıplan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Gl. İ ş i r Atlı 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 

Memed Şevket Özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioglu 

Muğla 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 

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

Seyhan 
Ahmet Kutsi Tecer 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
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Sinan Tekelioğhı 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird • 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Tap tas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Srrn Levend 
Dr. Hulusi Alatas 
(V.) 

Nazmi Topcoğlu 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bilec k 
Dr. Muhlis Suner 

I : 27 13.1 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bjleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 

. 1943 C : 1 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Razi Soyer 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Memduh Şevket Esendal 
Bolu 

Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Nevzad Ayaş 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih tlter 
Safiyüttin Erdem 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
izzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecilli 
(Hasta) 

îçel 
Dr- Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövs» 

ismail Hakkı Ülkmen 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 

Refet Ülgen 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Salâh Cimcoğ 
İzmir 

Celâl Bay ar 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
(Hasta) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
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Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Bahmi Gürpı
nar (M.) 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Bay dar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

î : 27 13.1 
Maraş 

Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Memet Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral tczeddin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 

.1943 0 : 1 
Dr. Rasim Ferid Tal&y 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
(M.) 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rite 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Siyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 
Mrrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
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S. Sayısı:69 
Ceza ve tevkifevteri umum müdürlüğünün vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı kanun ile bu kanunu 
değiştiren 4077 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanunlara bazı maddeler eklen

mesine dair kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/881) 

T. a 
Başvekâlet 23 . XI . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4272 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ceza ve Tevkif evleri Umum müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı kanun 

ile bu kanunu değiştiren 4077 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara 
bazı maddeler eklenmesi hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
18 . XI . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibeşiyle 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Grerektiriei sebepler 

Tslahevleri bir çeşit ceza çekme yeri olmakla beraber (Cezaevi) deyiminin dışında kaldığın
dan Tslahevleri için kullanılması uygun görülen hükümlere ilgili maddelerdeki cezaevi deyimi 
yanına ıslahevi kelimesinin de eklenmesi uygun görülmüştür. 

Bunun için merkez muhasibinin ödevini ilgilendiren 5 nci maddeye (Islahevi) kelimesi eklen
miştir. 

Memlekette yeni cezaevi yapıları için olan kesin ihtiyaç, bu evlerin yapı ve onarma işlerinin. 
çabuk başarılmasını gereklendiren çok önemli bir konu haline girmiş bulunduğundan, bilişin kışa bir 
zamanda gerçekleştirilmesi için 3500 numaralı knnun ile ceza ve tevkifevleri yapı ve onarmaları i hak
kında bazı üstün hükümler kabul edilmiş, bu sebeple bu işler 2443 ve 2779 numaralı kanunlar 
hükümlerinden ayrı tutulmuştu. 

Bugün ceza ve Tevkifevleri umum müdürlüğünün teknik elemanlariyle cezaevlerinin yapı ve 
onarma işleri hoşnutluğa değer bir çabukluk ve başarı ile yürütülmekte ise de fen kurulu kadro
sunun darlığı ve yeniden kadro alınarak bu kurulun genişletilmesine imkân olmaması yüzünden 
fen kurulu bulunmıyan, yahut merkezden fen memuru gönderilmesine imkân olmıyan yerlerdeki 
yapı işleri yeter bir çabukluk ve kolaylıkla ilerli yememektedir. Bu sebeple bu yerlerde ceza ve 
tevkif evi erinin yapı ve onarma işlerinin başarılması ve ihtiyaçların karşılanabilmesi için her 
halde Nafia teşkillerinden yardım görülmesi lüzumlu görülmüş, evvelce 3500 numaralı kanuna 
cezaevlerinin yaptırılması için üstün bir hüküm koymağa gerekli kılan isteğe uygun olarak fen 
kurulu bulunmıyan veyahut merkezden fen memuru gönderilmesi imkânlı olmıyan yerlerde işin 
3611 sayılı kanun hükümlerine bağlanması gerekli bulunmuştur. 



Bundan başka 2443 ve 2779 numaralı kanunlar yürürlükten kaldırılmış olduğundan 7 nci mad
dedeki (2443 ve 2779 sayılı kanunlar) sözü kaldırılarak, bu kanunların yerini tutmak üzere, 
(3611 numaralı kanun) kelimeleri konulmuştur. 

iş esası üzerine kurulmuş cezaevleriyle Mahevleri, 3112 numaralı kanundaki cezayı çektirme 
hükümlerinin yürütülebilmesini sağlamak isteğile kurulmuştur. 

Bu evlerin kuruluşundan elde edilmek istenilen amaç, suçluyu çalıştırmak suretiyle doğru yola 
getirmek esasına dayanan ceza çektirme prensibinin gerçekleştirilebilmesidir. Bunun için bu cezaev
lerindeki her türlü tarımsal endüstriyel ve buna benzer işlerde bir sonuca erişebilmek noktası göz-
önünde tutulmuş, bu evlerin mütedavil sermayesi de bu hedef için konulmuştur. 

Mütedavil sermayenin mahkûmlar yoluyla ve 3500 numaralı kanun hükümlerine göre işletilme
sinde meydana gelen para Devlet bütçesine konulmuş olan paraya eklenerek bu evlerin gelişimine 
karşılık tutulmakta ve bu suretle kanunun bütün mahkûmların çalıştırılmasını, iyi hal edinmiş, ka
zanılmış birer kimse olarak cemiyete geri verilmesi yolundaki isteğinin gerçekleştirilmesine doğru yü
rünmektedir. 

Bundan ötürü hürriyeti bağlayıcı cezaların çektirilmesini sağlamak için kanunun, cezanın çekti
rilmesi yolundaki hükümlerince her mahkeme yanında kurulması gereken cezaevleri, kuruluş ba
kımlarına göre, vergi kanunlarının anlamı dışında kalan Devlet kurullarından sayılmak gerektir. 
Başka türlü düşünmek kanun hükümlerinin yürürlükte bulunduran işler dolayısiyle cezaevlerini 
vergi yükü altına almak, mahkûm çalıştırmak esasının önüne geçilmez bir sonucu olan işler dolayı
siyle bu evleri, altından kalkamıyacakları yük altına sokmak demek olacağı gibi yukarıda bildirilen 
3112 numaralı kanun hükümlerinin cezaevlerindeki yürütümünü de ortadan kaldırmış bulunacaktır. 
Islahevlerinin durumu da, iş bakımından tıpkı cezaevlerininkine benzemektedir. 

işte bu düşünceler dolayısiyledir ki, ceza ve ıslahevlerinin ve iş yurtlarının herhangi bir vergiye 
bağlanması, bu müesseselerin durumları gözönünde bulundurularak, uygun görülememiş ve kanuna. 
ceza ve tevkif evleriyle ıslahevlerinden ve iş yurtlarından hiç bir vergi almamıyacağı böleyi eklen
miştir. 

Mütedavil sermaye ile işliyen infaz müesseselerini aynı ahkâma bağlamak üzere 3500 numaralı 
kanunun 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri hükümlerinin cezaevlerinde açılacak iş yurtlarında ve ıslahevle
rinde yürütülmesi muvafık bulunmuştur. 

Mütedavil sermaye ile iş gören ceza evleriyle ıslahevlerindeki mahkûmlara tutarı idare harçları 
veya mütedavil sermaye karşılığından ödenmek üzere elbise, ayakkabı, çamaşır ve benzerleri gibi 
kullanılması crerekli bulunan esva dağıtılmaktadır. Mahkûm cezasını çekerek salıverildiği zaman bu 
eşyalardan daha vaktini doldurmamış olanları geri vermek zorunda tutulmakta ve bunlar te
mizlettirilerek diğer mahkûmlara verilmektedir. Böylelikle cezaevlerinde verilen bu eşyanın bir 
kısmı bir mahkûm tarafından bazan tam ve bazan yarı kullanılmış olmaktadır. Bu sebeple bu 
eşya için mütedavil sermayeden harcanan paranın her zaman mahkûmun yevmiyesinden tam 
olarak kesilmesi uygun olmıyacağı gibi terbiye ve ıslah esasına dayanan modern ceza çektirme 
sistemlerinde mahkûmun salıverilmesi zamanında az çok bir sermaye edinmiş bulunması da dü
şünülmüş olduğundan gündelikten yapılacak kesimin bu düşünceyi bozmaması gerekli bulun
maktadır. Zaten cezayı çektirme yerlerinde çalışmıya karşılık bir tutar verilmesi prensibi ka
bul edildikten sonra bunun tabii bir sonucu olarak mahkûma tutum imkânının da verilmiş ol
ması lâzımdır. Bunun için mahkûmların cezalarını çekerek salıverildiklerî zaman cezaevlerin
den borçlu olarak ayrılmamalarının elde edilmesi gerektir. 

Bu malî denkleşmeyi kurabilmek için, çalışan mahkûmların gündeliklerinden harcama kar
şılığı olarak ne kadar bir para kesilmesi lâzım geleceği ve bunun ne yolda hesap ve nasıl öde
neceği yollarının Adliye vekilliğince her cezaevi için ayrı ayrı karar altına alınması lüzumlu 
ve gerekli bulunmuş, 4077 numaralı kanunun 3 ncü maddesine böyle bir ek yapılmıştır. 

Terbiye ve ıslah esaslarına dayanan ceza çektirme sistemlerinin gardiyanlara verdiği ödev, 
onların ceza çektirme yerlerinde herhalde özel bir kıyafet taşımalarını lâzım kılmaktadır, ödev 
ânmda gardiyanın mahkûm ve mevkuflardan ayırt edilmemesi, nöbette, koğuşta dış elbisesi 
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ile görülmesi bir çok yönlerden ödevlerin iyi ve doğru bir şekilde yapılmasına engel olmakta 
ve gardiyanın, hele bugünkü pekaz olan kazancıyla uygun olarak fena giyinişi onun mahkûm 
yanında bir başıbozuk gibi sayılmasına sebep olmaktadır. Bunun için gardiyanların herhalde 
resmî bir kıyafet taşımaları lâzım, gelmektedir. Zaten bu esas kabul edilmiş ve ceza ve tevkif-
evleri nizamnamesine bunun için hüküm konulmuş ise de, daire odacılarına Devlet parası ile 
elbise verildiği halde, bu yolda hiç bir hüküm bulunmadığından gardiyanlara Devlet parası ile 
resmî elbise yaptır ı lmamaktadır . Halbuki büyük bir çoğunluğu 20 lira gibi pekaz bir tutar 
karşılığı ile ödev yapan gardiyanların kendi paralariyle resmî elbise edinmelerine imkân bu
lunmadığı gün gibi açık bulunmaktadır. Bu sebeple kanuna, resmî elbisenin Adliye vekil
liğince verileceğini gösterir bir madde eklenmiştir. 

Mütedavil sermaye ile işleyen ceza ve tevkifevleri tarımsal ve endüstriyel ve benzerleri ça
lışmalarda bulunmakta, bu işler personel kadrosu dar olan bu evlerin müdür, memur ve müs
tahdemlerine çok değişik, çok yorucu ödevler yüklemektedir. Cezaevi idaresi mahkûmların terbiye 
ve İslahları için ceza çekme sistemini en doğru bir şekilde uygunlıyacağı gibi müessesenin malî 
durumunu düzenlemek ve bu işleri Devlet bütçesine yük olmıyacak surette çevirmek zorundadır. 
Mütedavil sermaye ile işliyen müesseseler, çok vakit kendi üretim ve yayımlariyle kendi yağal-
tımlaıfmı karşılamakta, sürekli çalışmalar elde ederek mahkûmlara tutum imkânlarını vermekte
dir. Bu ödevler dolayısiyle müdür, memur ve müstahdemler hemen hemen her zaman kanunun be
lirttiği çalışma saatleri dışında dahi çalışmakta ve bir çok gecelerini müessesede geçirmek zorunda 
kalmaktadırlar. 

Bu fazla çalışmanın karşılıksız bırakılmaması lâzımdır. Çalışma saati dışında tam bir iyi niyetle 
çalışan eezaevi memur ve müstahdemlerini maddi olarak da doyurmak, personel kadrosu pek dar 
olan bu müesseselerin daha verimli, daha müspet bir iş göstermesini ve verilenden çok fazla alınma
sını sonuçlatacaktır. 

Bu sebeple kanuna mütedavil sermaye ile iş gören cezaevlerinin memur ve müstahdemlerine, 
belli çalışma saatleri dışındaki çalışmalarına karşjılık olarak miktarı İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilmek üzere aylık bir ücret verilmesi yolunda bir madde konulmuştur. 

Bu ücret memur ve müstahdemlerin bağlı oldukları müessesenin mütedavil sermayesinden verile
ceği için, kâr hesabının böyle bir ücret verilmesine uygun bulunması yani müessesenin verimli bir 
şekilde çalıştırılmış olması lâzımgelmektedir. 

Hangi müesseselerdeki hangi memur ve müstahdemlere kanunda yazılı derece içinde ne kadar 
ücret verileceğini değerlemek Adliye vekilliğine ait bulunmaktadır. 

Bundan başka geceyi nöbet veya diğer bir ödev dolayısiyle müessesede geçirmeğe mecbur olan 
memur ve müstahdemlere o müessesece yatacak yer gösterildiği gibi bu memur ve müstahdemlerin 
yiyeceklerinin de oraca verilmek üzere yapılan ödevin memuru fazla masraf yapmağa zorlamasına 
meydan vermemek lâzımdır. 

Bu lüzum gözönünde tutularak kanuna geceyi vazife dolayısiyle müessesede geçiren memur ve 
müstahdemlere o yer mutbahından yemek verilmesi için bir madde eklenmiştir. 

Mahkûmların çalıştırılması ve hürriyeti bağlayıcı cezaların Ceza kanununun 13 ncü maddesinde 
yazılı devre usulüne göre çektirilmesi, ancak iş esası üzerine kurulmuş cezaevleriyle imkânlı bulun
maktadır. Bu sebeple bu cezaevleri kadrolarının, iş esası üzerine kurulmuş cezaevlerine seçilme 
şartları olan bütün mahkûmları kabule yeter bir durumda olması lâzımdır. Eski cezaevlerinde 3112 
numaralı kanun hükümlerine göre yaş, meslek ve kabiliyet bakımından kararlaştırılmış esaslara göre 
ayırt edilen mahkûmların kanunla belirtilen sürenin sonunda derhal iş esası üzerine kurulmuş Ceza
evlerine alınması imkânlı olduğu gün, hürriyeti bağlayıcı cezalar için kararlı ve kesin bir (dere
celi serbestlik) esası imkân altına girmiş olacaktır. Bunun için her sene başka yerlerde yeniden iş 
esası üzerine kurulmuş Cezaevleri açılmakta, bu hedefe doğru ilerlenmektedir. Ancak, mütedavil 
sermaye ile işliyen ve hükmi şahsiyeti olan bu cezaevlerinin kurulması, sayısı belli personel kadro
sunun olmasına bağlıdır. Bu müesseselerin alım, satım ve harcama işleri idare kurulu karariyle 
yapılabilir, idare kurulunun diğer üyeleri elde bulunan memur ve kâtip kadrolarının daha ziyade 
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bu cezaevlerine verilmesi suretiyle az çok müsait bir hale konulmuş ise de (hesap memuru) kadro
sunun darlığı işi her zaman aksatmaktadır. Bu evlere hesap memuru kadrosu verilmeden kendilerin
den iş. beklemeğe imkân bulunmamaktadır. 

Bunun iğin kanuna, Cezaevi memur ve kâtiplerine Adliye vekilliğinin karariyle mütedavil ser
maye hesaplarının gördürülebileeeği ve bu memur ve kâtiplerin bu hesap işlerini gördükleri zaman 
(Mesıul muhasip) yerine bulunacaklarını gösterir bir madde eklenmiş, böylelikle hesap memuru nok
sanının giderilmesine çalışılmıştır. 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 3 . XII. 1942 
Esas No. 1/881 
Karar No. 6 

Yüksek Beisliğe 

Ceza ve tevkifevleri umum müdürlüğünün 
vazife ve teşkilâtı hakkında 3500 sayılı kanun 
ile bu kanunu değiştiren 4077 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanun
lara bazı maddeler eklenmesine dair Adliye ve
kâletince hazırlanarak îcra Vekilleri Heyetinin 
18 . X I . 1942 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının encü
menimize de havale ve tevdi buyurulması üzeri
ne ihtiva eylediği hükümler Adliye vekili Hasan 
Menemencioğlu'nun huzuriyle tetkik ve müzake
re olundu. 

3500 ve 4077 sayılı kanun hükümlerine tev
fikan idare edilmekte olan ceza ve tevkifevle-
rinde tatbik edilegelen usullerin aynı maksatla 
tesis olunan ıslahevleriyle iş yurtlarına da teş
milini ve zikri geçen kanunların tatbikatında 
müşahede olunan bazı noksanları ikmal mak-
sadiyle hazırlanmış olan lâyiha heyeti umumi-
yesi itibariyle kabule şayan görülmüş ancak tek
lif olunan maddelerin 3500 ve 4077 sayılı kanun
larla mukayeseli olarak tetkikmda aynı mevzua 
temas eden bütün hükümlerin bir kanun ha
linde toplanmasında fayda mülâhaza edilmiştir. 
Bu esas dahilinde yeni baştan tanzim kılman 

lâyiha 3500 ve 4077 sayılı kanun hükümleriyle 
tadil tekliflerinin tamamını ihtiva etmektedir. 
Bncümenimizce tesbit edilen metinde maddele
rin yekdiğeriyle olan irtibatları nazara alın
makla beraber Hükümet mucip sebeplerinde ce
za ve ıslahevleri memur ve kâtiplerine gördürül
mesi iltizam olunan işlere ait olmak üzere ayrı 
bir maddenin (15) ilâvesine reylerin ittifakiyle 
karar verilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi Du
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. En. Reisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bursa 

N. Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 
Denizli Erzincan Kastamoun 

Haydar Günver A. Fırat Abidin Binkaya 
Kayseri Kocaeli Manisa 

R. özsoy Salah Yargı A. Tümer 
Rize Tokad 

Dr. Saim Ali Dilemre Sıtkı Atanç 
Kocaeli Trabzon 
S. Art el F. A. Barutçu 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 6.1.1943 

Mazbata No. 41 
Esas No. 1/881 

Yüksek Reisliğe 

Ceza ve Tevkifevleri umum müdürlüğünün 
vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı ka
nun ile bu kanunu değiştiren 4077 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nunlara bazı maddeler eklenmesi hakkında Ad
liye vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 
23 . X I . 1942 tarih ve 6/4272 sayılı tezkeresiyle 
Yük-jek Meclise sunulan kanun lâyihası Encü
menimize tevdi buyurulmakla Adliye encümeni 
mazbatasiyle birlikte ve Adliye vekâleti namı
na Ceza ve Tevkifevleri ve Maliye vekâleti na
mına da Bütçe ve Malî kontrol umum müdür
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

3500 ve 4077 sayılı kanunlar da gözönünde 
tutulmak suretiyle Adliye encümenince yeniden 
hazırlanan lâyiha Encümenimiz müzakerele
rine de esas ittihaz olunmuştur. 

iş esasına müstenit cezaevlerinin hakikî bi
rer ıslah müessesesi haline gelmesi amacını sağ
layıcı tedbirleri memnuniyetle telâkki eden En
cümenimiz maddeleri hemen aynen kabul etmiş, 
yalnız 10 ncu ve 14 ncü maddelerde aşağıdaki 
tasrihleri yapmakla iktifa etmiştir. 

10 ncu madde ile mahkûmlara verilen giyim 
eşyası bedellerinin tahsil edilip edilmemesini 
tâyin hususunda Adliye vekilliğine salâhiyet 
verilmesi Encümenimizce de yerinde görülmüş, 
ancak mütedavil sermayenin muhafazası mü-
lâhazasiyle giyim eşyası bedellerinin müteda
vil sermaye kârlarından harcanabileceği tas
rih olunmuştur. 

Aynı mülâhaza ile 14 ncü madde de mesai 
saatleri haricinde faaliyet gösteren memur ve 
müstahdemlere verilecek ücretin bilanço neti
cesinde tahakkuk edecek kârlardan ayrılacak 
paradan verilebileceği tasrih edilmek suretiyle 
geçmiş senelerde tahakkuk ederek sermayeye ilâve 
edilmiş kârlardan bir hisse ayrılmaması temin 
olunmuştur. Her iki vekâlet mümessili bu mad
de mucibince verilecek ücretin, geceyi dahi bu 
evlerde geçirerek mütemadi faaliyet gösteren

lere ait olacağını tasrih etmeleri üzerine mad
deye bu hükmü ifade edecek bir şekil verilmiştir. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Reisi Rs. V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker Tahsin Coskan II. Kitabet 
Kâtip 

İstanbul Bursa Diyarbakır 
F. Öymen Dr. S. Konuk Rüştü Bekit 

Giresun İsparta İsparta 
M. Akkaya M. Karaağaç li. Ünlü 
Kayseri Mardin Zonguldak 

F. Baysal K. Erten Emin Erişirgil 

Aşağıdaki sebeplerden dolayı bu kanu
nun (7) nci maddesinin son fıkrasına mu
halifim : 

1. Devletçe mütedavil sermaye tahsis 
olunarak zirai ve sınai bir teşebbüs haline 
konulan Ceza ve Islahevlerinin zirai, sınai 
ve diğer faaliyetlerinden dolayı vergiye tabi 
tutulmamaları hususunu biri vasıtasız di
ğeri vasıtalı vergiler bakımından bir tefrike 
tabi tutmak ve muafiyeti vasıtasız vergilere 
hasretmek lâzımdır. 

Bu Ceza ve Islahevlerinin zirai ve sınai 
ve diğer faaliyetlerinden dolayı tabi olabi
lecekleri vasıtasız vergiler kazanç, bina ve 
arazi vergilerinden ibarettir. Kazanç vergisi 
kanununun birinci maddesinin A fıkrası 
umumî, mülhak ve hususi bütçeli dairelere 
ait olup ticari bir gaye takip etmeyen mües
seseleri Kazanç vergisinin mevzuu haricinde 

bırakmış olduğundan Ceza ve Mahevleri esa
sen mevcut mevzuat dahilinde kazanç vergi
sine tabi değildir. Bu evlerin icar ve isticar 
edilmeyen ve irat getiren bu cihete tahsis 
edilmemiş olan binaları da Bina vergisi ka
nunu mucibince vergiden muaftır. 

Bu evlerin işletmeye tahsis olunan bina
ları ve arazisi bina ve arazi vergilerine tabi 
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bulunmakta olup işin mahiyetine ve kanun
larla muaf tutulmuş olan emsaline göre bu 
vergilerden muaf tutulması caiz görülebilir. 

2. Muamele ve istihlâk vergileri ile 
damga resmi gihi vasıtalı vergilere gelince 
adı gec,en müesseselere bu vergilerden mua
fiyet verilmesi mezkûr vergilere ait kanun
ların istinadettikleri ana prensipleri esasrn-

^dan ihlâl edecek mahiyettedir, 
A) Muamele ve istihlâk vergileri, müs

tehlike ait bir vergi olup bunların imal sı
rasında alınmış olmaları, mahiyetlerini değiş
tirmez. Binaenaleyh iş esası üzerine kuru
lan ve Ankara'da olduğu gibi mükemmel bir 
matbaa, Adana'da olduğu gibi kundura ve 
marangoz imalâthaneleri işleten bu müesse
selerin imal ettikleri maddelerden muamele 
ve istihlâk vergisi alınmaması hem iktisadi 
nizamın bozulması hem de Devlet hakkının 
icapsız olarak kısmen de olsa mahkûmlara 
verilmesi neticesini hâsıl eder. 

B) Muamele ve istihlâk vergileri ka
zanç esasına müstenit değildir. Bu vergile
rin mevzuuna dahil imalâtı yapan mües
seseler kazanç temin etseler de, etmeseler 
de bu vergileri ödemekle mükellef tutulmuş 
ve bunların Devlete veya hususi teşebbüs
lere ait olmaları da mükellefiyetle alâkalı 
addedilmemiştir. Diğer bir tâbirle Devlete 
ait müesseseler dahi muamele ve istihlâk 
vergilerini ödemekle mükellef bulunmakta
dırlar. 

C) Adı geçen vergi kanunları iki bey
gir beş işçi haddi üstünde bulunan bütün 
imalâthane ve fabrikaları şümulüne almış 
olduklarından iş esası üzerine kurulmuş 
olan ceza ve ıslahevlerinin küçük bir takını 
müesseselerden ibaret olduğu mülâhazasiyle 
de muafiyet terviç olunamaz. 

D) Mamul maddelerin satış fiyatları pi
yasada vergili fiyata göre teessüs edeceğinden, 
iş esası üzerine kurulan Ceza ve ıslahevleri 
imalâthaneleri tarafından vücude getirilen 
mamûlâtuı, vergisiz fiyatla satılacağı veya bu 
müesseselerin vergiye tabi tutuldukları takdir
de gayelerinin zâfa uğrayacağı veya haleldar 
olacağı da iddia edilemez. 

E) Damga resmine gelince : 
Bu resim, resmî dairelerin muamelâtı havi 

evrakı hariç olmak üzere, Devletçe tanzim olu
nan evraktan dahi almmaktadjır. Mütedavil 
sermaye ile işletilen Maarif matbaası, darphane 
ve Damga matbaası, haralar, çiftlikler, ziraat 
ve sanat mektep ve müesseseleri, askerî fabri
kalar ve emsali Devlet müesseselerinin kâffesi 
mütedavil sermaye ile yaptıkları işler için 
tanzim eyledikleri evraktan dolayı damga resi
ni i ile mükellef bulunmakta ve bu yüzden her

hangi bir müşkülâtda hadis olmamaktadır. 
Mütedavil sermaye ile idare edilen bütün 

müesseseler bu resimle mükellef oldukları halde 
aynı mahiyette bulunan iş esası üzerine kurul
muş (Jeza ve ıslahevlerinin mükellefiyetten ha
riç bırakılması için hiç bir sebep tasavvur olu
namaz. Tanzim ettikleri bir makbuz için üç 
dört kuruş damga resmi ödemekle adı geçen 
müesseseler herhangi bir zorluğa da maruz 
kalmazlar. 

3. Maddede muafiyet (müesseselerin ku
ruldukları tarihten itibaren) kaydiyle makab
line de teşmil edilmektedir. Bu hükme zaruret 
varsa muvakkat bir madde halinde kanuna 
ilâvesi lâzımdır. 

Binaenaleyh mezkûr maddenin arzettiğim 
esaslar dairesinde tadili icabedeceği kanaatin
deyim. 

Tokad istanbul 
/ / . N. Keşmir II. Ülkmen 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

(Jeza ve tevki/evleri umum müdürlüğünün vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı kanun ile bu 
kanunu değiştiren 40/7 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmemle ve bu kanunlara bazı 

maddeler eklenmemle dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 35Û0 sayılı kanunun 5 ve 7 nci 
maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
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lükçe gösterilen yerlere göndermek ve dağıtmak, 
hükmi şahsiyetli cezaevlerinin ve ıslahevlerinin 
mütedavil sermaye hesaplarını merkezde birleş
tirmek ve genel bilançoyu kurmak ve bütün he
sap işlerini yapmak ve yürütmek ile ödevlidir. 

Madde 7. — Ceza ve tevkif evleriyle ıslahev
lerinin yapı ve onarma işleri 3611 sayılı kanun 
hükmüne bağlı değildir. Ancak, Adliye vekilli
ğinin fen kurulu bulunmıyan veya merkezden 
fen memurları gönderilmesi imkânlı olmıyan 
yerlerde bu işler 3611 sayılı kanun hükümlerine 
göre görülür. 

Bu evlerin mütedavil sermayesi ile ilgili iş
ler hakkmda Muhasebei umumiye, Arttırma, 
eksiltme ve îhale kanunlariyle harcamadan ön
ceki Divanı muhasebat vizesi usulleri yürütüle
mez. 

Kurdukları günden başlamak üzere tarım
sal, endüstriyel ve her türlü işlerinden ve yer 
ve yapılarından ötürü cezaevleriyle ıslahevlerin-
den ve iş yurtlarından vergi alınmaz. 

MADDE 2. — 4077 sayılı kanunun 1 ve 3 ncü 
maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Madde 1. — 3500 sayılı kanunun iş esası 
üzerine kurulmuş cezaevlerini ilgilendiren 6, 7, 
8 ve 9 ncu maddeleri hükümleri cezaevlerinde 
açılacak iş yurtlarında ve ıslahevlerinde de yü
rütülür. 

Madde 3. — İş esası üzerine kurulan ceza
evleriyle ıslahevlerinde çalıştırılan mahkûmlara 
ne kadar gündelik verileceğine Adliye vekilli
ği karar verir. 

Bu mahkûmların gündeliğinedn yiyecek kar
şılığı. çıkarıldıktan ^cnra geri kalan para her 
mahkûm için açılacak hesaba yazılır. 

îş esrisi üzerine -nüesseg cezaevleriyle ıs
lahevlerinde çalışan mahkûmların hesabında 
yazılı paralar ancak kanuna dayanan sebeplerle 
salıverilmesi gününde kendisine veya ölü
münde mirasçılarına verilir. 

iş yurtlarında çalıştırılan mahkûmların 
gündeliklerinin kendilerine veya mirasçıları
na ne miktarının ne zaman ve ne suretle veri-

7 — 
| leceği Adliye vekilliğince tesbit olunur. 
' Mahkûmlara verilen ve verilecek olan elbise, 

ayakkabı, çamaşır ve her türlü eşya için mü
tedavil sermayeden harcanan paranın gün
deliklerinden ne kadar kesiliceğine veya kesil-
miyeceğine, her cezaevi için ayrı ayrı Adliye 
vekilliğince karar verilir. 

iş esası üzerine müesses cezaevlerinde ça
lıştırılan mahkûm kaçar veya uygunsuz hare
keti sebebiyle iş esası üzerine kurulmamış bir 
cezaevine gönderilirse o zamana kadar hesabın
da biriken para mütedavil sermayeye gelir ola
rak yazılır. 

Islahevinde mahkûm kaçarsa o zamana ka
dar birikmiş olan kazanç payı mütedavil ser
mayeye gelir olarak yazılır. 

MADDE 3. — 3500 ve 4077 sayılı kanunlara 
aşağıda yazılı maddeler eklenmiştir: 

Ek madde 1. — Ceza ve tevkifevleriyle ıs
lahevlerinin müstahdemlerine kararlaştırıla
cak örneğe göre Adliye vekilliğince elbise veri
lebilir. 

Ek madde 2. — Mütedavil sermaye ile iş gö
ren cezaevleriyle ıslahevlerinin müdür, mü
messil memur ve müstahdemlerinden geceyi 
bağlı oldukları cezaevinde veya ıslahevinde 
geçirmeğe mecbur olanlara Adliye vekilliğinin 
iznile o kurumca ücretsiz olarak yemek veri
leceği gibi bu kimselerin belli çalışma saatleri 
dışında gördükleri işe karşılık olmak ve miktarı 
icra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek üzere 
bağlı oldukları kurumun mütedavil serma
yesinin kârmdan aylık, bir ücret de verilebilir. 

17 . I I . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemeneioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Fa. V. Ma. V. 

R. Pcher N. Menemcncioğlu F. Ağrah 
Mİ V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebcsoy Rtrrt D ay 

i S. t. M. V. 0. t. V. Zr. V. 
I Dr.If.AJatas R. Karadeniz Ş. R. ITatipoğlu 
| Mü. V. Ti. V. 
i F. Engin Dr. B. Uz 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

Ceza ve Tevkif evleri Umum müdürlüğünün teş
kilât ve vazifeleri hakkında kanun 

MADDE 1. — Ceza ve Tevkif evleri Umum 
müdürlüğü Adliye vekilinin direktifleri daire 
sinde Ceza ve Tevkifevlerinin inşa ve tamirle
rini temin ve bunların idare tarzlarını tanzim 
ve hesap muamelelerini takip ve bunlara mü
teallik muhabereleri icra ve tâyinleri vekâlete 
ait olan Ceze ve Tevkifevleri müdür ve memur
larının. tâyin, terfi ve tahvillerine dair inha mu
amelelerini ifa eder. 

MADDE 2. — Umum müdürlük: 
1. îş esası üzerine kurulan ve kurulacak 

olan ceza evlerine; 
2. Diğer Ceza ve Tevkifevlerine ait işlerle 

meşgul olmak üzere iki şubeye ayrılır. 

MADDE 3. — Umum müdür muavini, umum 
müdürün yardımcısı olup aynı zamanda birinci 
şubeye ait işleri, ikinci şube müdürü ikinci şu
beye ait işlerle Umum müdürün kendisine ve
receği sair işleri görürler. 

MADDE 4. — Umum müdürlüğün mühen
dis ve mimarları Ceza ve Tevkif evleriyle diğer 
Adliye binalarının ve tesisatının inşa, tadil, 
tevsi veya tamirine müteallik işlerle ihtisasları 
dahilinde kendilerine verilecek diğer bütün iş
leri takip ve ifa ederler. 

MADDE 5, — Muhasip, bütçede mütedavil 
sermaye olarak tahsis edilen parayı umum mü
dürlükçe gösterilen yerlere göndermek ve da
ğıtmak, hükmi şahsiyeti haiz olan ceza evleri
nin ve Islahevlerinin mütedavil sermaye sahip
lerini merkezde birleştirmek ve umumî bilan
çoyu tanzim ve bütün hesap işlerini takip ve 
ifa ile mükelleftir. 

MADDE 6. — tş esası üzerine kurulmuş ve 
kurulacak olan cezaevleri, iş yurtlan ve ıs-
lahevleri mütedavil sermaye ile yapacakları 
işler dolayısiyle hükmi şahsiyeti haizdirler. 
Mütedavil sermaye ile iş görecek her cezaevini 
ve ıslahevini temsil edecek makam ve memurları 
Adliye vekâleti tâyin ve lüzumu halinde tebdil 
eder. 

Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevlerinin, iş 
yurtlarının ve ıslahevlerinin mütedavil serma-

BÜTÇE ENCÜMENİNtN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

Ceza ve Tevkifevleri umum müdürlüğünün Teş
kilât ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Adliye encümeninin 1 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 2. — Adliye encümeninin 2 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 3. — Adliye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 4. — Adliye encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 5. — Adliye encümeninin 5 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 6. — Adliye encümeninin 6 nci 
maddesi aynen. 

( S. Sayı ısı : 69 ) 



— 9 — 
"" ~ Ad. B. 

yeleri miktarını tâyin ve birinden diğerine nakle 
Adliye vekâleti salahiyetlidir. 

MADDE 7. — Ceza ve tevkifevleriyle ıslah-
evlerinin inşa ve tamir işleri 3611 sayılı kanun 
hükmüne bağlı değildir. Ancak, Adliye vekil
liğinin fen heyeti bulunmıyan veya merkezden 
fen memurları gönderemediği yerlerde bu işler 
3611 sayılı kanun hükümlerine göre görülür. 

Bu evlerin mütedavil sermayesiyle ilgili iş
ler hakkında Muhasebei umumiye, Arttıarma ve 
eksiltme ve ihale kanunlariyle sarftan önceki 
Divanı muhasebat vize usulü tatbik olunmaz. 

Mütedavil sermaye ile iş gören cezaevleriyle 
ıslahevleri kuruldukları tarihten itibaren inşa
at işlerinden sınai zirai ve diğer faaliyetlerin
den dolayı vergiye tabi olmadıkları gibi üzerin
de çalıştıkları gayrimenkuller için dahi emlâk 
ve arazi vergisinden müstesnadır. 

MADDE 8. — Hükmi şahsiyeti haiz olan 
cezaevlerinin, iş yurtlarının ve ıslahevlerinin 
sermayeleri bütçe ile mütedavil sermaye ola
rak tahsis edilen meblâğ ile onun işletilmesin
den hâsıl olan kâr ve cezaevlerinde çalıştırı
lan mahkûmların kazançlarından Adliye vekâ
letince tesbit edilecek miktarda kesilen paralar
dan teşekkül eder. 

MADDE 9. — Hükmi şahsiyeti haiz olan ce
zaevleriyle ıslahevlerinin ve iş yurtlarının müte
davil sarmayesine ait hesap usulleri Adliye ve 
Maliye vekilliklerince müştereken tesbit olunur. 

5 nci madde mucibince merkezde tevhit ve 
bilançosu tanzim olunan hesaplar her malî yıl 
sonunda Adliye ve Maliye vekilliklerince tâyin 
olunacak iki memur tarafından tetkik edilerek 
taallûk ettiği malî sene sonundan itibaren en 
çok altı ay içinde Divanı muhasebata tevdi olu
nur. 

MADDE 10. — îş esası üzerine kurulan ce
zaevleriyle ıslahevlerinde çalıştırılan mahkûmla
ra verilecek gündelik miktarı Adliye vekilliğin
ce tesbit olunur. 

Bu mahkûmların gündeliğinden yiyecek kar
şılığı çıkarıldıktan sonra geri kalan para her 
mahkûm için açılacak bir hesaba yazılır. 

İş esası üzerine kurulan cezaevleriyle ıslah
evlerinde çalışan mahkûmların hesaplarında 

MADDE 7. 
maddesi aynen. 

B. E. 

Adliye encümeninin 7 nci 

MADDE 8. 
maddesi aynen. 

Adliye encümeninin 8 nci 

MADDE 9. • 
maddesi aynen. 

Adliye encümeninin 9 ncu 

MADDE 10. — İş esası üzerine kurulan 
cezaevleriyle ıslahevlerinde çalıştırılan mah
kûmlara verilecek gündelik miktarı Adliye ve
killiğince tesbit olunur. 

Bu mahkûmların gündeliğinden yiyecek 
karşılığı çıkarıldıktan sonra geri kalan para 
her mahkûm için açılacak bir hesaba yazılır. 

İş esası üzerine kurulan cezaevleriyle ıslah
evlerinde çalışan mahkûmların hesaplarında ya-
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yazılı paralar ancak kanuna dayanan sebeplerle 
salıverilmeleri gününde kendileri, vefatları ha
linde mirasçılarına verilir. 

îş yurtlarında çalıştırılan mahkûmlara veri
lecek gündeliklerin miktarı ve bunların tediye 
şekil ve şartları Adliye vekilliğince tesbit olu
nur. 

Mahkûmlara verilen elbise, ayakkabı, çama
şır ve her türlü eşya için mütedavil sermayeden 
harcanan paranın, gündeliklerinden kesilip ke
silmemesini tâyin ve kesilmesi halinde miktarı
nı tesbit Adliye vekilliğine aittir. 

İş esası üzerine kurulan cezaevlerinde çalış
tırılan mahkûmun kaçması veya uygunsuz hare
keti sebebiyle iş esası üzerine kurulmamış bir 
cezaevine iadesi halinde hesabında biriken para 
mütedavil sermayeye irat kaydolunur. 

Islahevinde bulunan mahkûmların kaçmaları 
halinde hisselerine düşen kazanç miktarı irat 
kaydolunur. 

MADDE 11. — Adliye vekilliği ceza ve tev-
kifevleriyle ıslahevlerinin müstahdemlerine tes
bit edeceği örnekte parasız elbise vermeğe sala
hiyetlidir. 

MADDE 12. — Islahevlerinde çalıştırılacak 
mahkûmların kazançlarından bu kanunun 8 nci 
maddesine tevfikan tevkif olunan miktar çık
tıktan sonra geri kalan para sıhhi ve mücbir se
beple çalışmağa iştirak edemiyen veya kısmen 
iştirak etmiş olanlar da dahil olmak ve çalışma 
nispetleri de nazara alınmak üzere Adliye vekil
liğince tesbit olunacak esaslar dairesinde mah
kûmlara paylaştırılır: 

MADDE 13. — iş esası üzerine kurulan ce
zaevlerindeki mahkûmların kaçmaları veya uy
gunsuz hallerinden dolayı eski cezaevlerine ia
deleri halinde mahkûmun her çalışma günü iti
bariyle kazandığı müddetlerden bir kısmının 
veya tamamının tenziline mahal olup olmadığı 
hakkmda bir karar verilmek üzere evrak en ya
kın asliye ceza mahkemesine tevdi olunur. 

Mahkeme mahkûmun müdafaasını ve Cum
huriyet müddeiumumisinin mütalâasını aldıktan 
sonra bu hususta bir karar verir. 

Bu karar aleyhine acele itiraz yoluna müra
caat olunabilir. 

10 — 
B. E. 

zili paralar ancak kanuna dayanan sebeplerle 
salıverilmeleri gününde kendileri, vefatları ha
linde mirasçılarına verilir. 

îş yurdlannda çalıştırılan mahkûmlara veri
lecek gündeliklerin miktarı ve bunların tediye 
şekli ve şartları Adliye vekilliğince tesbit 
olunur. 

Mahkûmlara verilen elbise, ayakkabı, çama
şır ve her türlü eşya için mütedavil sermaye 
kârından harcanan paranın gündeliklerinden ke
silip kesilmemesini tâyin ve kesilmesi halinde 
miktarını tesbit Adliye vekilliğine aittir. 

İş esası üzerine kurulan cezaevlerinde ça
lıştırılan mahkûmun kaçması veya uygunsuz ha
reketi sebebiyle iş esası üzerine kurulmamış bir 
cezaevine iadesi halinde hesabında biriken para 
mütedavil sermayeye irat kaydolunur. 

Islahevinde bulunan mahkûmların kaçma
ları halinde hisselerine düşen kazanç miktarı 
•rat kaydolunur. 

MADDE 11. — Adliye encümeninin 11 nci 
maddesi aynen 

MADDE 12. — Adliye encümeninin 12 nci 
maddesi aynen 

MADDE 13. — Adliye encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen 
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MADDE 14. — Mütedavil sermaye ile iş gö
ren cezaevleriyle ıslahevlerinin müdür, mümes
sil, memur ve müstahdemlerinden geceyi, bağlı 
oldukları cezaevinde veya ıslahevinde geçirme
ğe mecbur olanlara Adliye vekilliğinin izniyle 
kaldıkları yerde ücretsiz olarak yemek verilebi
leceği gibi bu kimselerin belli çalışma saatleri 
dışmda gördükleri işe karşılık olmak ve miktarı 
îcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek üzere 
bağlı oldukları müessesenin mütedavil sermaye
si kârmdan aylık bir ücret de verilebilir. 

MADDE 15. — Cezaevleri ve ıslahevleri me
mur ve kâtiplerine Adliye vekilliğinin izniyle 
mütedavil sermaye hesapları ve bu hesapları il
gilendiren işler gördürülebilir. 

Bulundukları cezaevinde veya ıslahevinde 
bu işleri görmesi Adliye vekilliğince uygun gö
rülen memur ve kâtipler o kurumun mesul mu
hasibi sayılır. 

MADDE 16. — 3500 ve 4077 sayılı kanunlar 
ilga edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B. E. 

MADDE 14. — Mütedavil sermaye ile iş 
gören Cezaevleriyle Islahevlerinin müdür, mü
messil, memur ve müstahdemlerinden geceyi 
bağlı oldukları Ceza veya Islahevlerinde geçir
meğe mecbur olanlara Adliye vekilliğinin iz
niyle kaldıkları yerde ücretsiz olarak yemek 
verilebileceği gibi yine bu suretle geceyi vazi
feli bulundukları Ceza veya Islahevlerinde ge
çirmeğe mecbur olanlara belli çalışma saatleri 
dışında gördükleri işe karşılık olmak ve mik
tarı îcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmek 
üzere bağlı oldukları müessesenin her sene bilan
çosunda tahakkuk edecek kârmdan müteakip 
sene için ayrılacak miktardan verilmek şartiyle 
aylık bir ücret verilebilir. 

MADDE 15. — Adliye encümeninin 15 nci 
maddesi aynen 

MADDE 16. — Adliye encümeninin 16 ncı 
maddesi aynen 

MADDE 17. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 18. — Adliye encümeninin 18 nci 
maddesi aynen. 
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S. Sayısı: 70 
Muğla mebusu Yunus Nadi'nin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşki-
ât Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit encümen mazbatası (3/508) 

T. C. 
Başvekâlet 17 . IX . 1942 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/1376, 3631 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muğla mebusu Yunus Nadi'nin teşriî masuniyetinin re Fi hakkımla, Adliye vekâletinden alı
nan 14 . IX . 1942 tarihli ve 297 sayılı yazı suretiyle merbutlarının ilişik olarak sunuldu-
nu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Adliye vekilliğinin 14 . IX . 1942 tarih ve 297/80 sayılı tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlete 

Cumhuriyet gazetesinin 26 . VIII . 1942 tarihli nüshasında intişar eden «Karne hırsızlığı nasıl 
yapılıyor» başlıklı yazı ile Ticaret vekâleti memurlarından Rıza Günday'ı maddei mahsusa 
isnadı suretiyle tahkir etmek suçundan dolayı mezkûr gazetenin Neşriyat müdürü Hikmet Mü-
nif Ülgen hakkında Matbuat kanununun 27 ve 55 ci maddeleri delaletiyle Türk Ceza kanunu
nun 480 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince hukuku âmme dâvası açıldığı ancak gazete 
sahibi olan diğer suçlu Yunus Nadi'nin halen mebus bulunması itibariyle hakkmda takibat ic
rası teşriî masuniyetinin refine mütevakkıf bulunduğu istanbul Cumhuriyet müddeiumumili
ğinden bildirilmektedir. 

Cumhuriyet gazetesi sahibi Yunus Nadi'nin teşriî masuniyetinin refine delâlet buyurulmak 
üzere 26 . VIII . 1942 tarihli Cumhuriyet gazetesiyle İstanbul Cumhuriyet müddemmumiliğinin 
8 . IX . 1942 tarihli ve 120 sayılı yazısı örneği ve ilişikleri birlikte takdim olunur. 

Adliye vekili 
H. Menemencioğlu 

İstanbul C. M. Umumiliğinin 1942/120 sayılı ve 8 . IX . 1942 tarihli yazısı sureti 

Yüksek Adliye vekâletine 

26 . VIII . 1942 tarihinde intişar eden (1476 sayılı Cumhuriyet gazetesinde (Karne hırsızlığı 
nasıl yapılıyor) başlığı altında çıkan yazı ile Ticaret vekâleti memurlarından olup Eylül ve teş
rinievvel karnelerini İsanbul'a getiren Rıza Günday'm mezkûr yazıda Ankara'dan gelen ekmek 
karneleri işleriyle uğraşan bir memur şehrimizdeki sefahet yerlerinde cebinde satılacak karnelerle 
yakalanmıştır diye yazarak hâdise ile alâkası olmadığı halde maddei mahsusa tâyin ve isnadiyle 
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tahkir eden mezkûr gazete neşriyat müdürü Hikmet Münif Ülgen hakkında davacının istida ile 
müracaatı üzerine yazı münderecatı tetkik edilerek Asliye 6 ncı ceza mahkemesine Matbuat ka
nununun 27 ve 55 nci maddeleri delaletiyle Türk ceza kanununun 480 nci maddesinin 2 ncı fık
rası mucibince hukuku âmme dâvası açılmıştır. 

Mezkûr gazetenin sahibi olup istida da suçlu gösterilen Yunus Nadi halen mebus bulunma
sından teşriî masuniyetinin refine tevessül edilı 
ğer evrak suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. 

4s üzere gazetenin bir nüshası ile istida ve di-

Istanbul C. M. U. si 
/ / . Onat 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden Mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 

Muhtelit r-tu:ümeııi 
Esas No. 3/508 
Karar No. 2 

1 . 1943 

Yüksek Reisliğe 

Cumhuriyet gazetesinin 26 . YI I I . 1942 ta
rihli nüshasında intişar eden (Karne hırsızlığı 
nasıl yapılıyor) başlıklı yazı ile Ticaret vekâleti 
memurlarından Rıza Günday'ı maddei mahsusa 
isnadı suretiyle tahkir etmek sucundan dolayı 
Muğla mebusu Yunus Nadi hakkında takibat ya
pılabilmesi için teşriî masuniyetinin kaldırılması 
Başvekâletin 17 . IX . 1942 tarih ve 6-1376/3631 
sayılı tezkeresiyle talep edilmektedir. 

Bu bapta Yunus Nadi'ye isnat olunan SIK; 
Teşkilâtı Esasiye kanununun 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı cürümler haricinde olduğu ihza
ri encümenin mazbatasından dahi anlaşıldığın
dan "Dahilî nizamnamenin 180 nei maddesinin 
ikinci fıkrası mucibince takip ve muhakemesinin 
devre sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. 

Umumî Hevetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teş. Es. ve Ad. En. lerinden 
mürekkep Muh. En. Reisi 

Konya 
F. Silay 

Kâtip 
Tokad Antalya 

Tiesai Erişken N. Ak soy 
Bingöl 

Feridun F. Düşünsel 
Denizli 

Haydar Günver 
Kastamonu 

A hidin Binkaya 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Rize 

Dr. S. Ali Dilemre 

Erzincan 
A. Fırat 
Kayseri 
R. fîzsoy 
Konya 

O. GülteMn 
Seyhan 

A. M. Yegena 

M. M. 
istanbul 

Ziya Karatnursal 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Bursa 
Atıf Ahgüç 

Eskişehir 
Y. Ziya özençİ 

Kocaeli 
S. Artel 
Manisa 

K. Örer 
Trabzon 

F. A. Barutçu 

i >m~<* 
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S. Sayısı :7I 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/915) 

T. C. 
Başvekalet 4 .1.1943 

Kara)ılar Dairesi Müdürlüğil 
Sayı: 6/4797 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Ma
arif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28 . X I I . 1942 tarihinde tadilen Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
S. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Devletçe parasız verilecek giyim eşyası hakkındaki 4306 sayılı kanun mucibince yapılacak tevziatın, 
içinde bulunulan 1942 'malî yılı içinde Ankara merkezindeki memurların kendilerine yalnız birer el
biselik kumaşa hasredildiği cihetle bütçede de bu kadarlık masrafı karşılıyaeak tahsisat temini icabet-
miş ve Beden terbiyesi umum müdürlüğü merkez memurlarının bugünkü kadro vaziyeti üzerinde 
yapılan tetkikatta bu şekildeki tevziat için 2 000 liranın kâfi geleceği tesbit edilmiş olduğundan ilişik 
kanun lâyihası bu maksatla hazırlanmıştır, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 8.1. 1943 
Mazbata No. 42 
Esas No. 1/915 

Yüksek Reisliğe 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak-
kıda Maarif vekilliğince hazırlanan ve Başve
kâletin 4 ikincikânun 1943 tarih ve 6/4797 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Encümenimize tevdi buyurulmak-
la Maliye ve Maarif vekâletlerinin salahiyetli 
memurları hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

4306 sayılı karnın mucibince memur ve 
müstahdemlere parasız olarak verilecek giyim 
eşyası masraflarını karşılamak için Beden ter
biyesi umum müdürlüğü bütçesinde yeniden 
açılacak bir fasla (2 000) lira tahsisat konul
ması ve bu miktarın 8 nci faslın 2 nci madde
sinden tenzili suretiyle karşılanacağı Eneüme-
nimizce yerinde görülmüş ve teklif aynen ka
bul olunmuştur. 
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Umumî Heyetin tasvibine i 

re Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 
Çorum 

î .Eker 
Katip 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Reis V. 
Kastamonu 

Tahsin Coşkan 

Antalya 
İV. E. Sümer 

Elâzığ 
M .F. Altay 

ırzolunmak üze-

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 
Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
R. Erten 

Sinob 
C. K. tncedayı 

Tunceli 
M. Yenel 

İsparta 
R. Ünlü 
Konya 

R. Türel 
Muş 

Ş. Ataman 
Sivas 

Remzi Çiner 

E 

İstanbul , 
H. Ülkmen 

Kütahya 
A. Tirideğlu 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Zonguldak 
min Erişirgü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden terbiyesi Umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Beden terbiyesi Umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin 8 nci faslınm 
2 nci (Eğitmen yetiştirme kursu masrafları) 
maddesinden 2 000 lira tenzil edilerek (4306 
sayılı kanun mucibince verilecek giyim eşyası 
bedeli ve bilûmum masrafları) adiyle yeniden 
açılan 13 ncü fasla fevkalâUe tahsisat olarak 
konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 
28 . XII . 1942 

Bş. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu II. Menemencioğlu 

Da. V. 
R. Peker 
Mf. V. 

Yücel 
S. 1. M. V. 

Dr. II. Alataş 
Mü. V. 

F. Engin 

Ha. V. 
İV. Menemecioğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G- 1. V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
A.R. Artunkal 

Ma. V. 
F- Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Day 
Zr. V. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Uz 

• > » ^ ( 
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S. Sayısı: 72-
Inhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçesinde 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1917) 

T.C. 
x Başvekâlet 4.1. 1943 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı : 6/4800 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 28 . XI I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibe ve cetvelleriyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş'. Saraçoğlu 

Tenzilin mucip sebepleri 

Yıl içinde yapılan masraflar gözönünde tutularak bütçenin 10 neu faslının 2 nci tamir madde
sinden (3 000) ve 13 ncü faslının birinci şarapçılara verilecek prim maddesinden (10 000) ve aynı 
faslın 3 ncü sergilere iştirak ve propaganda masrafları maddesinden de (10 000) lira ki ceman (23 000) 
liralık tasarrufun temini umularak ona göre kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

F . M. 

Zammın mucip sebepleri 

Para gönderme masrafı: 
Mamulât fiyatlarmîn artırılması ve satışlarımızın tezayüdü dolayısiyle 1941 bütçesin
deki 97 bin liralık para gönderme tahsisatı kifayet etmemiş ve buna (40) bin lira kadar 
ilâvesine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

1942 senesinde kahve ve çay işlerinin de idaremize tevdii ve satışlarımızın devamlı 
yükselişi nazari itibare alınarak bu tertibe (140 000) lira tahsisat konmuş ise de bu mik
tarın kahve ve çay dahil bulunmıyan 1941 senesi sarfiyatına kıyas edildiği ve bu defa 
3 0 . X I . 1942 den itibaren mamulât fiyatlarına yeniden yapılan % 50 ye yakın.zam ile 
iptidai maddeler fiyatlarının yükselmesi dolayısiyle merkezle mülhakat arasında vuku-
bulan para irsalâtmın çoğalması nazari dikkate alındığı takdirde, ihtiyaca kifayet 
etmiyeceği anlaşıldığından (90) bin liranın ilâvesine mecburiyet görülmüştür. 

idare masrafı: 
Ahvali hazıra dolayısiyle gerek mahrukat ve gerek levazım ve eşya fiyatlarında geçen 
senelere nazaran husule gelen fiyat farkları dolayısiyle mevcut tahsisat bakiyesinin idare 
ihtiyacını temine kâfi gelemjyeceği anlaşılmış olduğundan bu tertibe (80. 000) liranın 
zammına mecburiyet görülmüştür. 



F. M. 

Yapı işleri ve tamirleri: 
Bu sene fevkalâde ve anî olarak zuhur eden ihtiyaçlar dolayısiyle idarece yaptırılması 
kararlaştırılan ve bütçenin tanzimi sırasında tahsisat talebinin derpiş edilmesine imkân 
olmayan aşağıda müfredatı yazılı (350 000) liralık inaşat işlerinden bu sene yapılması 
mümkün görülebilen kısmı için bütçedeki tahsisat bakiyesi müsait olmadığından bu 
tertibe (180 000) liranın zammına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Lira 

70 000 Samsunda inşa edilecek çay ve kahve deposu ile bir satış mahalli için 
160 000 Samsunda yanan B. Deposu yerine yeniden inşa olunacak depo binası için 

«inşaatın teahhuru halinde (40) bin lira değerinde ınuhterik deponun divarla-
rmdan istifade imkânı kalmıyacağı gibi mühim tütün merkezi olan Samsun'da 
yersizlik yüzünden müşkülâta mahal bırakılmamak üzere işbu inşaatın yapılması 
zaruri görülmüştür.» 

50 000 Samsun'da yangında hasara uğrayan binaların tamiri için 
70 000 Satışların tezayüdü dolayısiyle imalâtını artırmak mecburiyetinde bulunan 

Adana fabrikasının tevsii için, 

350 000 

Zammın mucip sebepleri 

6 1 Fennî ekim, dikim, tecrübe masrafları: 
İşçi gündeliklerine yapılan pahalılık zammiyle hayat pahalılığı dolayısiyle yükselen rayice göre 
muvakkat işlerdeki sarfiyatın fazlalığı ve Şark tütün mmtakası ekicilerinin kalkınmasını 
temin etmek üzere Malatya, Adıyaman, Pertek merkezlerinde bu yılm programı haricinde 
geniş fidelik tesis ve buralarda ıslah edilmiş tohumla elde edilecek fidelerin bu mmtaka 
ekicilerine parasız tevzii takarrür etmiş okluğundan bu işlerin icabettirdiği fazlai sarfiyatı 
karşılamak üzere bu tertibe daha (8 000) liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

22 1 Çocuk zamları: 
4178 sayılı kanunun 3 ncü maddesi mucibince memurlara verilmesi lâzımgelen çocuk zam
mının yapılan tesbite nazaran haziran - birinci kânun 1942 zarfındaki aylık miktarı vasati 
(3 000) liraya baliğ olmasına göre çocuk adedinin tesbiti hususundaki mesainin tamamen 
ikmalinde bu miktarın artması ve sene sonuna kadar vukubulacak doğum vakaları da nazarı 
dikkate alındığı takdirde bu tertipteki tahsisat bakiyesinin kâfi gelemiyeceği anlaşılmış 
olduğundan (15 000) liranın ilâvesine mecburiyet görülmüştür. 

Kanun lâyihasının 3 ncü maddesinin mucip sebepleri: 
Bu madde, idarece yaptırılması zaruri görülen ve mecmu bedeli 350 000 lira tahmin olunan inşa

at işlerinin bu sene zarfında tamamen ikmal ve intacına imkân bulunmadığından taahhüdatm bir 
kısmının senei âtiye sirayet etmesi mecburiyeti dolayısiyle (180 000) lirası işbu kanun lâyihasiyle 
bütçenin 9 ncu faslının birinci maddesine ilâvesi teklif olunan tahsisattan ve mütebaki (170 000) 
lirası 1943 malî yılı inhisarlar bütçesine konulacak tahsisattan temin olunmak üzere 1943 malî yılma 
geçici taahhüdata girişilmesini teminen yazılmıştır. '•• •. , . . 

Munzam tahsisatın ne suretle karşılanacağı: 
İnhisar maddelerine yapılan zamlar dolayısiyle elde edilmiş ve edilecek varidat fazlasından 

3Ş0 000 lirası istenilen munzam tahsisata karşılık tutulmuştur, 

( S. Sayışa : 72 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 44 

Esas No. 1/917 

8.1. 1943 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair Gümrük 
ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve Başvekâ
letin 4 ikinci kânun 1943 tarih ve 6/4800 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası encümenimize tevdi buyurulmakla Maliye 
ve Gümrük ve inhisarlar vekâletlerinin salahiyetli 
memurları hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1942 malî 
yılı bütçesinde yapılması teklif olunan değişik
lerden birincisi bazı masraf tertipleri arasında 
(23 000) liralık münakale icrasına dairdir. 

Şarapçılara verilecek prim, sergilere iştirak 
ve propaganda ve tamirat tertiplerinden tenz;l 
edilmek suretiyle fennî ekim, dikim ve tecrübe 
masrafları tertibine (8 000) ve çocuk zamları 
tertibine de (15 000) lira ilâvesi istenmektedir. 
Bu ilâveler işçi gündeliklerine fevkalâde ahval 
dolayısiyle yapılan zamdan, şark tütün ekicile
rini teşvik için bazı yerlerde fidelikler tesisi ve 
yetişmiş fidelerin tütün ekicilerine parasız ola
rak tevzii tedbirlerinden ve bütçenin tanzimi sı
rasında çocuk miktarının tam olarak tesbit edil
memiş olmasından ve doğumun son aylarda art
masından neşet etmektedir. 

Bundan başka umum müdürlük bütçesine 
(350 000) lira munzam tahsisat talep olunmak
tadır. 

İnhisarlar maddeleri fiyatlarının ve satışları
nın artması dolayısiyle para gönderme masraf-
masrafları teritbine (80 000) lira: 

Mahrukat, levazım ve alelûmum eşya fiyat
larında husule gelen yükselmeler dolayısiyle idare 
masrafları tertibine (80 000) lira; 

Yeniden inşasına veya tamirlerine zaruret 

görülen depo ve ambar binalariyle Samsun'daki 
tütün deposu yangınında hasara uğrayan bina
ların tamirleri için (yapı işleri ve tamirleri) fas
lına (180 000) lira ilâvesi teklif olunmaktadır. 

İnhisarlar umum müdürlüğü bütçesinde ya-
pılıhası teklif olunan değişikliklerin fevkalâ
de ahvalin icap ettirdiği zaruretlerden doğdu
ğunu ve 1942 malî yılı varidat fazlasının mun
zam tahsisatı karşılamağa müsait bulunduğu
nu gören Encümenimiz bu değişiklikleri kabul 
ettiği gibi 1943 malî yılı bütçesi ile temin 
olunmak üzere inşaat ve tamirat masrafları 
için (170 000) liraya kadar mezkûr yıla sâri 
taahhüt icrasına salâhiyeti tazammun eden 
hükmü de muvafık bulmak suretiyle lâyihayı 
aynen kabul eylemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M, M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

1. Eker Tahsin Coşkan H. Kitabet 
Kâtip 

İstanbul Antalya Bolu 
F. Öymen N. Esat Sümer Dr. Zihni Ülgen 

Bursa Elâzığ Giresun 
Dr. Sadi Konuk M. F. Altay M. Akkaya 

İsparta İsparta İstanbul 
M. Karaağaç B. Ünlü H. Ülkmen 

Kırklareli Konya Kütahya 
B. Denker B. Türel A. Tiridoğlu 

Mardin Muş Samsun 
R. Erten Ş. Ataman M. Ali Yörüker 

Sinob Sivas Tokad 
C. K. încedayı Remzi Çiner H. N. Keşmir 

Tunceli Zonguldak 
M. Yenel Emin Erişirgil 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar Umum müdürlüğü 1942 malı yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihası 
MADDE 1. — İnhisarlar Umum müdürlüğü 

1942 malî yılı Bütçe kanununa bağlı A işaretli* 
cetvelin ilişik bir sayılı cetvelde yazdı tertip
leri arasında (23 000) liralık münakale yapıl
mıştır. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum müdürlüğü 
1942 malî yılı Bütçe kanununa bağlı A işaretli 
cetvelin ilişik iki sayılı cetvelde gösterilen ter
tiplerine (350 000) lira munzam tahsisat veril
miştir. 

MADDE 3. — Karşılığı 1943 malî yılı İnhi
sarlar Umum müdürlüğü bütçesine konulacak 
tahsisattan temin olunmak üzere inşaat ve tami
rat masrafları için 170 000 liraya kadar 1943 
malı yılma geçici taahhüde girişilmesine Güm
rük ve inhisarlar vekili mezundur, 

MADDE 4. — Bu kanun 
meridir. 

neşri tarihinden 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

28 . XII . 1942 
Ad. V. 

H. Menemencioğlu 
Ha. V. 

İV. Menemecioğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. 1. V. 

R, Karadeniz 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
R. Teker 

Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ma. V. 
F- Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Bay 
Zr. V. 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Uz 

F. M. 

Hükümetin teklifine bağlı 
[1] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın ismi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

6 1 Fennî ekim, dikim, tecrübe masrafları 

10 2 Tamirat 

13 1 Şarapçılara verilecek prim 

' 3 Sergilere iştirak ve propaganda masrafları 
22 1 Çoeuk zamları 

3 000 

10 000 

10 000 

23 000 

8 000 

15 000 

23 000 

F. M. 

Hükümetin teklifine bağlı 
[2] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 

2 3 Para ödeme masrafları 
4 İdare masrafı 

9 1 Yapı işleri ve tamirleri 

Fasıl yekûnu 

Lira 

90 000 
80 000 

170 000 

180 000 

Yekûn 350 000 
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S. Sayısı: 73 
Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/916) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4799 

4.1. 1943 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudut ve Sahiller Sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında Sıhhat ve içtimai muavenet vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 28 . XII . 1942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe lâyihası 

4306 sayılı kanun mucibince Hudut ve Sahiller Sıhhat umum müdürlüğü teşkilâtına dahil memur 
ve müstahdemlerine verilecek kumaş ve ayakkabı bedelleriyle bunların tesellüm ve tevzii için lüzum 
görülecek masrafları karşılamak üzere mezkûr umum müdürlüğün 1942 malî yılı masraf bütçesinin 
bazı tertiplerinden ceman 5 000 liranın bu maksatla yeniden açılacak fasla fevkalâde tahsisatla 
konulmasının temini maksadiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanarak Yüksek Meclise sunulmuştur. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekili 
Dr. H. Alataş 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 43 
Esas No. 1/916 

8.1. 1943 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında Sıhhat ve içtimai muavenet vekilli
ğince hazırlanan ve Başvekâletin 4 ikincikânun 
1943 tarih ve 6/4799 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Mjeclise sunulan kanun lâyihası Encüme
nimize havale buyurulmakla Hudut ve sahil
ler sıhhat umum müdürlüğü ile Maliye vekâ
letinin salahiyetli memurları hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

4306 sayılı kanun mucibince memur ve müs
tahdemlere parasız olarak verilecek giyim eş
yası masraflarını karşılamak üzere Hudut ve 
sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçesinin, 
tasarruf yapılması kabil bazı masraf tertiple
rinden (5 000) lira tenzili ve bu miktarın ye
niden açılan 25 ci fasla fevkalâde tahsisat ola
rak konulması, Encümenimizce yerinde gö
rülmüş ve teklif aynen kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üze-
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re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

1. Eker 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 

Bursa 

Reis V. 
Kastamonu 

Tahsin Coşkan 

Antalya 

M, M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bolu 
N. E. Sümer Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ Giresun 
Dr. S. Konuk M. F. Altay M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 
Kırklareli 
B. Denker 

Mardin ' 
R. Erten 

Sinob 
C. K. Incedayı 

Tunceli 
M. Yenel 

İsparta 
R. Ünlü 
Konya 

R. Türel 
Muş 

Ş. Ataman 
Sivas 

Remzi Çiner 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Zonguldak 
Emin Erişirgil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE! 1. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin ilişik cetvel
de yazılı tertiplerinden 5 000 lira tenzil edilerek 
(4306 sayılı kanun mucibince parasız verilecek 
giyim eşyası bedel ve masrafları) adiyle yeniden 
açılan 25 nci fasla fevkalâde tahsisat olarak ko
nulmuştur. 

MADDE 2. 
mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekili memurdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
R. Feker 
Mî. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 

28 . XII . 1942 
Ad. V. M. M. V. 

/ / . Menemencioğlu A. R. ArtunkaZ 
Ha. V. 

İV. Menemencioğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. 1. V. 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz S. R. Hatipoğlu 

Mü. V. 
F. Engin 

Ti. V. 
Dr. B. Uz 

Hükümetin teklifine bağh 
CETVEL 

F. M. Lira 

6 0 Demirbaş 
16 1 Tamirat, tesisat, istimlâk ve inşaat 
17 1 Mubayaa 
17 4 Kira ile tutulacak vesaiti nakliye karşılığı 

18 0 Reddiyat 
Fasıl yekûnu 

2 000 
1 000 
1 000 
500 

1 500 
500 

Yekûn 000 
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S. Sayısı: 75 
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvetde değişiktik yapılması hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1 912) 

T. C. 
Başvekaket 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/4657 

16 . XII . 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1942 malî yılı Muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12 . XII . 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş'Saacoglu 

Esbabı mucibe lâyihası 

ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı dairelerin muhtelif senelere ait olarak tahakkuk etmiş bulunan 
tahsisatsız borçlarının tediyesini temin etmek üzere, bağlı kanun lâyihası tanzim edilerek takdim 
kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 48 
E&as No. 1/912 

8.1.1943 

Yüksek Reisliğe 

1942 malî yılr muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve Başve
kâletin 16 . XII . 1942 tarih ve 6/4657 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası encümenimize tevdi buyurulmakla Maliye 
vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum 
müdürü hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

1942 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinin masraf tertiplerinden 
(80 659) liranın tenzili ve tahsisatsız olarak ta
hakkuk etmiş borçları karşılamak üzere fevkalâ
de olarak tahsisi istenilmektedir. 

Lâyihanın tetkiki neticesinde, tahsisatsız1 borç 
olarak tahakkuk eden miktardan (17 189). lira
sının tekaüt ikramiyesi (2 313) lirasının muvak
kat memuriyet harcırahı (727) lirasının daimî 
memuriyet harcırahı, (22 535) lirasının İ ders 
ücreti, (3 858) lirasının ecnebi memleketler har
cırahı, (1(5 564) lirasının yazı makinesi biedeli, 
(5 021) lirasının nakliye ücreti, (8 798) lirasının 
memur çocukları mektep ücreti tenzilâtı karşı
lığı olduğu ve kalan miktarın da sair masraflara 
taallûk ettiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakerede, mevzuubahis borçlar
dan tekaüt ikramiyesinin, senenin son aylarında 
vefat veya tekaüde sevkolunan memuiların 



tahakkuk eden istihkaklarından, harcırahların 
bir yerden diğer yere nakil ve tahvil veya yeni
den tâyin olunan memurların ailelerini, sene
nin son aylarında yeni memuriyet mahallerine 
celbetmiş olması, nakliye ücretlerinin tahakkuk
larının gecikmesi ve mektep ücreti tenzilâtının 
da sene içinde mekteplere kaydolunan talebe
den memur çocuğu olanların vaziyetlerinin 
kayıttan sonra tebeyyün etmesi gibi sebeplerden 
vukua geldiği anlaşılmış ve bunlardan bir kıs
mının bütçe tanzimi sırasında derpişi mümkün 
olmıyan vaziyetlerin sene içinde hadis olmasın
dan mütevellit ve kaçınılması mümkün değilse 
de harcırah, mektep ücreti tenzilâtı gibi bazı
larının da gösterilecek dikkat ve ihtimamla ber
taraf edilmesi imkânı tenmin olunabileceği ve 
bilhassa memurların tâyin ve tahvillerinde aile 
harcırahının da nazarı itibara alınması, mektep 
tenzilâtının kayıt müddetinden evvel, bütçe ile 
kabul olunan tahsisat dahilinde ve her mahalde 
kabulü mümkün olan miktarlar tâyin olunarak 
tanzimi halinde tahsisatsız borç kabulüne ma
hal verilmiyeceği neticesine varılarak, Hükü
metçe tahsisatsız borç yapılmasına meydan ver
memek hususunda ibraz olunan takayyüt ve ih-

timamın bir kat daha arttırılması ve önümüz
deki senelerde buna meydan vermiyecek tedbir
ler alınması bütçenin samimiyetim L temin nokta-
smdan ehemmiyetli görülmüş ve keyfiyetin maz
bataya derci Encümence kararlaştırıldıktan 
sonra lâyihanın Hükümet teklifi 
lü muvafık görülmüştür. 

Umnınî Heyetin tasvibine arzo 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1942 malî y\l\ Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1942 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
bir sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden (80 659) 
lira tenzil edilerek yeniden açılan (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplere fevkalâde tahsisat ola
rak konulmuştur. 

MADDE 2. 
mer'idir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye vekili memurdur. 12 . 
Bş. V. Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu II. Menemencioğlu A 
Da. V. Ha. V. 

R. Peker N. Menemencioğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. t. M. V. G. 1. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz Ş. 

X I I . 1942 
M. M. V. 

. R. Artunkal 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Îk. V. 

Sırrı Day 
Zv. V. 

R. Hatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

F. Engin Dr B. Uz 

( S, Sayısı : ?5 ) 
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Hükümetin teklifine bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

F. M. Muhassasatın nev'i Lira 

DEVLET ŞÛRASI REİSLİĞİ 

90 1 Memurlar maaşı 4 435 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

195 1 Memurlar maaşı 1 002 

200 Müstehikkini ilmiye maaş ve tahsisatı fevkalâdesi 1 750 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

327 1 Memurlar maaşı 7 438 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ 

391 1 Memurlar maaşı 9 330 

418 3 Kursa iştirak edeceklerin yevmiyeleri 3 219 

ADLİYE VEKÂLETİ 

591 1 Memurlar maaşı 719 

TAPU VE KADASTRO V. M. 

625 1 Memurlar maaşı - 16 610 

MAARİF VEKÂLETİ 

656 1 Memurlar maaşı 32 656 

689 1 Maarif vekâleti (Hars ve meslek) 3 500 

YEKÛN 80 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Hükümetin teMifine bağh 

[2] NUMARALI CETVEL 

F. M. Muhassasatın nev'i Lira 

DEVLET ŞÛRASI 

107 Karşılıksız tekaüt ikramiyesi 4 435 

DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

A 
215 1930 - 1941 yılları karşılıksız borçları 2 752 

GÜMRÜK VE İN HİSARLAR VEKÂLETİ 

388 1937 - 1941 yılları karşılıksız borçları 7 438 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

427 1940 - 1941 yılları karşılıksız borçlan 12 549 

ADLİYE VEKÂLETİ 

624 1930 - 1936 yılları karşılıksız borçlan 719 

TAPU VE KADASTRO V. M. 

651 1932 - 1939 yılları karşılıksız borçlan 16 610 

MAARİF VEKÂLETİ 

738 . 1937 - 1941 yılları karşılıksız borçları 36 156 

YEKÛN 80 659 

^&<t 

( Ö. Öayrsr : 75 ) 



S. Sayısı: 80 
İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hususi idareler
den alacaklarına, mesken bedellerine, terfi, taltif ve 
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler İçin teşkil edi
lecek sağlık ve içtimai yardım sandığı île yapı sandı
ğına dair kanun lâyihası ve Dahiliye, Bütçe ve Maarif 

encümenleri mazbataları (1/886) 

T.C. , . . . . . . . 
Başvekâlet 27 . XI . 1942 

Kurarlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4343 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hususi idarelerden alacaklarına, mesken bedellerine, terfi, 
taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı 
ile yapı sandığına dair Maarif vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 23 . XI . 1942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, Hususi idarelerden alacaklarına mesken bedellerine, terfi, tal
tif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı 

ile yapı sandığına dair kanunun mucip sebebleri 

Hususi idareler son yıllarda muhtelif sebepler yüzünden ilkokul öğretmenlerinin intibak ve ter-
fileriyle ilgili maaş farklarını, yol paralarını, mesken ve teçhizat bedellerini vermemeye başlamış
lardır. Bu yüzden öğretmenlerin valilik hususi idarelerinden, intibak ve kıdem zamlarmdan 
2 000 000, diğer hesaplardan, da bir buçuk milyon liraya yakın alacakları toplanmıştır. 

Bu meselenin halli için C. II. P. Meclis grupu hususi bir komisyon teşkil etmiş ve komisyo
nun 9 . IV . 1942 tarihinde hazırladığı rapor umumî heyetçe kabul edilmiştir. 

Bir örneği ilişik olarak sunulan kanun projesi C. H. P. Meclis grupu Umumî Meyetiııce kabul 
edilen esaslarla Dahiliye vekilliğinin mütalâası ve işin mahiyeti gözönünde tutularak hazırlan
mıştır. 

I. Kadrolar ve alacakların tesviyesi. 
Birinci maddede hususi idarelerden maaş almakta olan öğretmenlerin maaş ve terfileri, husu

si idarelerin durumlarına uygun bir şekle getirilmekte ve umumî muvazeneden maaş alanların du
rumlarına benzetilmektedir. Onun için her valiliğin âzami esas kadrosu on yıl için tesbit edil
mekte ve bu kadroların tenkis olunamıyacağı yazılmaktadır. Bu müddet içinde malî takati öğret
men sayısını çoğaltmaya müsait bir hale gelen valiliklerin kadrolarını arttırabilm el erine de bir 
imkân verilmiş olmaktadır. 

ikinci madde şimdiye kadar 3656 sayılı kanunla intibakları yapılmış veya vekilliğimizce terfi 
ettirilmiş bulunup da iligili valiliklerce kadroları kubul edilmiş olan öğretmenlerin, teklif edilmekte 



olan hmk»tmnwı mşri tariJaifiden itibaren geçtikleri maaş dereceleriyle fiili kadroya alınacaklarına 
dairdir. 

Üçüncü madde de ikinci madde hükmüne göre fiili kadroya alınan öğretmenlerin ödenmemiş 
maaş farklarının beş yMa Maliye vekjüiğjme vmmmî ımıvaaHieto Mmeeâği tetbit edihaktdir. 

Dördüncü madde 789 sayılı kanuna göre ilkok kul öğretmenlerine verilmekte olan mesken be
dellerinin bu kanunun neşri tarihinden itibaren kesileeeği ve şimdiye kadar almış olanlardan bu 
paraların istirdat şâümiymoği h^kkmâ&âsr. 

Beşinci madde, öğretmenlerin, bu kânunun neşri tarihine kadar muhtelif hesaplardan toplanmış 
olan alacaklarınım kastisi îdureleree üç yılda tamamen ödeneceğine ve istedikleri takdirde Maliye ve
killiğinin kefaletiyle bu m s t a t için istikraz akdedebile^eklerine, bu maksatla akdedilmiş istikrazla
ra ait taksitlerin her yıl bütçesine konulacağına dairdir. 

I I . Staj, terfi, taltif ye cezalandırma. 
Altıncı madde, mesleğe yeni girecek öğretmenlerin staj zamanlarını, bu sırada başarılarının ne su

retle tesbit olunacağını, stajiyerlerin iş başında nasıl yetiştirileceklerini, muvaffak olamıyan mecburi 
hizmetliler hakkında takibat yapılacağını, muvaffak olanların stajiyerlikteki hizmetlerinin tekaüt
lüklerinde fiili hizmetlerine sayılacağını anlatmaktadır. 

Yedinci wt sekizinci maddede, öğretmenlerin terfilerine esas olmak üzere başarılarının tesbit oluna
cağı, münhal veya yeniden alınacak kadrolara hangi esaslar gözönünde tntnîarak geçirilecekleri ya
zılıdır. 

Bu kanun projesi ilkokul «öğretmenlerinin terfi ve teeziyeleriyie ilgili diğer kanunların hükümle
rini kaldırdığı için bu hususları temine elverişli yeni hükümlere ihtiyaç vardır, işlerin mahiyeti, 
hususi idarelerin, öğretmenlerin vazife gördükleri yerlerdeki hayat şartları gözönünde tutularak bu 
bakımlardan yeni esaslar tesbit edilmiştir. 

Dokuzuncu madde ile başarılarının derecesine göre öğretmenlerin nasıl taltif edilecekleri tesbit 
edilmiştir. 

Onuncu maddede, 3656 sayılı kanunla bu kanundaki esaslara göre terfie hak kazanan öğretmen
lerin maaşlarının bir derece yükseltilmesi için valiliklerin ne suretle bütçelerine tahsisat koyacakları 
anlatılmaktadır. 

On birinci maddede, öğretmenlerin işledikleri disiplin suçları yüzünden onlara verilecek ceza
ların mahiveti ve bunların ne gibi hallerde tatbik olunacakları yazılıdır. 

On ikinci madde hükümleri Öğretmeklerin ne gibi hallerde inzibat meclisi kararına inznm kalma
dan müstafi guyılaeaklarma ve bu gibilerin ders yılı başından önee yeniden tâyin edilemiyeeekierine 
dairdir. 

I I I . Hastalık ve sair sebeplerle nakledilecek öğretmenler, teçhizat bedelleri. 
On üçüncü madde. Maarif vekilliğince takdir edilecek hastalık ve sair mücbir sebeplerle bir 

valilikten diŞer valiliğe nakledilecek öğretmenlerin gidecekleri valilikte açık kadro bulunmadığı takdirde, 
îlgîli valilik yeniden kadro alınıncaya kadar, maaş farklarının hususi idarelerin kadro ta-
sarrufatından ödeneceğine ve mütaakıp malî yıl başından itibaren ilgili valiliklerin bu gibi öğ
retmenlerin müktesep hakları olan maaş kadrolarını temin edeceklerine aittir. Hastalık, te
davi. inzibati vakalar gibi sebepler, bu tedbirleri almayı zaruri kılmaktadır. 

On dördüncü madde hükümlerine göre öğretmen okullarından yeni mezun olacakların teçhi
zat bedelleri de 1943 malî yılından itibaren Maarif vekilliği bütçesinden ödenecektir. Bu hük
mün bundan evvelki yıllara ait teçhizat bedeline şumülü yoktur. Hususi idarelere bir yardım 
olmak ve bu suretle öğretmenlerin maaşlarını vermekte müşkül durumda kalmamalarını temin 
etmek maksadivle bu tedbirler alınmıştır. 

C. H .P. Meclis O u p u kararında öğretmen okullarından yeni mezun olanların ilk tayinle
rindeki harcırahlarının Maarif vekilliğine bırakılması hususu da tesbit edilmiştir. Memurlara 
ait harcırahların mensup oldukları daire bütçelerindeki harcırah tahsisatından ödenmesi, Har
cırah kararnamesinin esas hükümlerinden bulunmaktadır. Bu itibarla öğretmen okullarından me
zun olup ta ilkdefa valiliklere tâyin edilen ilkokul öğretmenleri de tâyin edildikleri valilik-

(8. Sayısı: W) 



ierin memurudurlar. Onun için bunların harcrrahlarînı valiliklerin ödemeleri icaoetmektediı4. 
Ancak, harcırah tertibinin istilzam ettireceği tahsisatı tam olarak temin edemiyecek- olan vali
liklere 1943 malî yılından itibaren Maarif vekilliği bütçesindeki vilâyetlere yardım tertibinden 
icabeden yardımın yapılması mümkün olacaktır. Bu suretle öğretmen okullarından mezun olan
ların ilk tayinlerindeki harcırahlarının umumî muvazeneden ödenmesi hususunda Parti Grupu 
tarafından verilen karar da yerine getirilmiş olaeağı cihetle, kanun lâyihasına bu hususta ay
rıca bir hüküm konulmasına lüzum görülmemiştir. 

IV. Sağlık ve içtimai yardım sandığı ü# yapı saadağı: 
On beşinci madde, öğretmeklerden hastalananlara, evlenenlere, §oeuk döğı*ranlajra> çoctückrnıı 

okutacaklara, ölenlerin ailelerine yardım etmek üzere kurulacak, (&ağiık ve içtimai yardım san
dığı) na aittir. Geçinme yükünü hafifletmek, sağlığa- ve i§tiş&ai ya*dıma taallûk eden mesele
ler ek öğretmenleri birbiflerin* yardım edici duruma getirmek gayetini göden bu sandığı» teş
kili faydalı, ve zaamri görülmüftia. 

On altıncı madde, üyelerini ilk öğrenim, alanın da vazife göteöter tefkü etmek ve bu üyelere mes
ken temin etmek üzere kurulacak (ilkokul öğretmenleri yapı 8aflxfe|§Bi* aittir,) 

Mesk&n bulma bakımmdöö wka»tılı yerlerde çalışan, ilk okul öğretmenlerini bu. sıkıntıdan 
kiralama veya temlik suretiyle kurtaracak meskene kavuştuBmater ©nlarıa işlerinin» verimini arttıra
cak ve vazife kabttl ettikleri yerlerde uaıtö müddet kalmalarım temine yarayacaktır.-

Bir çok nahiyelerde, kazalarda hattâ bazı valilik merİEeai şehirlerimizde bile mesken bı^u&maması 
öğretmenlerin, buralardan ayrılmak istemelerine çok müessir olmaktadır. Sağlam t^neüere dada
nan bit ilköğretim cihazı kusabilmek içiö öğretmenleri huzura kavuşturan vasıtalardan en. öaem-
lisi olan. masken meselesini haüötiûek. zarureti vardır. Devlete yük olmadan bu işi yoluna koymanın 
tek çaresi de karşılıklı yardan esaasaa dayanan bir teşkilâta imkân vermek ve bu teşekkülü himaye 
edici, kanuni tedbirleri almaktadır. 

On* yediaci madde, ilkokul ©ğEetmsnleri yap» sandığınca yaptırılacak bina- projelerinin memleket 
mimarları arasında açjlaeak müsabakalarla temin edileceğine ve hm projeler hazırlanırken mahallî 
hususiyetlerin, yapı malzemesinin ve imkâaia*ın göisönünde bulundurulacağınla dairdir. 

On sekizinci maddede sağlık ve içtimai yasdım sandığjyle yapı sanıâığırnn idaresi, ne şekilde işli-
yeceği* bu sandıklarda çalıştınteGak memurların durumları, tediye şekilleri tesibit edilmiştir. 

On dokuuneu madde, bu kaauaun. kabulü ile hükümleri mer 'iyetten kaldırılması gerekli diğer 
kanunlara ait madde ve fıkralarla ilkokui öğretmenleri hakkında tatbik edilmemesi lâzımgelen kanun
ların maddelerini göstermektedir. Diğer kananların ilkokul öğretmenleri hakkında tatbik edilmiyecek 
maddeleri orta öğretim öğretmenlerini de ilgilendirdiği için, bu kanunların hükümlerini kaldırma 
yoluna gidilememiştir, 

Yirminci madder bu kanun*ua neşri tarihâaden itibaren yürürlüğe gireceğini anlatmaktadır. 
Yirmi birinci madde bu kanun, hükümlerini yürütmeğe Dahiliye, Maliye ve Maarif vekillerinin 

ıaemur olduklarına dairdir. 

t & Sayısı: S$) 
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Dahiliye encüı 

V. n. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/886 
Karar No. 5 

Yüksek 

İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına ve husu
si idarelerden alacaklarına ve mesken bedelleriy
le terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğ
retimler . için kurulacak sağlık ve içtimai yar
dım sandığı ile yapı sandığına dair olup Maa
rif vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetinin 23 . X I . 1942 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası, 
havale edilmiş bulunduğu Encümenimizde Maa
rif vekili Hasan Âli Yücel ve İlköğretim umum 
müdürü İsmail Hakkı Tonguç hazır bulundukla
rı halde mucip sebepler mazbatasiyle birlikte 
okundu ve ihtiva ettiği umumî esaslar üzerinde 
konuşuldu. 

Bu münasebetle ileri sürülen fikirler ve açı
ğa vurulan endişeler ve istenilen bazı aydınlatı
cı malûmat; lâyiha hükümlerine göre hususi 
idarelere yalnız tahsildarlıktan ibaret bir vazife 
bırakılmakta olduğu cihetle ilköğretim işlerinin 
ya umumî idareye alınması veyahut hususi ida
relerde kalacaksa işin bu idarelere daha geniş 
salâhiyetlerle bırakılması lüzumundan, Maarif 
vekâletinin terfi ve tâyine ait kanuni salâhi
yetlerinin hususi idarelerin malî durumları ile 
mütenasip olarak tevzin edilmemiş olmasından 
doğan ilköğretmen alacaklarının ileride aynı su
retle husulüne meydan vermemek için daha esas
lı olarak ayarlanması gerekli olduğundan ve ka
nun lâyihasında mevzuun esasını teşkil eden ilköğ-
retmenlerin birikmiş alacaklarının tesviye tarzına 
ve bundan sonra da öğretmenler haklarının bir ak
saklığa uğratılmadan tesviyesine ait hükümlerle 
münasebeti olmıj'an daha başka ahkâm mevcut ol
duğundan, öğretmenlerin mesken bedellerinin kal
dırılması ve yardım ve yapı sandıkları için ma
aşlarından birer miktarının kesilmesi bihassa 
hayatın ağır şartlar altında bulunduğu şu za
manlarda öğretmenleri müşkül vaziyete düşüre
ceği endişesinden, kasaba ve şehirlerde yapılacak 
ilkokul binaları inşaat masraflarının köylerde 
olduğu gibi buralarda oturanlara yükletilmesi 
hakkında Vekâletçe bir tetkik yapılıp yapılma-

i mazbatası 

12 . XII. 1942 

Reisliğe 

dığı hakkında malûmat verilmesinden ibarettir. 
Maarif vekili Hasan Âli Yücel'in bu konu

lar üzerinde verdiği izahat şöylece; hulâsa edile
bilir : 

Maarif vekâleti Dahiliye vekâdetiyle muta
bık olarak ilköğretim işlerinin hususi idarelere 
bırakılması fikir ve kararındadır. Vekâlet ilköğ-
retmeıılerin terfiine ait haiz bulunduğu salâhi-
yetleriyle hususi idarelerin malî ve idarî durum
larını bu kanun lâyihası hükümleriyle ayarla
maktadır. Vilâyetler için lâyihanın birinci mad
desiyle on yıl için bir kadro kabul olunmuş ve 
terfi salâhiyetinin bu kadrolar çerçevesi dahi
linde kullanılması suretiyle takyit edilmiş ve 
hususi idarelerin malî kudretlerinin gözönünde 
tutulması lâzım bir esas olarak alınmış olması ve 
öğretmenler mesken bedellerinin kaldırılması 
istenilen muvazeneyi temin edebilen hükümlerdir. 

Köy enstitüleri kanunu ile köylerin ilk öğ
retim işi on «senede halledilmiş olacağına göre 
halen köylerde mevcut altı bin küsur öğret
menin bu müddet zarfında kasaba ve şehir
lerde toplanacağı nazara alınarak tanzim edi
len ve lâyihaya bağlı bulunan on yıllık kadro 
cetvelindeki aded ve dereceler dahilinde ol
mak üzere öğretmenlerin ve yaröğretmenlerin 
terfilerini karşılayacak tahsisat vilâyetlerin malî 
kudretleri nispetinde hususi idareler bütçe
lerine konulacaktır. On yıl içinde hususi ida
relerin malî durumlarında husule gelecek inki
şaflar, vilâyetlerin fiili kadrolarında mevcut 
öğretmenlere 145 öğretmen daha ilâvesiyle ade
di on beş bine varacak öğretmenlerin maaşlarını 
ve terfi farklariyle sair masraflarını karşıla
yabilecektir. 

Mahallî idarelerin haiz bulundukları hak ve 
salâhiyetlerden hiç biri bu kanun lâyihasiyle 
geri alınmamış olmakla beraber vekâletle hu
susi idarelerin hareketleri bu lâyiha ile ayar
lanmış olduğundan salâhiyetler bahsi üzerinde 
kurulacak bir cihet görülmemektedir. 

İlk öğretmenlerin terfi ve tecziyeleri 1702 

**»•:• 
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sayılı kanunla tesbit edilmiş bulunmakta ise de 
terfi ve terfihin esaslarında değişiklik yapıldığı 
için bu lâyiha bu hususta da kayıtlar ilâvesine 
lüzum görülmüştür. 

Şimdi verilmekte olan beş veya altı buçuk 
liradan ibaret mesken bedelleri hakikî bir ih
tiyaca tekabül etmiyecek derecede az oldu
ğundan kaldırılması, öğretmenlerin vaziyetleri 
üzerinde bir tesir yapacak mahiyette görülme
miştir. Öğretmenlerin gidecekleri her yerde az 
ve çok medeni ihtiyaçlarını karşılıyabilecek ha
zır bir mesken bulacakları hususunda emni
yete sahip olmaları, gerek teklif olunacak va
zifeyi kabulde ve gerek hizmet gördükleri yer
lerde uzun müddet kalmalarında esaslı bir 
amil olacağında şüphe edilmediği ve yapılan 
bir anket böyle bir esasın kurulmasını ekseri
yetin meınnuiyetile karşılıyacağı anlaşılmış 
olduğu için lâyihaya yapı sandığının teşkili 
hakkında hükümler ilâve edilmiştir. Yapılacak 
evler öğretmenlere mutedil bir kira ile tah
sis edileceği gibi isteyenlere bazı kayıt ve şart
larla temlik edilecektir. Her öğretmenin bir eve 
sahip olması hunusunda taşıyacağı tabii olan ar
zunun, bu öğretmenleri bulundukları yerlerde 
yerleşmek ve hizmetlerinde sonuna kadar kalmak 
yollarını tutmakta müessir olacaktır. 

Kasaba ve şehirlerde de yapılacak ilkokul 
inşaat masraflarının, köylerde olduğu gibi, ka
sabalılarla şehirlilerden alınması hakkında bir 
kanun lâyihası hazırlanmaktadır. 

Maarif vekilinin yukarıda hulâsası yazılan 
izahlarından ve Dahiliye vekili mümessilinin de 
lâyihanın her iki vekâletin müşterek mesaisi 
ile hazırlandığını ifade ettikten ve yurdun 
her köşesinde hizmet alan ilköğretmenlerin, 
en mübrem ihtiyaçlardan sayılan öğretmenlere 
mahsus kiralık ve temlik olunabilecek evler ya
pılması imkânlarının bu lâyiha ile temin edil
mek yoluna girilmiş bulunması her bakımdan 
takdire değer ileri atılmış bir adım telâkki edil
diği Encümenimize belirtildikten sonra lâyiha, 
umumî esasları itibariyle kabul edilmiş ve mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci madde; üzerinde dermeyan olunan mü
talâalara karşı Maarif vekili vilâyetlerin ilköğ-
retmenler maaşları için halen yaptıkları tediya-
tm tutarı on beş milyon liradan ibaret olduğu 
ve bu maddede bahsolunan kadroya göre maaşlar 
tutarı on sekiz milyona baliğ olmakta bulundu-
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ğu ve aradaki üç milyon liralık farkın bir mil
yon lirasının kaldırılan mesken bedelleriyle kar
şılandığı ve geri kalan iki milyon liranın da 
varidatın on yıl içindeki inkişafı ile karşılana
cağı ve Dahiliye vekili mümessilinin de 1942 
malî yılından itibaren bütçelere ilâve edilecek 
öğretmenler terfi ve saire farklarının hususi 
idareler bütçelerindeki darlığı biraz daha arttı
racağı yolundaki ifadelerinden sonra Maarif ve 
Dahiliye vekâletlerince katî bir zaruret halin
de vilâyetler arasında, yalnız kadrolardaki dere
celerde değişiklik yapılması temennisiyle ayniyle 
kabul edilmiştir. 

Beşinci madde : birinci fıkra başındaki ilk
okul öğretmenlerinin 1942 malî yılı iptidasına 
kadar muhtelif hesaplardan tahakkuk etmiş ala
cakları cümlesine «üçüncü madde hükmü dışında 
kalan muhtelif hesaplardan tahakkuk etmiş ala-
cakları . . . . » kaydının ilâvesi suretiyle ve bir 
kaç kelime değişikliğiyle; 

Ve altıncı ve yedinci maddeler; bu maddeler
de bahsedilen raporların valilik kanaliyle Maarif 
vekilliğine gönderilmesi kaydının ilâvesiyle; 

9 ncu ve 11 nci maddeler; öğretmenlerin ge
rek taltif ve gerek tecziyelerinde 1702 sayılı ka
nunun 36, 40, 41, 43 ncü maddeleriyle 1880 sa
yılı kanunun 8 ve 9 ncu maddelerinde yazılan 
esaslar dahilinde lâyihanın bu maddeleri hüküm
lerinin yürütüleceği kaydı ilâve edilmek sure
tiyle; ve 

13 ncü madde : öğretmenlerin gönderdikle
ri valilikte maaşlarına denk kadro bulunmadığı 
takdirde açık derece maaşiyle öğretmenin maaşı 
arasındaki farkın kadro tasarrufatmdan ödenil-
mesi imkân mevcut olması kaydiyle; ve 

18 nci madde; sağlık ve içtimai yardım san
dığı ile yapı sandığı emvalinin Devlet malı hük
münde bulunduğu kaydının ilâvesiyle kabul 
edilmiştir. 

Bu maddeye göre yapılması gereken nizamna
menin tanziminde tekaütlük, ceza ve sair suret
lerle öğretmenlikten ayrılanların yapı sandığm-
daki mevduatlarını birden çekebilmeleri ve san
dığın yaptıracağı binaların istiyen öğretmenlere 
maliyet fiyatiyle temlik edilmesi ve sandık namı
na yapılacak yapıların inşasında halkın da yar
dımını temin edecek tedbirler alınması ve öğ
retmenlerin son hizmet ettikleri yerlerde tekaüt 
olduklarında yerleşip kalmalarını temine matuf 
tedbirlerin alınması gibi hususatm gözönünde tu-
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tulmaımm ve nizâmnâmede yer almasının te
menniye saya» olduğu tebarüz ettirilmiştir. 

Yukarıda yazılı maddelerden gayri maddeler 
teklif veçhile ve lâyihada heyeti umumiyesiyle 
kabul edilmiş olduğundan havaleleri veçhile 
Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere lâyiha 
dosyasiyle birlikte Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Da. En. Reisi Rs. V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Zonguldak 
C. Vybadtn Atıf Tuzun î. E. Bozkurt 

Kâtip 
Niğde Ankara • Ankara 

C. Oral Ekerm Ergun F. Daldal 

İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, Hu
susi idarelerden alacaklarına, terfi, taltif ve 
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için 
teşkil edilecek Sağlık ve İçtimai yardan sandı
ğı ile Yapı sandığına dair Maarif vekilliğince 
hazırlanan ve Başvekâletin 27 ikinciteşrin 
1942 tarih ve 6/4343 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize 
havale Duyurulmakla Dahiliye encümeni maz-
batasiyle birlikte ve Maarif vekili Hasan Âli 
Yücel ile İlk tedrisat ve Mahallî idareler umum 
müdürleri hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Lâyiha; Hususi idarelerden maaş alan ilk 
okul öğretmenlerini muayyen bir kadro içme 
alarak maaş ve terfilerin! tanzim etmekte ve bu 
öğretmenlerin staj, terfi, taltif ve tecziyeleri 
hususunda meslek icaplarına uygun hükümler 

koymakta ve içtimai yardım ve yapı ve1 sosyal yar
dım sandıkları gibi meslekî tesanüde ve müş
terek faydalanmaya imkân bahsedecek tesis
ler yaratmakta ve nihayet öğretmenlerden' bir 
kısmrnın mesken ve teçhizat bedelleriyle harcı-
rahlardan ve kıdem zammından ve Teadül ka
nunuma intibaktan mütevellit alacaklarının tas
fiyesini sağlayacak hüktfmleri ihtiva etmek-

Antalya 
Rasih Kaplan 

Elâzığ 
S. Sağıroğlu 

Üazianteb 
Dr. A. Melek 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Mardin 
Edib Ergin 

Balıkesir 
8. Uzay 

Erzurum 
Zeki Soydemir 

Kars 
E. özoğuz 
Malatya 
E. Barkan 

Sivas 
Mitat Ş. Bleda 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
N. Elğün 

Konya 
Ş. Ergun 
Malatya 
M. Öker 

Tokad 
A. Galib Pekel 

Yozgad Zonguldak 
S. Korkmaz Rıfat Vardar 

tedir. 
Her biri bir ihtiyacı karşılayan» ve muhtelif 

ve mütenevvi mevzulara temas etmekle beraber 
İlkokul öğretmenlerini ilgilendirmeleri dola-
yıs'ıyle bir kanun içinde birleştirilen! bu hüküm
leri esas itibariyle varit gören Encümenimiz, 
lâyiha maddelerinin müzakeresine geçmiştir. 

Heyeti umumiyesi itibariyle encümenimizce 
de kabule şayan görülmüş, Dahiliye enei&itte-
ninee kabul edilen Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiş, ikinci, üçüncü ve beşinci 
maddeler muvakkat mahiyette hükümleri ihti
va eylemeleri itibariyle lâyihanın sonuna mu
vakkat madde olarak geçirilmiştir. 

Dördüncü maddenin ilk fıkrası 789 sayılı ka
nunun 11 nei maddesini kaldırmakta olduğun
dan bunun ilga maddesine derci tedvin us-ulü-
ne uygun görülmüş ve ikinei fıkrası da muvak
kat hükmü tazammun ettiğinden ayrı bir madde 
halinde muvakkat maddeler araşma alımmifto. 

On dördüncü madde evvele alınarak ikinci 
maddeyi teşkil etmiştir. 

Lâyihanın 6, 7, 8, 9 ve 10 nen maddeleri ay
nen veya bazı tashihler ile 3, 4, 5, 6 ve 7 mi 
maddeler olarak kabul olunanuşutr. 

Dahiliye encümeninin 11 nei maddesinde, m-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni . 4 . 1 . 1943 

Mmbata No. 33 
Mazbata No. 35 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 80 ) 
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zıbat ve disiplini temin maksadiyle teofeit olunan 
cezalar arasında meslekten tardın umumî esasv-
larla tearuz edip etmiyeceği hususu müzakere 
mevzuu olmuş ve meselenin tetkikinin mütehassıs 
olan Maarif encümenine bırakılması takarrür et
miştir. 

12, 13 ncü maddeler 9 ve 10 ncu maddeler 
olarak avnen veva ibare değişikliği yapılmak su-
retivle kabul edilmiştir. 

Sağlık ve içtimai vardım sandiff-mm kurulu
suna ve vazifelerine dair hükümleri ihtiva eden 
Hükümet teklifinin 15 nci maddesi 11 sıra nu
marasına alınmış ve aşağıdaki sebeplerle tadil en 
yazılmıştır: 

Yardım sandı§mdan tatbikat okulları öğret
menleriyle ilkokul yaröğretmenlerinin de fayda
lanmalarının temini; 

Sandık gelirleri arasında en mühim yeri işgal 
eden aylık aidatta ita miktarının değil kadro 
tutarının esas ittihaz olunacağının vuzuhla ifa
desi: 

Hudut ve şümulü dolayısiyle ilkokul öğret
menlerinin tahsil çağındaki çocuklarını okuta-
bilmeleri için sandıktan yapılacak yardımın 
ödünç suretiyle ve nizamname ile tesbit edilecek 
bir faiz mukabilinde verilmesinin tasrihi ve san
dığın mutlak surette gayrimenkul alım satımı ile 
ve işletmeleriyle uğraşmasmdaki mahzurları ön
lemek üzere mesl«kî yardım esaslariyle ilgili 
tesisler yapabileceğinin tesbîti suretiyle sandık 
sermayesinin muhafazası muvafık olacağı düşü
nülmüş ve bunlara göre madde yeniden yazıl
mıştır. 

16, 17 ve 18 nci maddeler dahi bazı tashih
lerle 12, 1.3 ve 14 ncü maddeler olarak kabul edil
miştir. 

15 nci sıra numarasını alan 19 ncu ilga mad
desine ev kirası bedellerinin kaldırıldığını ifade 
etmek üzere 789 sayılı kanunun 11 nci maddesi 
ilâve edilmiş, 20 nci ve 21 nci maddeler ifade de
ğişikliği ile kabul edilerek bunlara da 16, 17 sıra 
numaralan verilmiştir. 

Muvakkat maddeler : 
Yukanda işaret edildiği veçhile lâyihanın 2, 

3, 5 nci maddeleri muvakkat 1, 2, 3 ncü madde 
olarak yazılmış ve dördüncü maddenin son fık
rası da maksada uygun bir şekilde yazılarak 4 ncü 
muvakkat maddeyi teşkil eder surette sıralan

mıştır. 
Muvakkat ikinci ve üçüncü madde ile tesvi

yeleri tahtı temine alman öğretmen haklarından 
bir kısmının tahakkuk tarihlerine nazaran mü
ruruzaman haddine baliğ olacak müddetin geç
tiği müzakere sırasında ortaya atılmış ve gerçi 
haklarının yerine getirilmesi için ekser öğretmen
ler tarafından müracaat yapılarak müruraza-
man katedilmiş ise de müracaat etmemeleri me-
huz bazı öğretmenlerin haklarının ziyama mey
dan vermemek üzere bir kayıt ilâvesi faydalı 
görülmüş olduğundan 3 ncü muvakkat maddeye 
günü ifade edecek bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Sebepleri tafsilen arzolunan tadilleri ihtiva 
etmek suretiyle yaniden hazırlanan lâyiha hava
lesi veçhile Maarif encümenine tevdi buyuruî-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/. Eker Tahsin Coşkan H. Kitûbcı 
Kâtip 

tstanbul Antalya Bursa 
F. öymen N. Esat Sümer Dr. S. Konuk 

Elâzığ Giresun İsparta 
M. F. Aliay M. Akkaya R. Ünlü 

istanbul Kayseri Kırklareli 
H. Ülkmen F. Baysal B. Denker 

Maraş Mardin Sivas 
M. Bozdoğan R. Erten Remzi Çiner 

Yozgad Zonguldak 
S. îçöz Emin Erişirgü 

1. — İlişik kanun lâyihasının birinci mad
desindeki «malî kudretleri nispetinde» kaydı
nı ; 3656 sayılı Teadül kanununun (7) nci ve 
(8) nei maddelerindeki umumî hükümlere 
göre, lüzumsuz ve maksada muhalif buluyorum. 
Esasen, lâyihada bu malî kudretin gözetilme
sini temine yarıyan kayıtlar da vardır. «Malî 
kudretleri nispetinde» kaydı ile ilgili bulunan 
(6) nci maddenin de kaldırılması veya daha 
uygun bir şekilde yazılması gerektir. 

2. — Lâyihanın, - Encümenimizee üzerin
de daha çok İhtisas encümenince durulması 
münasip görülen - başka bazı maddeleri ve hü
kümleri hakkında da mütalâalarım vardır. 

Bursa mebusu 
A. Nevzad Ayaş 

( S. Sayısı : 80 ) 



— 8 — 
Maarif encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Maarif encümeni 
Esas No. î/886 
Karar No. 5 

9.1.1943 

Yüksek Reisliğe 

ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hususi 
idarelerden alacaklarına, terfi, taltif ve cezalan
dırılmalarına ve bu öğretmenler için kurulacak 
sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandığı
na dair Maarif vekilliğince hazırlanıp icra Vekil
leri Heyetinin 23 . X I . 1942 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sı Encümenimize de havale buyurulmuş olduğun
dan Maarif vekili Hasan Âli Yücel ve Ilkörğetim 
umum müdürü ismail Hakkı Tonguç hazır bu
lundukları halde Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbatalariyle birlikte lâyiha ve mucip sebepleri 
mazbatası okundu. 

Yıllardanberi sürüncemede kalan vilâyetler 
ilkokul öğretmenleri alacak dâvasının halline 
doğru emniyetli bir adım atan ve bu öğretmenle
rin mesleklerine bağlılıklarını, içtimai yardım 
sandığı, yapı sandığı gibi sosyal ihtiyaçlarını sağ-
lıyacak tedbirleri havi olmak dolayısiyle En
cümenim izce takdir ile karşılanan bu lâyiha te
mel bakımından O. H. P. Meclis Grupunca teş
kil edilmiş o3an hususi komisyonun Grup umu
mî Heyetince kabul edilen roparuna dayanmakta 
ve öğretmenlerin terfi ve tecziyeleri için hüküm
leri havi olduğu kadar sağlık ve içtimai yardım 
bakımından karşılıklı faydalanmak esaslarım da 
çevresi içine almaktadır. 

On yıl müddetle tatbik edilmek üzere tesbit 
edilen kadrolar ilişik cetvelde gösterilmiş olup 
valilikler bu cetvel dahilinde olmak üzere terfileri 
karşıhyacak tahsisatı malî kudretleri nispetinde 
ve umumî meclis karariyle bütçelerine koyacak
lardır. 

Encümenimiz bu maddede yazılı «Malt kud
retleri nispetinde» kaydı üzerinde epeyce dur
muş ve bu kaydın ileride öğretmenler için yi
ne eski dâvaya dönüş mânasını tazammun etme
sinden haklı olarak endişeye düşmüş olmakla 
beraber zaten Bütçe encümeninden bir muhalif 
reye karşı ekseriyetle çıkmış olan bu ihtirazi kay-
din birinci maddeden kaldırılıp kaldırıl maması
nı Umumî Heyetin tasvibine bırakarak maddeyi 
aynen almıştır. 

Lâyihanın ikinci, üçüncü ve beşinci madde
lerinin muvakkat mahiyette hükümleri ihtiva et
tiği hakkındaki Bütçe encümeni mütalâası doğ
ru görüldüğünden bu maddeler sonraya bırakıldı
ğı gibi mesken bedellerinin kaldırılmasına ve 
bunun tatbik tarzına dair olan dördüncü madde 
dahi aynı mülâhaza ile muvakkat maddeler ara
sına alınmıştır. Yalnız Öğretmen okulu mezunla
rının teçhizat bedelleri hakkındaki 14 ncü madde 
ikinci madde olarak yukarıya alınacağına lâyi
hadaki sırasına göre bunun 10 ncu maddeden 
sonra 11 nci madde olarak tesbiti uygun görül
müştür. 

Şu itibarla lâyihanın 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu mad
deleri Bütçe encümeninin teklifinden biraz fark
lı olarak; 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeler yerine alın
mıştır. 

ikinci maddede, stajiyerlerin muvaffak olup 
olmadıklarını tesbit için teşkil edilecek iki üyeli 
kurulun kimlerden mürekkep olduğu a ve b harf
leriyle ayrılmış olup bunların hakikatte bir kurul 
üyeleri olduğu daha sarahatle anlaşılmak için 
"(a) ve (b) harfleri yerine 1 ve 2 rakamları konul
muştur. 

4 numarayı alan madde daha kolay anlaşılmak 
için şu şekle konulmuştur: 

«Üçüncü maddeye göre bir vilâyet öğretmen 
kadrosu içinde sırası gelen öğretmenlerden hep
sinin terfiine vilâyet kadrosunun sayı ve dere
celeri elverişli olmadığı takdirde aralarında 
tercih için aşağıdaki fıkralarda yazılı esaslara 
ve sıraya göre hareket edilir.» 

Bunlardan b fıkrasındaki «Çalışma şartları 
bakımından elverişsiz muhitlerde» ibaresi ye
rine de «Çalışma ve yaşama şartları güç olan 
muhitlerde» ibaresi konulmuştur. 

e fıkrasında ülküeri sayılanlara verilen el
verişli durumlara ilâve olarak fıkranın sonuna 
«Ve bunların çocukları usulü dairesinde öğ
retmen okullarına tercihan alınır» ibaresi ek
lenmiştir. 

öğretmen okullarına orta mekteplerden pek 
iyi ve iyi derecelerle çıkanlar alınmakta olup bu 

( S. Sayısı : 80 ) 
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şartları haiz olan öğretmen çocuklarının terci-
han alınması hakkında fıkraya eklenen ibare, 
çok kere bulundukları yerlerde ilkokullar
dan başka okul bulunmamak dolayısiyle çocuk
larını daha yüksek tahsile sevketmek imkânla
rından mahrum olan bu öğretmenleri meslek
lerine bağlamak düşüncesinden doğmuştur. 

İnzibati hükümleri havi olan 7 nci maddenin 
a fıkrasında kusurlu sayılanların «Kusurları
nın düzeltilmesi Başöğretmen, Maarif memuru, 
ilköğretim müfettişi ve Maarif müdürleri tara
fından yazı ile bildirilir» ibaresi bunların 
hepsi tarafından bildirilir mânasına gelmemek 
için: 

«Kusurlarının düzeltilmesi aşağıdaki makam
lardan biri tarafından yazı ile bildirilir» şek
line konuldu: 

1. Başöğretmen; 
2. Maarif memuru; 
3. İlköğretim müfettişi; 
4. Maarif müdürü. 
Aynı maddenin b fıkrasındaki itiraz kabul 

etmiyen maaş veya ücret kesilme cezasının bir
den on beş günlüğe kadar olması çok görüldü
ğünden ilk defasında üç günlüğe ve ikinci de
fasında on beş günlüğe kadar maaş veya ücre
tin kesileceği ve üç güne kadar olan cezaya 
itiraz olunamıyacağı şeklinde madde tadil olun
du. ikinci defa on beş günlük maaş kesilme 
cezasının vazifeye son verilmek gibi çok ağır 
bir netice vermesi Encümenimizi böyle bir ta
dile sevk etmiştir. 

Bu maddenin vazifeye son verilmeğe ait olan 
a fıkrasının sonu da tadilen «altı aydan iki 
seneye kadar vazifelerine son verilir ve bu ce
zaya çarpılan öğretmenler ceza gördükleri ta
rihten itibaren ceza müddetlerinin sona erme
sine kadar öğretmenliğe tâyin edilemezler» 
şekline konuldu. Öğretmenlerin vazifelerine son 
verilmesini mucip olan sebepler arasında şid
det bakımından bir fark olabileceğine göre 
bunların hem suçlariyle mütenasip olarak ceza
landırılmak hem Maarif vekâletine takdir hak
kı vererek bir öğretmeni iki yıl gibi uzun bir 
müddet vzifeden uzak tutmamak düşüncesi bu 
tadilde âmil olmuştur. 

inzibat temin maksadiyle tesbit olunan bu 
cezalar arasında e fıkrasındaki meslekten çı
karılmak hususu Bütçe encümenince izaha muh
taç görülmüş ve meslekten tardın umumî esas-

( S . S»2 

larla tearuz edip etmiyeceğinin tetkiki Encü
menimize bırakılmıştır. 

Meslekten çıkarmanın memuriyetten tardet-
mek olmadığına ve meslek bakımından her
hangi bir sebeple öğretmen olamıyacaklarm baş
ka bir mslekte memur olabileceklerine göre bu 
hükmün umumî esaslarla tearuz etmiyeeeği 
kanaatine varılarak encümenimizce fıkranın de
ğiştirilmesi cihetine gidilmedi. 

Verilen izinlerin vazife mahallinde kullanıl
ması mecburiyetini bildiren 9 ncu maddede yal
nız «sıhhi lüzum ve zaruret olmadıkça» kaydı 
vardır. Encümenimiz zaruret kaydını «ölüm, do
ğum, yangın gibi zaruretler» şeklinde tasrihe lü
zum görmüştür. 

Lâyihanın ilkokul öğretmenleri yapı sandık
larının idaresine temas eden 14 ncü maddesinde 
«sandıkların idaresi, işleyiş tarzı ve esasları bir 
nizamname ile tesbit olunur» denilmiştir. Mad
denin yazılış tarzından nizamnamenin usulü veç
hile Maarif vekâletince hazırlandıktan sonra Şû-
rayi devletçe tasdik edileceği anlaşılmaktadır. 
Encümenimiz bu gibi hususi teşekküllerin ida
relerinin ve işleyiş tarzlarının kendi üyeleri ta
rafından tesbit edilmesi esasına değer vererek 
cümleyi şu yolda tadil etmiştir: 

«Sandıkların idaresi, işleyiş tarzı ve esasları 
ortaklar Umumî Heyetince hazırlanıp Maarif 
vekilliğince tasdik olunacak bir ana sitatü ile 
tesbit olunur.» 

Bu gibi tadilâttan başka Hükümetin teklif
leriyle Dahiliye ve Bütçe encümenlerince yapılan 
değişiklikler encümenimizce ittifakla kabul olun
duğundan ona göre yeniden hazırlanan lâyiha 
Umumî Heyete tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 

Maarif En. Reisi Bu M. M. 
Manisa istanbul 

R. Nafiz Edgü&r Kânıi Akyüz 
Kâtip 
izmir Ankara Antalya 

Şehime Yumıs B. Baykan T. Örs 
Çanakkale Çanakkale 

Avni Tukaruç R. Nuri Güntekin 
Çanakkale Hakkâri istanbul 

Ziya G. Etili 1. Ulvi Aykurd 1. Alâcttin Gövsa 
izmir Kars Ordu 

Nazım İlker F. Köprülü S. Sırrı T ar can 
Urfa 

Refet Ülgen 
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IJÜKÜMETİN TEKLİFİ 

ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hususi ida
relerden alacaklarına, mesken bedellerine; terfi, 
taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler 
için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım san

dığı ile yapı sandığına dair kanun lâyihası 

l. Kadrolar ve alacakların tesviyesi: 

MADDE 1. — Hususi idarelerden maaş al
makta olan ilkokul öğretmenleri ve yaröğret-
menleri için 1942 malî yılı başından muteber 
olmak ve 10 sene müddetle tatbik edilmek üzere 
valilik itibariyle tesbit edilen kadrolar ilişik 
cetvelde gösterilmiştir. 

Valilikler, bu cetveldeki aded ve dereceler 
dahilinde olmak üzere, 365Ö sayılı kanunla 
bu kanunda yazılı esaslara göre, umumî mec
lis karariyle, öğretmen ve yaröğretmenlerin 
terfilerini karşılayacak tahsisatı malî kudret
leri nispetinde bütçelerine koyarlar. 

Bu kadrolar tenkis edilemez. Ancak malî 
durumu müsait olan valilikler, umumî meclis
lerinin kabul ve Vekiller Heyetinin tasdikiyle 
birinci fıkrada yazılı kadrolarını on yıl içinde 
de artırabilirler. 

MADDE 14. — Öğretmen okulu mezunları
na, 789 sayılı kanunun 19 ncu maddesi muci
bince ödenecek teçhizat bedeli, 1943 malî yılın
dan itibaren Maarif vekilliği bütçesinden tediye 
olunur. 

/ / . Staj, terfi, taltif ve cezalandırma: 

MADDE 6. — İlkokul öğretmenliğine yeni 
tâyin edilenler, bir yıldan üç yıla kadar sta-
jiyer olarak çalışanlar, bunlarm stajiyerlikte 
muvaffak olup olmadıkları, bu maksatla Maa
rif müdürünün veya bölge ilköğretim müfet
tişinin veya Maarif memurunun başkanlı
ğında teşkil edilecek üç üyeli bir kurul tara
fından verilecek mazbataya göre Maarif ve
killiğince tesbit olunur. Bu kurulun üyeleri 
şunlardır: 

1. Stajiyerin vazife gördüğü okulun başöğ
retmeni veya maarif müdürünün seçeceği bir öğ
retmen ; 

2. İlköğretim müfettişi veya bölge ilköğre
tim müfettişinin seçeceği bir öğretmen. 

Satjiyerlerin iş başında nasıl yetiştirilecek-

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİKİŞİ 

ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hususi 
idareden alacaklarına, mesken bedellerine, ter
fi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğret-
menler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yar

dım sandığı ile yapı sandığına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1, — Hükümetin 1 nci maddesi 
ayr 

MADDE 14. 
ayniyle. 

Hükümetin 14 ncü maddesi 

MADDE 6. — İlkokul öğretmenliğine ye
ni tâyin edilenler, bir yıldan üç yıla kadar sta-
jiyer olarak çalışırlar. Bunların stajiyerlikte 
muvaffak olup olmadıkları, bu maksatla maarif 
müdürünün veya bölge ilköğretim müfettişinin 
veya maarif memurunun başkanlığında teşkil 
edilecek üç üyeli bir kurul tarafından verilecek 
ve valilik kanaliyle gönderilecek mazbataya gö
re Maarif vekilliğince tesbit olunur. 

Bu kurulun üyeleri şunlardır: 
1. Stajiyerin vazife gördüğü okulun baş

öğretmeni veya maarif müdürünün seçeceği bir 
öğretmen; 

2. İlköğretim müfettişi veya bölge ilköğre
tim müfettişinin seçeceği bir öğretmen; 

Stajiyerlerin iş başında nasıl yetiştirilecekle-

( S. Sayısı : 80 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Hususi idarelerden maaş alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarına, terfi, taltif vr cezalandırıl
malarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek 
sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı san
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. 
aynen . 

— Hükümetin birinci maddesi 

MADDE 2. 
aynen. 

— Hükümetin 14 ncü maddesi 

MADDE 3. — Hususi idarelerden maaş al
mak üzere ilkokul öğretmenliğine yeni tâyin 
edilenler bir yıldan üç yıla kadar stajiyer ola
rak çalışırlar. Bunların staj iyerlikte muvaffak 
olup olamadıkları, Maarif müdürünün veya 
bölge ilköğretim müfettişinin veya Maarif me
murunun başkanlığında teşkil edilecek üç 
kişilik bir kurul tarafından verilecek ve vali
lik yolu ile gönderilecek mazbataya göre 
Maarif vekilliğince tesbit olunur. 

Bu kurulun üyeleri şunlardır: 
a) Stajiyerin vazife gördüğü okulun baş

öğretmeni veya Maarif müdürünün seçeceği bir 
öğretmen; 

b) İlköğretim müfettişi veya bölge ilköğ
retim müfettişinin seçeceği bir öğretmen; 

MAARİF ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Hususi idarelerden maaş alan İlkokul öğretmen
lerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edi
lecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile ya
pı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına da

ir kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hususi idarelerden maaş 
almakta olan ilkokul öğretmenleri ve yaröğ-
retmenleri için 1942 malî yılı başından mute
ber olmak ve on sene müddetle tatbik edilmek 
üzere valilik itibariyle tesbit edilen kadrolar 
ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Valilikler bu cetveldeki aded ve dereceler 
dahilinde olmak üzere 3656 sayılı kanunla iş
bu kanunda yazılı esaslara göre Umumî Mec
lis karariyle öğretmen ve yaröğretmenlerin 
terfilerini karşılıyacak tahsisatı malî kudret
leri nispetinde bütçelerine koyarlar. Bu kad
rolar tenkis edilemez. Ancak malî durumu 
müsait olan valilikler Umumî meclislerinin 
kabulü ve Vekiller Heyetinin tasdikiyle birin
ci fıkrada yazılı kadrolarını on yıl içinde de 
arttırabilirler. 

MADDE 2. — Hususi idarelerden maaş al
mak üzere ilkokul öğretmenliğine yeni tâyin 
edilenler bir yıldan üç yıla kadar stajiyer ola
rak çalışırlar. Bunların staj iy erlikte muvaf
fak olup olmadıkları, Maarif müdürünün ve
ya bölge ilköğretim müfettişinin veya Maarif 
memurunun başkanlığında teşkil edilecek üç 
kişilik bir kurul tarafından verilecek ve va
lilik yolu ile gönderilecek mazbataya göre 
Maarif vekilliğince tesbit olunur. 

Bu kurulun üyeleri şunlardır: 
1. — Stajiyerlerin vazife gördüğü okulun 

başöğretmeni veya Maarif müdürünün seçe
ceği bir öğretmen; 

2. — îköğretim müfetişi veya bölge ilk
öğretim müfettişinin seçeceği bir öğretmen; 

( S. Sayısı : 80 ) 
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leri ve bu kurulun çalışma esasları Maarif ve
killiğince tesbit oitmur. 

Stajiyerlikte muvaffak olamıyanlarm vazi
felerine son verilir. Bunlardan mecburi hizmeti 
olanlar hakkında gereken kanuni takibatta bu
lunulur. 

Öğretmenliğe geçirilenlerin stajiyerlikte bu
lundukları müddet tekaütlüklerinde fiili hiz
metlerine sayılır. 

MADDE 7. — Vazifelerini kusursuz yaptık
ları, aşağıda adı geçen makamların ayrı ayrı ve
ya müştereken her yıl verecekleri rapörlariyle 
tesbit edilen ilkokul öğretmenlerinin maaşları, 
bu kanunda yazılı esaslara göre Maarif vekilli
ğince bir üst dereceye çıkarılır: 

1) Başöğretmenle ilköğretim müfettişi; 
2) Başöğretmenle maarif müdürü; 
3) Maarif memuru ile ilköğretim müfettişi; 
4) Maarif memuru ile maarif müdürü; 
5) İlköğretim müfettişiyle maarif müdürü. 

MADDE 8, — Bir valilikte yedinci madde
ye göre terfi sırası gelen öğretmenlerin sayısı 
geçecekleri üst derece kadrolarından fazla ol
duğu takdirde, terfi ettirilecek öğretmenler, 
sırasiyle aşağıdaki fıkralarda yazılı esaslara gö
re seçilirler: 

1) Okulun bütün işlerini, müteaddit sınıf
larının öğretim ve eğitimini uhdesinde bulundu
rarak bir kıdem müddetince aynı okulda çalış
mış olmak; 

2) Çalışma şartları bakımından elverişsiz 
muhitlerde bir kıdem devresi müddetince çalış
mak; 

3) Mütaaddit sınıfların eğitim ve öğretimi
ni bir kıdem müddetince uhdesinde bulundur
mak; 

4) Bu kanunun 9 ncu maddesinde yazılı 
şekillere göre taltif edilmiş olmak; 

5) Çok çocuğu bulunmak; 
6) Bir terfi müddetinin ders yılları içinde 

izin almadan işinde aralıksız çalışmış olmak. 

Da. E. 

ri ve bu kurulun çalışma esasları Maarif ve
killiğince tesbit olunur. 

Stajiyerlikte muvaffak olamıyanlarm vazife
lerine son verilir. Bunlardan mecburi hizmeti 
olanlar hakkında gereken kanuni takibatta bu
lunulur. 

Öğretmenliğe geçirilenlerin stajiyerlikte bu
lundukları müddet tekaütlüklerinde fiili hiz
metlerine sayılır. 

MADDE 7. — Vazifelerini kusursuz yaptık
ları, aşağıda adı geçen makamların ayrı ayrı ve
ya müşterek olarak her yıl verecekleri valilik 
yoluyla gönderilecek rapörlariyle tesbit edilen 
ilkokul öğretmenlerinin maaşları bu kanunda 
yazılı esaslara göre Maarif vekilliğince bir üst 
dereceye çıkarılır. 

1. Başöğretmenle ilköğretim müfettişi; 
2. Başöğretmenle maarif müdürü; 
3. Maarif memuru ile ilköğretim müfettişi; 
4. Maarif memuru ile maarif müdürü; 
5. ilköğretim müfettişi ile maarif müdürü. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
niyle. 

( S. Sayısı : 80 ) 



— 13 — 
B. E. 

Stajiyerlerin iş başında nasıl yetiştirilecek
leri ve bu kurulun çalışma esasları Maarif 
vekilliğince tesbit olunur. 

Stajiyerlikte muvaffak olamıyanların vazi
felerine son verilir. Bunlardan mecburi hiz
meti olanlar hakkında gereken kanuni taki
batta bulunulur. 

Öğretmenliğe geçirilenlerin stajiyerlikte 
bulundukları müddet tekaütlüklerinde fiili hiz
metlerine sayılır. 

MADDE 4. — Hususi idarelerden maaş alan 
ilkokul öğretmelerinden vazifelerini kusursuz 
yaptıkları aşağıda adları yazılı makamlardan 
ikisinin ayrı ayrı veya müşterek olarak her 
yıl verecekleri müspet raporla tesbit edilen 
lerin maaşları, bu kanunda yazılı esaslara 
göre Maarif vekilliğince bir üst dereceye çı
karılır: 

1. İlköğretim müfettişi ile başöğretmen; 
2. Maarif müdürü ile başöğretmen; 
3. İlköğretim müfettişi ile Maarif memuru; 
4. Maarif müdürü ile Maarif memuru; 
5. Maarif müdürü ile ilköğretim müfettişi. 

MADDE 5 — Dördüncü maddeye göre terfi 
sırası gelen öğretmenlerin çalışmakta olduk
ları valiliklerin kadrosu ile karşılanamadığı 
hallerde terfi ettirilecek öğretmenler aşağı
daki fıkralarda yazılı esaslara ve sıraya göre 
seçilirler: 

a) Okulun bütün işlerini, mütaaddit sınıf
larının öğretim ve eğitimini uhdesinde bulun
durarak bir kıdem müddetince aynı okulda 
çalışmış olmak; 

b) Çalışma şartları bakımından elverişsiz 
muhitlerde bir kıdem devresi müddetince ça
lışmak ; 

c) Mütaaddit sınıfların öğretim ve eğiti
mini bir kıdem müddetince uhdesinde bulun
durmak ; 

d) Bu kanunun altıncı maddesinde yazılı 
şekillere göre taltif edilmiş olmak; 

e) Çok çocuğu bulunmak; 
f) Bir terfi müddetinin ders yılları içinde 

izin almadan işinde aralıksız çalışmış olmak. 

Mf. TC. 

Stajilerlerin iş başında nasıl yetiştirilecek
leri ve bu kurulun çalışma esasları Maarif 
vekilliğince tesbit olunur. 

Stajiyerlikte muvaffak olamıyanların va
zifelerine son verilir. Bunlardan mecburi hiz
meti olanlar hakkında gereken kanuni takibat
ta bulunulur. 

Öğretmenliğe geçirilenlerin stajiyerlikte 
bulundukları müddet tekaütlüklerinde fiili 
hizmetlerine sayılır. 

MADDE 3. — Bütçe encümeninin teklifi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Üçüncü maddeye göre bir 
vilâyet öğretmen kadrosu içinde terfi sırası 
gelen öğretmenlerden hepsinin terfiine vilâyet 
kadrosunun sayı ve dereceleri elverişli olma
dığı takdirde aralarından tercih için aşağıdaki 
fıkralarda yazılı esaslara ve sıraya göre ha
reket edilir: 

a) Okulun bütün işlerini, mütaaddit sınıf-
lannm öğretim ve eğitimini uhdesinde bulun
durarak bir kıdem müddetince aynı okulda 
çalışmış olmak; 

b) Çalışma ve yaşama şartları güç olan 
muhitlerde bir kıdem derecesi müddetince ça
lışmak; / 

c) Mütaaddit sınıfların öğretim ve eği
timini bir kıdem müddetince uhdesinde bulun
durmak; 

d) Bu kanunun beşinci maddesinde yazılı 
şekillere göre taltif edilmiş olmak; 

e) Çok çocuğu bulunmak; 
f) Bir terfi müddetinin ders yılları içinde 

izin almadan işinde aralıksız çalışmış olmak; 
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MADDE 9. — İlkokul öğretmenleri aşağıda 
yazılı esaslara göre taltif edilirler: 

1) Üstün başarılı sayılmak; 
2) Başöğretmen namzedi unvanı verilmek; 
3) Maarif memuru namzedi unvanı veril

mek; 
4) Yeni bir tesise adı verilmek; 
5) Ülküeri sayılmak. 
1) Üstün başarılı sayılmak: 
Vazifelerini olağanüstü başarı ile yaptık

ları ders yılı sonunda tesbit edilen öğretmenler 
«üstün başarılı» sayılırlar. Bunların adları Cum
huriyet bajTamı haftasında gazete ve radyo ile 
ilân edilir. 

2) Başöğretmen namzedi unvanı verilmek: 
En çok iki kıdem müddeti içinde dört defa 

üstün başarılı sayılanlar «başöğretmen namze
di» unvanını alırlar. Başöğretmenler bunlar ara
sından Maarif vekilliğince tesbit edilecek esas
lara göre seçilir. 

3) Maarif memuru namzedi unvanı veril
mek: 

Başöğretmen namzetleri arasında en çok iki 
kıdem müddeti içnide dört defa üstün başarılı 
sayılanlar «Maarif memuru namzedi» unvanını 
alırlar. Maarif memurları Maarif vekilliğince 
tesbit edilen esaslara göre bunlar arsmdan se
çilir. 

4) Yeni bir tesise adı verilmek: 
Şahsi emek ve teşebbüsleriyle okula, talebe

ye ve meslekdaşlarma daimî şekilde faydası do
kunacak eser meydana getiren ilkokul öğret
menlerinin adları okul çevresindeki bir tesise 
veya kendi emekleriyle maydana getirilen eser
lerden birine verilir. 

5) Ülküeri sayılmak: 
Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı esas

lara göre hareket ederek birbiri ardma 10 yıl 
aynı yerde çalışan ilkokul öğretmenleri «Ülkü
eri» sayılırlar. Maarif vekilliğince bu unvanı 
belirtmek üzere kendilerine verilecek bir işareti 
taşırlar. 

Bu maddenin yukarıki fıkralarında yazılı şe
killerde taltif edilen öğretmenler, ilköğretim 
müfettişi ve Ortaokul öğretmeni yetiştiren mü
esseselerin imtihanlarına ve ilkokul öğretmenle
riyle ilgili munzam vazifelere, encümen ve ko
misyon âzalıklarına tercihli namzet sayılırlar. 

(S. Sa, 
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MADDE 9. — İlkokul öğretmenleri 1702 
sayılı kanunun 36, 40, 41 ve 43 ncü maddeleri 
ve 1880 sayılı kanunun 8 ve 9 ncu maddeleri ge
reğince aşağıda yazılı esaslara göre taltif edi
lirler : 

1. Üstün başarılı sayılmak; 
2. Başöğretmen namzedi unvanı verilmek; 
3. Maarif memuru namzedi unvanı varil-

mek; 
4. Yeni bir tesise adı verilmek; 
5. Ülküeri sayılmak. 
1. Üstün başarılı sayılmak: 
Vazifelerini olağanüstü başarı ile yaptık

ları ders yılı sonunda tesbit edilen öğretmenler 
«üstün başarılı» sayılırlar. Bunların adları Cum-

! huriyet bayramı haftasında gazete ve radyo ile 
ilân edilir. 

2. Başöğretmen namzedi unvanı verilmek: 
En çok iki kıdem müddeti içinde dört defa 

üstün başarılı sayılanlar «Başöğretmen namzedi» 
unvanını alırlar. Başöğretmenler bunlar arasın
dan Maarif vekilliğince tesbit edilecek esaslara 
göre seçilir. 

3. Maarif memuru namzedi unvanı veril
mek: 

Başöğretmen namzetleri arasından en çok 
iki kıdem müddeti içinde dört defa üstün ba
şarılı sayılanlar «Maarif memuru namzedi» 
unvanını alırlar. Maarif memurları Maarif ve-

I kiUiğince tesbit edilen esaslara göre bunlar ara-
| sından seçilir. 
| 4. Yeni bir tesise adı verilmek: 

Şahsi emek ve teşebbüsleriyle okula, talebe
ye ve meslekdaşlarma daimî şekilde faydası do
kunacak eser meydana getiren ilkokul öğret
menlerinin adları okul çevresindeki bir tesise 
veya kendi emekleriyle meydana getirilen eser-

! lerden birine verilir. 
I 

j 5. Ülküeri sayılmak: 
j Bu maddenin birinci fıkrasında yazılı esas

lara göre hareket ederek birbiri ardma on yıl 
aynı yerde çelışan ilkokul öğretmenleri «Ülkü
eri» sayılırlar. Maarif vekilliğince bu unvanı 
belirtmek üzere kendilerine verilecek bir işareti 
taşırlar. 

Bu maddenin yukarıki fıkralarında yazılı 
şekillerde taltif edilen öğretmenler, ilk öğretim 

I müfettişi ve ortaokul öğretmeni yetiştiren mü-
yısı : 80) 
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MADDE 6. — Hususi idarelerden maaş alan 
ilkokul öğretmenleri 1702 sayılı kanunun 36, 40, 
41, 43 ncü 1880 sayılı kanunun 8 ve 9 ncu mad
delerinde yazılı esaslar gözönünde tutularak 
aşağıda yazılı şekillere göre taltif edilirler: 

a) Üstün başarılı sayılmak: 
Vazifelerini olağanüstü başarı ile yaptıkları 

ders yılı sonunda tesbit edilen öğretmenler 
«üstün başarılı» sayılırlar. Bunların adları Cum
huriyet Bayramı haftasında gazete ve radyo ile 
ilân edilir. 

b) Başöğretmen namzedi unvanı verilmek: 
En çok iki kıdem müddeti içinde dört defa 

üstün başarılı sayılanlar «Başöğretmen namze
di» unvanını alırlar. Başöğretmenler bunlar 
arasından Maarif vekilliğince tesbit edilecek 
esaslara göre seçilir. 

c) Maarif memuru namzedi unvanı veril
mek: 

Başöğretmen namzetleri arasmdan en çok 
iki kıdem müddeti içinde dört defa üstün başa
rılı sayılanlar «Maarif memuru namzedi» unva
nını alırlar. Maarif memurları, Maarif vekilli
ğince tesbit edilecek esaslara göre bunlar ara
smdan seçilir. 

d) Yeni bir tesise adı verilmek: 
Şahsi emek ve teşebbüsleriyle okula, talebeye 

ve meslekdaşlarma daimî şekilde faydası doku- ] 
nacak eser meydana getiren ilkokul öğretmen- I 
lerinin adları okul çevresindeki bir tesise veya 
kendi emekleriyle meydana getirilen eserlerden 
birine verilir. 

e) Ülküeri sayılmak: 
On yıl aynı yerde çalışan ve bu müddet 

içinde en az üç defa üstün başarılı sayılan ve hiç 
ceza görmemiş olan ilkokul öğretmenleri «ülkü- i 
eri» sayılırlar ve Maarif vekilliğince bu unvanı 
belirtmek üzere kendilerine verilecek bir işareti 
taşırlar. 

Yukanki fıkralarda yazılı taltif şekillerin
den biri veya ikisiyle taltif edilmiş olan öğretmen- ! 
ler; ilköğretim müfettişi ve ortaokul öğretmeni I 
yetiştiren müesseselerin imtihanlarma girmekte 
ve ilkokul öğretmenleriyle ilgili munzam vazife- ! 
lere, encümen ve komisyon âzahklanna getiril- I 
mekte tercihli namzet sayılırlar. Bunlardan ken- i 
di çocuklannm tahsili için nakle talip olanlar j 

Mf. E. 

MADDE 5. — Hususi idarelerden maaş 
alan ilkokul öğretmenleri 1702 sayılı kanunun 
36, 40, 41, 43 ncü 1880 sayılı kanunun 8 ve 
9 ncu maddelerinde yazılı esaslar gözönünde 
tutularak aşağıda yazılı şekillere göre taltif 
edilirler: 

a) Üstün başardı sayılmak: 
Vazifelerini olağanüstü başariyle yaptık

ları ders yılı sonunda tesbit edilen öğretmen
ler «üstün başarılı» sayılırlar. Bunlarm ad
lan Cumhuriyet Bayramı haftasında gazete 
ve radyo ile ilân edilir. 

b) Başöğretmen namzedi unvanı verilmek: 
En çok iki kıdem müddeti içinde dört defa 

üstün başarılı sayılanlar «Başöğretmen namze
di» unvanmı alırlar. Başöğretmenler bunlar 
arasmdan Maarif vekilliğice tesbit edilecek 
esaslara göre seçilir. 

c) Maarif memuru namzedi unvanı veril
mek: 

Başöğretmen namzetleri arasından en çok 
iki kıdem müddeti içinde dört defa üstün ba
şarılı sayılanlar «Maarif memuru namzedi» 
unvanmı alırlar. Maarif memurları, Maarif ve
killiğince tesbit edilecek esaslara göre bunlar 
arasıdan seçilir. 

d) Yeni bir tesise adı verilmek: 
Şahsi emek ve teşebbüsleriyle okula, tale

beye ve meslekdaşlarma daimî şekilde faydası 
dokunacak eser meydana getiren ilkokul öğret
menlerinin adları okul çevresindeki bir tesise 
veya kendi emekleriyle meydana getirilen eser
lerden birine verilir. 

e) Ülküeri sayılmak : 
On yıl aynı yerde çalışan ve bu müddet 

içinde en az üç defa üstün başarılı sayılan ve 
hiç ceza görmemiş olan ilkokul öğretmenleri 
«Ülküeri» sayılırlar ve Maarif vekilliğince bu 
unvanı belirtmek üzere kendilerine verilecek 
bir işareti taşırlar. 

Yukanki fıkralarda yazılı taltif şekillerin
den biri veya ikisiyle taltif edilmiş olan öğret
menler; ilköğretim müfettişi ve ortaokul öğ
retmeni yetiştiren müesseselerin imtihanlarına 
girmekte ve ilkokul öğretmenleriyle ilgili 
munzam vazifelere, encümen ve komisyon 
azalıklarına getirilmekte tercihli namzet sa
yılırlar. Bunlardan kendi çocuklarmm tahsili 

( S. Sayısı : 80 ) 
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Bunlardan kendi çocuklarının tahsilleri için 
nakle talip olanlar durumlarına elverişli yer
lere tercihan nakledilirler. 

MADDE 10. — 3656 sayılı kanunla bu ka
nunda yazılı esaslara göre terfie hak kazandık
ları Maarif vekilliğince tasdik edilen öğretmen
lerin derecelerinin yükseltilmesi, valiliklerin 
fiili kadrolarında açık yüksek derece bulunma
sına bağlıdır. Yüksek dereceli açık fiili kadro 
bulunmadığı takdirde, malî durumlarının mü
saadesi nispetinde umumî meclislerce mütaakıp 
yıl bütçesine lüzumlu tahsisat konulur. Bu su
retle bu kanuna bağlı kadro içinde öğretmenle
rin terfileri temin olunur. 

MADDE 11. — ilkokul öğretmenleri, işledik
leri disiplin suçlarının mahiyetine ve derecesine 
göre aşağıda yazılı inzibati cezalara çarpılırlar: 

1. İşinde kusurlu sayılmak; 
2. Ücret veya maaş kesilmek; 
3. Kıdem indirilmek; 
4. Vazifesine son verilmek; 
5. Meslekten çıkarılmak. 
1. İşinde kusurlu sayılmak: 
Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler iş

lerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz olun
maz. Kusurlarını düzeltmeleri kendilerine baş
öğretmen, maarif memuru, ilköğretim müfettişi 
ve maarif müdürleri tarafından yazı ile bildiri
lir. 

2. Ücret veya maaş kesilmek: 
Vazifelerini yapmadıkları veva vazifelerini 

yapanlara engel oldukları, okulu ve talebevi 
herhangi bir şekilde zarara uğrattıkları sabit 
olanlara fiillerinin mahivet ve derecesine göre 
bir günlükten on beş günlüğe kadar ücret veya 
maaş kesmek cezası verilir. Bu cezaya itiraz 
olunamaz. Hem maaş hem de ücret alanlardan 
bu ceza valnız maaşlarından kesilir. 

3. Kıdem indirilmek: 
Öğretmenlik şerefini ihlâl edici hareketlerde 

bulundukları, meslekdaslarmm veya talebenin 
haklarını kasden zarara uğrattıkları sabit olan
lar suçlarının derecesine göre bir yıldan dört 
yıla kadar kıdem indirme cezasına çarpılırlar. 

esseselerin imtihanlarına ve ilkokul öğretmenle
riyle ilgili munzam vazifelere, encümen ve ko
misyon âzalıklarına tercihli namzet sayılırlar. 

Bunlardan kendi çocuklrmm tahsilleri için 
nakle talip olanlar durumlarına elverişli yerle
re tercihan nakledilirler. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
ayniyle. 

MADDE 11. — İlkokul öğretmenleri, işledik
leri disiplin suçlarının mahiyetine ve derecesi
ne göre 1702 sayılı kanunun 36, 40, 41 ve 43 
ncü ve 1880 sayılı kanunun 8 ve 9 ncu madde
lerinde yazılan esaslar altında aşağıda yazılı in
zibati cezalara çarpılırlar. 

1. İşinde kusurlu sayılmak; 
2. Ücret veya maaş kesilmek; 
3. Kıdem indirilmek; 
4. Vazifesine son verilmek; 
5. Meslekten çıkarılmak. 
1. İşinde kusurlu sayılmak: 
Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler iş

lerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz 
olunmaz. Kusurlarını düzeltmeleri kendilerine 
başöğretmen, maarif memuru, ilköğretim müfet
tişi ve maarif müdürleri tarafından yazı ile bil
dirilir. 

2. ücret veya maaş kesilmek: 
Vazifelerini yapmadıkları veya vazifelerini 

yapanlara engel oldukları, okulu ve talebevi 
herhangi bir şekilde zarara uğrattıkları sabit 
olanlara fiillerinin mahiyet ve derecesine göre 
bir günlükten on beş günlüğe kadar ücret veya 
maaş kesmek cezası verilir. Bu cezaya itiraz 
olunamaz. Hem maaş hem de ücret alanlardan 
bu ceza valnız maaşlarından kesilir. 

3. Kıdem indirilmek: 
Öğretmenlik şerefini ihlâl edici hareketlerde 

bulunduldarı, meslekdaslarmm veya talebenin 
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durumlarına elverişli yerlere mümkün oldukça 
nakledilirler. 

MADDE 7. — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen. 

MADDE 8. — Hususi idarelerden maaş alan 
ilkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçla
rının mahiyetine ve derecesine göre 1702 sayılı 
kanunun 36, 40, 41, 43 ncü, 1880 sayılı kanunun 
8 ve 9 ncu maddelerinde yazılı esaslar altında 
aşağıdaki inzibat cezalarına çarpılırlar. 

a) İşinde kusurlu sayılmak: 
Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler 

işlerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz 
olunamaz. Kusurlarını düzeltmeleri kendilerine 
başöğretmen, Maarif memuru, ilköğretim mü
fettişi ve Maarif müdürleri tarafından yazı ile 
bildirilir; 

b) Ücret veya maaş kesilmek: 
Vazifelerini yapmadıkları veya yapanlara 

engel oldukları okulu ve talebeyi her hangi 
bir şekilde zarara uğrattıkları sabit olan
lara fiillerinin mahiyetine ve derecesine göre 
bir günlükten 15 günlüğe kadar ücret veya 
maaş kesmek cezası verilir. Bu cezaya itiraz 
olunamaz. Hem maaş hem de ücret alanlardan 
bu ceza yalnız maaşlarından kesilir; 

c) Kıdem indirmek: 
öğretmenlik şerefini ihlâl edici hallerde bu

lundukları, meslekdaşlarının veya talebenin 
haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olan
lara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört 
yıla kadar kıdem indirme cezası verilir; 

d) Vazifesine son verilmek: 
Talebesine, okul ve meslek mensuplarına 
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için nakle talip olanlar durumlarına elverişli 
yerlere mümkün oldukça nakledilirler ve bun
ların çocukları usulü dairesinde öğretmen okul
larına tercihan alınırlar. 

MADDE 6. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hususi idarelerden maaş 
alan ikokul öğretmenleri işledikleri disiplin 
suçlarının mahiyetine ve derecesine göre 1702 

| saydı kanunun 36, 40, 41 ve 43 ncü, 1880 sa-
I yılı kanunun 8 ve 9 ncu maddelerinde yazılı 

esaslar altmda aşağıdaki inzibat cezalarına 
I çarpılırlar. 

a) Vazifelerini yapmakta ihmali görülen-
| 1er işlerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya 
| itiraz olunamaz. 
I Kusurlarının düzeltilmesi aşağıdaki ma-
| kamlardan biri tarafından yazı ile bildirilir: 

1. — Başöğretmen; 
; 2. — Maarif memuru; 

3. — İlköğretim müfettişi; 
I 4. — Maarif müdürü. 

b) Vazifelerini yapmadıklarım ve yapan-
\ lara güçlük çıkardıkları, onların çalışma is

teklerini sözleri ve hareketleriyle kırdıkları 
okulu veya talebeyi herhangi bir şekilde za-

1 rara uğrattıkları sabit olanlara fiillerinin ma-
: niyet ve derecesine göre birinci defasında bir 
' günlükten üç günlüğe ve ikinci defasında üç 
! günlükten on beş günlüğe kadar ücret veya 

maaş kesilmek cezası verilir. Üç günlüğe ka-
; dar olan cezaya itiraz olunamaz. Bu ceza hem 
I maaş hem de ücret alanların yalnız maaşların-
I dan kesilir. 

c) Kıdem indirmek: 
i Öğretmenlik şerefini ihlâl edici hallerde 
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4. Vazifesine son verilmek: 
Talebesine, okul ve meslek mensuplarına if

tira eden ve ettirenlerle bir kıdem müddeti için
de iki defadan fazla ücret veya maaş kesilme 
cezası alan ve başkalarını vazifelerini yapma
maya teşvik ederek okulun çalışmasını aksattığı 
sabit olan öğretmenlerin vazifelerine son verilir. 

Bu cezaya çarpılan öğretmenler ceza gördük
leri tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe tekrar 
tâyin edilmezler. Bundan sonra Maarif vekilli
ğinin tasvibiyle tâyin edilebilirler. 

5) Meslekten çıkarılmak: 
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımın

dan haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bı
rakılmasına mâni bir suiistimali sabit olan öğ
retmenler, bir daha meslekte ve teşkillerinde 
kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar. 

MADDE 12. — Mazeretsiz olarak 15 gün 
içinde vazifeye başlamıyan, tatil sonunda maze
reti olmadan derse başlama tarihinden bir hafta 
evvel işleri başında bulunmıyan ve ders yılı 
içinde mazereti olmadan bir hafta aralıksız 
vazifesine devam etmeyen öğretmenler, bu 
mddede tâyin edilen müddetlerin bitiminde in
zibati muameleye lüzum kalmadan, Maarif ve
killiğince istifa etmiş sayılırlar. 

Mazeretlerin üç gün içinde bildirilmesi ve bir 
hafta içinde usulüne göre tevsik edilmesi şart
tır. Sıhhi lüzum ve zaruret olmadıkça, maze
retle ilgüi izinlerin vazife mahallinde kullanıl
ması mecburidir. 

Müstafi sayrianlar, istifa etmiş sayılmaları
nı takibeden ders yılı başından evvel tâyin 
edilmezler. 

177. Hastalık ve sair sebeplerle nekledi-
lecek öğretmenler, teçhizat bedelleri: 

MADDE 13. — Bulunduğu valilikte tedavi
sine imkân olmadığı Sıhhat heyeti raporiyle 
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haklarını kasden zarara uğrattıkları sabit olan
lar suçlarının derecesine göre bir yıldan dört 
yıla kadar kıdem indirme cezasına çarpılırlar. 

4. Vazifesine son verilmek: 
Talebesine, okul ve meslek mensuplarına ifti

ra eden ve ettirenlerle bir kıdem müddeti için
de iki defadan fazla ücret veya maaş kesilme 
cezası alan ve başkalar mm vazifelerini yapma
mağa teşvik ederek okulun çalışmasını aksattığı 
sabit olan öğretmenlerin vazifelerine son verilir. 

Bu cezaya çarpılan öğretmenler ceza gördük
leri tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe tekrar 
tâyin edilmezler. Bundan sonra Maarif ve
killiğinin tasvibiyle tâyin edilebilirler. 

5. Meslekten çıkarılmak: 
öğretmenlik meslekiyle ilgili işler bakımın

dan haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde 
bırakılmasına mâni bir suiistimali sabit olan 
öğretmenler, bir daha meslekte ve teşkillerinde 
kullanılmamak üsere meslekten çıkarılırlar. 

Bu kanunda tasrih edilmiyen haller Memurin 
kanunu hükümlerine tabidir. 

MADDE 12. 
ayniyle. 

Hükümetin 12 nci maddesi 

MADDE 13. — Bulunduğu valilikte tedavi
sine imkân olmadığı sıhhat heyeti raporiyle 
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iftira eden ve ettirenlerle bir kıdem müddeti 
içinde iki defadan fazla ücret veya maaş 
kesilmek cezasını alan ve başkalarını vazifele
rini yapmamaya teşvik ederek okulun çalışma
sını aksattığı sabit olan öğretmenlerin vazife
lerine son verilir; 

Bu cezaya çarpılan öğretmenler ceza gör
dükleri tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe 
tekrar öğretmenliğe tâyin edilemezler. Bu müd
detin bitiminde bunların tekrar öğretmenliğe 
tâyinleri caizdir; 

e) Meslekten çıkarılmak: 
Öğretmenlik mesleğile ilgili işler bakımın

dan haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde 
bırakılmasına mâni bir suiistimali sabit olan 
öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerin
de kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar. 

Bu kanunda tasrih edilmiyen haller Memu
rin kanunu hükümlerine tabidir. 

MADDE 9. — Mazeretsiz olarak 15 gün 
içinde vazifeye başlayamıyan, tatil sonunda 
mazereti olmadan derse başlama tarihinden bir 
hafta evvel işleri başında bulunmryan ve ders 
yılı içinde mazereti olmadan bir hafta aralıksız 
vazifesine devam etmiyen öğretmenler inzibati 
muameleye lüzum kalmadan Maarif vekilliğince 
istifa etmiş sayılırlar. Mazeretlerin üç gün 
içinde bildirilmesi ve bir hafta içinde usulüne 
göre tevsik edilmesi şarttır. Sıhhi lüzum ve 
zaruret olmadıkça mazeretle ilgili izinlerin 
vazife mahallerinde kullanılması mecburidir. 

Müstafi sayılanlar istifa etmiş sayılmalarını 
takip eden ders yılı basma kadar diğer bir 
öğretmenliğe tâyin edilemez. 

MADDE 10. — Bulunduğu valiliklerde teda
visine imkân olmadığı sıhhat heyeti raporiyle 

Mf. E. 

bulundukları, meslekdaşlarının veya talebenin 
haklarım kasten zarara uğrattıkları sabit olan
lara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört 
yıla kadar kıdem indirme cezası verilir. 

d) Vazifelerine son verilmek: 
Talebesine okul ve meslek mensuplarına if

tira eden veya ettirenlerle bir kıdem müddeti 
içinde iki defadan fazla on beş günlük ücret 
veya maaş kesilmek cezasını alan veya başka
larını vazifelerini yapmamağa teşvik ederek 
olıulun çalışmasını aksattığı sabit olan öğret
menlerin altı aydan iki seneye kadar vazifeleri
ne son verilir. Bu cezaya çarpılan öğretmenler 
ceza gördükleri tarihten itibaren ceza müddet
lerinin sona ermesine kadar tekrar öğretmen
liğe tâyin edilemezler. Bu müddetin sonunda 
bunların yeniden öğretmenliğe tâyinleri caizdir. 

e) Meslekten çıkarılmk: 
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımın

dan haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde 
bırakılmasına mâni bir suiistimali sabit olan 
öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde 
kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar. 

Bu kanunda tasrih edilmiyen haller Memu
rin kanunu hükümlerine tabidir. 

MADDE 8. — Mazeretsiz olarak on beş gün 
içinde vazifeye başlamıyan tatil sonunda ma
zereti olmadan derse başlama tarihinden bir 
hafta evvel işleri başında bulunmıyan ve ders 
yılı içinde mazereti olmadan aralıksız bir hafta 
vazifesine devam etmiyen öğretmenler inzibati 
muameleye lüzum kalmadan Maarif vekilliğince 
istifa etmiş sayılırlar. Mazeretlerin üç gün 
içinde bildirilmesi ve bir hafta içinde usulüne 
göre tevsik edilmesi şarttır. Jhhhi lüzum, ölüm, 
doğum, yangm gibi zaruretler olmadıkça ma
zeretle ilgili izinlerin vazife mahallerinde kulla
nılması mecburidir. 

Müstafi sayılanlar istifa etmiş sayılmalarını 
takip eden ders yüı başına kadar diğer bir 
öğretmenliğe tâyin edilemezler. 

MADDE 9. — Bütçe encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 80 ) 
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tesbit edilen, idarî sebeplerle bir valilikten di
ğer valiliğe nakillerine zaruret hâsıl olduğu, 
disiplin kurullarınca karar altına alman öğret
menlerin Maarif vekilliğince nakilleri yapılır 

ve bu gibi öğretmenlerin gittikleri valilikte maaş
larına denk kadro bulunmadığı takdirde, mün
hal derece maasiyle öğretmenin maaşı arasındaki 
fark, kadro tasarrufundan ödenir, ilgili vali
likler bu gibi öğretmenlerin durumlarına uygun 
kadroyu, en geç müteakip malî yıl başmdan iti
baren temin ederler. 

IV. Sağlık ve içtimai yardım sandığı, yapı 
sandığı: 

MADDE 15. — Hususi idarelerden maaş alan 
ilkokul öğretmenleri için Maarif vekilliği tara
fından, hükmi şahsiyeti haiz ve mercii bu vekil
lik olmak üzere bir (İlkokul öğretmenleri sağlık 
ve içtimai yardım sandığı) teşkil edilir. Hususi 
idarelerden maaş alan öğretmenler ve stajiyer-
ler sandığın üyesidir. 

Maarif müdürleri, ilköğretim müfettişleri, 
maarif idareleri memurları ile sandık işlerinde 
çalışan memurlar da bu sandığa üye olabilirler. 

Bu sandığın sermayesi ve gelirleri şunlardır: 
1. Üyenin aylıklarından her ay kesilecek 

yüzde birler; 
2. Teberrular; 
3. Sandık sermayesinin gelirleriyle sair bi

lûmum gelirler; 
• 4. Sandığın gelirlerini arttırmak maksadı 
ile alınıp satılacak veya işletilecek gayrimenkul-
lerden elde edilen gelirler. 

Sandık yardımları üyelerinin hastalıkların
da, vazife başında uğradıkları kazalarda, evlen-
melerdinde çocuklarının doğumunda ve çocuk
larının tahsilleriyle ilgili hususlarda kendilerine 
ve ölümleri takdirinde de aile fertlerine yapılır. 

Da. K 

tesbit edilen, idarî sebeplerle bir valilikten diğer 
valiliğe nakillerine zaruret hâsıl olduğu disiplin 
kurullarınca karar altına alman öğretmenlerin 
Maarif vekilliğince nakilleri yapılır ve bu gibi 
öğretmenlerin gönderdikleri valiliklerde' maaş
larına denk kadro bulunmadığı takdirde açık 
derece maasiyle öğretmenin maaşı arasındaki 
fark kadro tasarrufatmdan ödenir. İlgili va
lilikler bu gibi öğretmenlerin durumlarma uy
gun kadroyu, mütaakıp malî yılm başından iti
baren temin ederler. 

MADDE 15, 
ayniyle. 

Hükümetin 15 nci maddesi 

( S. Sayısı : 80 ) 
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tesbit edilen öğretmenlerin nakilleri Maarif 
vekilliğince yapılır ve bu gibi öğretmenlerin 
gönderildikleri valiliklerde maaşlarına denk 
kadro bulunmadığı takdirde açık derece maaşı 
ile öğretmenin maaşı arasındaki fark kadro 
tasarruflarından ödenir. İlgili valilikler bu 
gibi öğretmenlerin durumlarına uygun kad
royu mütaakıp malî yıl başmadn itibaren temin 
ederler. 

MADDE 11. — Hükmi şahsiyeti haiz ve 
Maarif vekilliğine bağlı olmak üzere (İlkokul 
öğretmenleri sağlık ve içtimai yardım sandığı) 
adı ile bir sandık kurulur. 

Hususi idarelerden maaş alan öğretmenler, 
yaröğretmenler ve stajiyerler sandığın üyesi-
dirler. 

Maarif müdürleri, ilköğretim müfettişleri, 
tatbikat okulu öğretmenleri, Maarif idareleri 
memurlariyle sandık işlerinde çalışan memur
lar da bu sandığa üye olabilirler. 

Sandığın gelirleri şunlardır: 
1. Üyenin aylıkları tutarının tamamı üze

rinden her ay kesilecek yüzde birler; 
2 Teberrular; 
3. Sandık gelirlerinin nemalandınlmasmdan 

hâsıl olan kârlar; 
4. Sandığm maksatlarını tahakkuk ettirme

ye elverişli prevantoryum ve kaplıca gibi tesis
ler satın alarak veya yaptırılarak bunların 
kiralanmasından veya işletilmesinden elde 
edilecek kazançlar. 

Sandık yardımları üyelerinin hastalıkların
da, vazife başında uğradıkları kazalarda, ev
lenmelerinde, çocuklarmm doğumunda kendi
leriyle ve ölümleri takdirinde de aile fertlerine 
yapılır. 

Sandık, çocuklarını tahsil ettirecek üyelere 
yüzde ikiyi geçmemek üzere faizle ödünç pa
ra da verebilir. 

Mİ E. 

MADDE 10. — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bütçe encümeninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 80 ) 
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MADDE 16. — Üyelerini, hususi idareden MADDE 16. — Hükümetin 16 ncı maddesi 
veya umumî muvazeneden maaş veya ücret alan ayniyle. 
ve ilköğretim alanmda vazife gören öğretmen, 
müfettiş ve memurlar teşkil etmek ve bunların 
mesken ihtiyaçlarını, kiralama ve onarma, inşa i 
ve temlik suretiyle karşılamak üzere hükmi şah- | 
siyeti haiz bulunmak, mercii Maarif vekilliği 
olmak ve bu vekilliğin murakabesi altında işle- | 
tilmek şar tiyle bir (İlkokul öğretmenleri yapı I 
sandığı) kurulur. | 

Bu sandığm sermayesi şu kaynaklardan top
lanır: 

a) Her ay her üyenin ücret veya maaşın
dan: I 

1. Sandığa girdiği tarihten itibaren dört I 
yıl müddetle kesilecek yüzde dörtler; 

2. Beşinci yıl başlangıcından sekizinci yıl ı 
sonuna kadar dört yıl müddetle kesilecek yüzde 
üçler; ! 

3. Dokuzuncu yıl başlangıcından itibaren 
her yıl kesilecek yüzde ikiler. 

b) Resmî ve millî teşkillerin yapacakları 
yardımlar; 

c) Teberrular; 
d) Sandık sermayesinin gelirler; 
e) Sandığa ait evlerden alınacak kiralarla 

bu evlerin öğretmenlere maledilmesinden elde | 
edilecek kârlar; 

f) Sair gelirler. | 
Sandığa ait binaların yapılmasında, üyelere I 

temlikinde, kiralanmasında, üyelerin sahip ol- | 
dukları evlerin onarılmasında aşağıda yazılı ihti- | 
yaç sırası gözetilir: I 

1. Mesken bulunmıyan yerlerdeki üyelerin . 
durumları; 

2. Mesken sıkıntısı çekilen yerlerdeki üye- | 
lerin durumları; 

3. Az maaş veya ücretli ve aileleri kalabalık 
olan üyelerin durumları; 

4. Meslekte yirmi yıldan fazla kıdemi olup-
ta kendisine ve ailesine ait meskeni bulunmıyan 
üyelerin durumları; ı 

5. Geçimleri, yalnız üye olan aile reisinin 
maaş veya ücretine bağlı olanların durumu; 

6. Evli olan üyelerin durumları; 
7. İnşa şartları elverişli olan yerlerdeki I 

üyelerin durumları. 

( S. Sayısı : 80 ) 
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MADDE 12. — Hususi idareden veya umu- MADDE 12. — Bütçe encümeninin 12 nci 
mî muvazeneden maaş veya ücret alan ve ilköğ- maddesi aynen kabul edilmiştir. 
retim teşkilâtında vazife gören öğretmen, yaröğ-
retmen, müfettiş ve memurların kiralama, 
onarma, inşa ve temlik suretiyle mesken ihti
yaçlarını karşılamak maksadiyle hükmi şah
siyeti haiz ve Maarif vekilliğine bağlı olmak 
üzere (İlkokul öğretmenleri yapı sandığı) adı 
ile bir sandık kurulur. 

Yukarıda yazılı öğretmen, müfettiş ve me
murlar sandığın ortaklarıdır. 

Sandığın gelirleri şunlardır: 
a) Her ay her ortağın aylıkları tutarının 

tamamı üzerinden: 
1. Sandığa girdiği tarihten itibaren dört 

yıl müddetle kesilecek yüzde dörtler; 
2. Beşinci yıl başlangıcından sekizinci yıl 

sonuna kadar dört yıl müddetle kesilecek yüzde 
üçler; 

3. Dokuzuncu yıl başlangıcından itibaren 
her yıl kesilecek yüzde ikiler. 

b) Resmî ve millî teşkillerin yapacakları 
yardımlar; 

c) Teberrular; 
d) Sandık sermayesinin işletilmesinden do

ğan gelirler; 
e) Sandığa ait evlerden almacak kiralarla 

bu evlerin öğretmenlere maledilmesinden elde 
edilecek kârlar; 

f) Sair gelirler. 
Sandığa ait binaların yapılmasında, ortak

lara temlikinde kiralanmasında, ortakların sahip 
oldukları evlerin onarılmasında aşağıda yazılı 
ihtiyaç sırası gözetilir: 

a) Mesken bulunmıyan yerlerdeki ortakla
rın durumları; 

b) Mesken sıkıntısı çekilen yerlerdeki or
takların durumları; 

c) Az maaş veya ücretli ve aileleri kalaba
lık olan ortakların durumları; 

d) Meslekte yirmi yıldan fazla kıdemi olup-
ta kendisine ve ailesine ait meskeni bulunmı
yan ortakların durumları; 

e) Geçimleri yalnız aile reisinin maaş veya 
ücretine bağlı olanların durumu; 

f) Evlilerin durumları; 
g) İnşa şartları elverişli olan yerlerdeki or

takların durumları. 

(S. Sayısı : 80) 
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MADDE 17. — İlkokul öğretmenleri yapı 
sandığının yaptıracağı binaların projeleri, her 
mmtakanm hususiyetleri, yapı malzemesi ve 
imkânları gözönünde tutulmak şartiyle tesbit 
edilecek şartnamelere göre memleket mimarla
rı arasında açılacak müsabakalarla temin olu
nur. 

MADDE 18. — On beş ve on altıncı madde
lerde adları yazılı sandıkların alacakları, Dev
let emvaline mahsus hak ve rüçhanlan haizdir. 
Bu paralar ve alelûmum aidatla faiz ve kazanç
lar vergi, harç ve resme tabi olmadığı gibi ha
ciz ve terhin de edilemez. Bu sandıkların tedi
yeleri Divanı muhasebat vizesine tabi değildir. 
Sandıkların idaresi, işleyiş tarzı ve esasları Jrir 
nizamname ile tesbit olunur. 

Bu sandıkların işlerinde çalıştırılacak me
mur ve müstahdemler 1683 sayılı kanun ile ka
bul edilen esaslar gözönünde tutularak yapıla
cak bir nizamnameve gröre tekaüt edilirler. Te
kaüt aylıklarını bu sandıklardan alırlar. 

MADDE 2. — Maarif vekilliğince terfileri 
tasdik edilerek valiliklere bildirilmiş olan öğ
retmenlerden, terfi ettirildikleri derece kad
roları valiliklerce alınmamış olanlar, îcra 
Vekilleri Heyetince tasdika hacet kalmadan 
valilik daimî encümenleri karariyle 1 haziran 
1942 tarihinden itibaren terfi ettirildikleri de
recelerle fiili kadroya alınırlar. 

MADDE 3. — İkinci madde gereğince daimî 
encümenler karariyle fiili kadroya müstahak 
oldukları derece maaşlariyle alınacak öğret
menlerin terfilerinin Maarif vekilliğince tas
dik ve icra edildiği tarihi takip eden aydan 
itibaren 1 haziran 1942 tarihine kadar tahak
kuk ettirilecek maaş farklarına ait alacakları 
ile 3656 sayılı kanunla dereceleri ilga edilen-
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MADDE 17. — Hükümetin 17 nci maddesi 
ayniyle. 

MADDE 18. — 15 ve 16 nci maddelerde ad
ları yazılı sandıkların emvali Devlet malı hük
mündedir. Alacakları da Devlet emvaline mah
sus hak ve rüçhanlan haizdir. Bu paralar ve 
umum aidatla faiz ve kazançlar vergi, harç ve 
resme tabi olmadığı gibi haciz ve terhin de edi
lemez. Bu sandıkların tediyeleri Divanı muha
sebat vizesine tabi değildir. Sandıkların idare
si, işliyen tarzı ve esasları bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

Bu sandıkların işlerinde çalıştırılacak memur 
ve müstahdemler, 1683 sayılı kanun ile kabul 
edilen esaslar gözönünde tutularak yapılacak bir 
nizamnameye göre tekaüt edilirler. Tekaüt ay
lıklarını bu sandıklardan alırlar. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
niyle. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle. 

( S. Sayısı : 80 ) 
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Yapı sandığı ortakları meslekten ayrılma
dıkları ve taahhütlerini ifa ettikleri müddetçe 
sandık üyeliği haklarından faydalanırlar. 

Meslekten ayrılan üyelere sandıktaki parala
rı nizamname ile tâyin olunacak şartlara göre 
iade olunur. 

MADDE 13. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 14. — 11 ve 12 nci maddelerde ya
zılı sandıkların mevcutları ve alacakları Dev
let mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir. 

Sandığın gelirleri bilûmum vergi, resim ve 
harçlara tabi olmadığı gibi haciz ve temlik dahi 
edilemez. 

Bu sandıkların tediyeleri Divanı muhasebat 
vizesine tabi değildir. Sandıkların idaresi, işle
yiş tarzı ve esasları bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

Bu sandıkların işlerinde çalıştırılacak memur 
ve mütahdemler, 1683 sayılı kanun ile kabul 
edilen esaslar gözönünde tutularak yapılacak bir 
nizamnameye göre tekaüt edilirler. Tekaüt aylık
larını bu sandıklardan alırlar. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Bu ka
nunun neşrinden önce Maarif vekilliğince terfi
leri tasdik edilerek adları valiliklere bildirilmiş 
olupta terfi ettirildikleri derece kadroları alın
mamış olanlar İcra Vekilleri Heyetince tasdika 
hacet kalmadan valilik daimî encümenleri 
karariyle 31 mayıs 1942 tarihinden itibaren fiili 
kadroya geçirilirler. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Muvakkat 
birinci madde gereğince fiili kadroya geçirile
cek öğretmenlerin terfilerinin Maarif vekilliğin
ce tasdik edildiği tarihi takıp eden aydan iti
baren 1 haziran 1942 tarihine kadar tahakkuk 
eden msaaş farklariyle 3656 sayılı kanunla de
receleri ilga edilenlerden mezkûr kanunun mu
vakkat birinci maddesine göre yeni derecelere 
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MADDE 13. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 11 ve 12 nci maddelerde 
yazılı sandıkların mevcutları ve alacakları 
Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir. 

Sandığın gelirleri bilûmum vergi, resim ve 
harçlara tabi olmadığı gibi haciz ve temlik 
dahi edilemez. 

Bu sandıkların tediyeleri Divanı muhasebat 
vizesine tabi değildir. Sandıkların idaresi, iş
leyiş tarzı ve esasları ortaklar umumî heye
tince hazırlanıp Maarif vekilliğince tasdik 
olunacak bir ana sitatü ile tesbit olunur. 

Bu sandıkların işlerinde çalıştırılacak me
mur ve müstahdemler 1683 sayılı kanun ile 
kabul edilen esaslar gözönünde tutularak ya
pılacak bir nizamnameye göre tekaüt edilir
ler. Tekaüt aylıklarını bu sandıklardan alır
lar. 

lYfUVAKKAT MADDE 1. — Bütçe encü
meninin muvakkat 1 nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bütçe encü
meninin muvakkat 2 nci maddesi aynen. 
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lerden mezkûr kanunun muvakkat birinci 
maddesi mucibince yeni derecelere ithal olu
nanların alamadıkları yeni derece fark
larından mütevellit alacaklarının tediye
sini temin için hususi idarelere yardım 
olarak Maliye vekilliği bütçesine i 942 
malî yıkından itibaren beş sene müddetle 
âzami iki milyon liraya kadar tahsisat konur. 
Bu suretle konulacak tahsisattan her sene vali
liklere tevdi olunarak miktarlar Dahiliye ve 
Maarif vekilliklerince müştereken tesbit edilir. 
Valiliklere yardm olarak verilecek tahsisatlar 
her valiliğin o sene bütçesinin varidat ve mas
raf kısımlarında açılacak birer fasla irat ve 
tahsisat kaydedilerek bu suretle beş senede 
ödenecek olan bu borçların ö4enme«ine takşia 
olunur. 

MADDE 5. — İlkokul öğretmenlerinin 1942 
malî yılı iptidasına kadar muhtelif hesaplar
dan tahakkuk etmiş alacakları hususi idare
lerce üç yıl içinde tamamen 
durumu müsait olmıyan hususi 
borçlar için Maliye vekilli^nin 
tikraz aktedebilirler. 

Bu istikrazın faizi ve itfa şekli Maliye ve
killiğinin muvafakatiyle tesbit edilir. 

istikrazın senelik faiz ve itfa mürettebatına 
yetecek miktarda tahsisat her sene alâkalı hu
susi idareler bütçesine konur. 

ödenir. Malî 
idareler, bu 
kefaletiyle îş-

Da. E. 

MADDE 5. — İlkokul öğretmenlerinin 1942 
malî yılı iptidasına kadar üçüncü madde hük
mü dışında kalan muhtelif hesaplardan tahak
kuk etmiş alacakları hususi idarelerce üç yıl 
içinde tamamen ödenir. Malî durumu müsait 
olmıyan hususi idareler, bu borçlar için Maliye 
vekilliğinin kefaletiyle istikraz yapabilirler. 

Bu istikrazın faizi ve itfa şekli Maliye ve
killiğinin muvafakatiyle tesbit edilir. 

İstikrazın yıllık faiz ve itfa tertiplerine ye
tecek miktarda tahsisat her yıl alâkalı hususi 
idareler bütçesine konulur. 

( S. Sayısı : 80 ) 
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geçirilenlerin alacakları için hususi idarelere 
yardım olarak Maliye vekilliği bütçesine 1042 
malî yümdan itibaren nihayet beş sene içinde, 
en çok iki milyon liraya kadar tahsisat konur. 
Bu tahsisattan her sene valiliklere tevzi oluna
cak miktarlar Dahiliye ve Maarif vekillikle
rince müştereken tesbit edilir. Bu miktarlar 
her valiliğin o yıl bütçesinin varidat ve masraf 
kısımlarında açılacak birer fasla kaydedilmek 
suretiyle alacaklıların istihkakları derhal ödenir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Hususi 
idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin 
1942 malî yılı iptidasına kadar muvakkat ikinci 
madde hükmü dışında kalan muhtelif hesaplar
dan tahakkuk etmiş alacakları hususi idareler
ce üç yıl içinde tamamen ödenir. Malî durumu 
müsait olmıyan hususi idareler, bu borçları için 
Maliye vekilliğinin kefaletiyle istikraz yapabi
lirler. 

Bu istikrazın faizi ve itfa şekli Maliye ve
killiğinin muvafakatiyle tesbit edilir. 

istikrazın yıllık faiz ve itfa tertiplerine ye
tecek miktarda tahsisat her yıl alâkalı hususi 
idareler bütçesine konulur. Bu madde ile mu
vakkat 2 nci madde mucibince teyit edilen hak
ların başlangıç tarihleri ile bu kanunun mer'-
iyeti arasında geçen müddet için müruruzaman 
hükümleri cereyan etmez. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — 
ikinci madde gereğince kaldırılmış olan mesken 
bedelleri bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
müstahdem bulunan öğretmenlere terfi edin
ceye kadar verilmekte devam edilir. Ancak bun
lardan bir terfi müddeti sonunda üst dereceye 
geçmeğe müstahak görülmiyenlerin mesken be
delleri derhal kesilir. 

Muvakkat birinci madde hükmünden istifa
de edecek öğretmenlere de mesken bedeli veril
mez. 

MUVAKKAT MADDE 8. - Bütçe encü
menim» muvakkat 3 ncü maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Btitçe encü
meninin muvâkkat 4 ncü maddesi aynen. 

(S. Sayısı r S®) 
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Jiü. Da. E. 

MADDE 4. — 789 sayılı kanun gereğince, 
hususi idareler tarafından ilk okul öğretmen
lerine verilmekte olan mesken bedelleri 1 ha
ziran 1942 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. 
1 haziran 1942 tarihinden evvel tâyin edilmiş 
olup terfileri yine bu tarihten evvel yapıldığı 
halde terfi farklarını alamıyan veya 3656 
sayılı kanunla bir kısım derecelerin kaldırıl
ması dolayısiyle dereceleri değişmiş bulunan 
öğretmenlere bu maaş farkları üçüncü madde 
gereğince hangi aydan itibaren tahakkuk etti-
rilecekse onu takip eden aydan itibaren mesken 
bedeli verilmez ve tediye edilmiş olanlar varsa 
bunlar da istirdat olunmaz . 

MADDE 19. — 1702 sayılı kanunun sekizin
ci maddesinin ikinci fıkrası ile 1880 sayılı kanu
nun ikinci maddesi mülgadır. Keza 1702 sayılı 
kanunun 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 34 
ve 45 nci maddeleri ile 1880 sayılı kanunun 
üçüncü ve dördüncü maddeleri ve diğer kanun
ların bu kanuna uymıyan hükümleri ilkokul 
öğretmenleri hakkında tatbik olunmaz. 

MADDE 20. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe başlar. 

MADDE 21. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri 
memurdur. 

23 . X I . 1942 
Ad. V. M. M. V. 

ÎT. IfenemfinciogJu A. E. Artunkal 
TTa. V. Mal. V. 

N. Menenumcioğlu F. Ağrah 
Na. V. îk. V. 

A. F. Cebesoy Sırrı Day 
R. Karadeniz Ş. R. Hatipoğlu 

G. t. V. 

MADDE 4. 
ayniyle. 

Hükümetin 4 ncü maddesi 

Rş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
R. Pcker 
Mf. V. 

Yücel 
Dr. H. Alataş 

S. î . M. V. 
Mü. V. 

F. Engin 

Zr. V. 
Ti. V. 

Dr. B, Uz 

MADDE 19. 
ayniyle. 

Hükümetin 19 ncu maddesi 

MADDE 20. 
ayniyle. 

MADDE 21. 
ayniyle. 

Hükümetin 20 nci maddesi 

Hükümetin 21 nci maddesi 
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B. B* 

MADDE 15. — 789 sayılı kanunun 11 nci 
maddesi ile 1702 sayılı kanunun 8 nci maddesi
nin ikinci fıkrası ve 1880 sayılı kanunun ikinci 
maddesi kaldırılmıştır. 

Keza 1702 sayılı kanunun 15, 16, 20, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 31, 34 ve 45 nci maddeleriyle 
1880 sayılı kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri 
ve diğer kanunların bu kanuna uymayan hü
kümleri ilkokul öğretmenleri ve yaröğretmen-
leri hakkında tatbik olunmaz. 

MADDE 16. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye ve Maarif vekilleri me
murdur. 

MADDE 15. 
maddesi aynen. 

Mü. E. 

Bütçe encümeninin 15 nci 

MADDE 16. 
maddesi aynen. 

MADDE 17. 
maddesi aynen. 

Bütçe encümeninin 16 ncı 

Bütçe encümeninin 17 nci 

( S. Sayısı : 80 ) 
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S. Sayısı: 82 
Devlet denizyolları umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası (1 919) 
T. C. 

Başvekâlet 5.1,1943 
Kararlat' Dairesi Müdürlüğü 

Sayv 6/11 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29 . X I I . 1942 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesinde yapılacak, değişiklik. 
hakkındaki kanun esbabı mucibe lâyihası 

1942 yılı bütçesinin varidat ve masrafı 9 589 387 lira olarak tesbit olunmuştu. 
Ahvali haziranın piyasa üzerindeki tesiri dol ayı siyi e istihsal olunan tahsisat ile sene nihayetine ka

dar işlerin yürütülmesi mümkün görülmemekte ve bütçe masraflarından bilhassa piyasa temevvü-
catmdan müteessir olan bir kısmının gayri kabili içtinap bir şekilde arttırılması gerekmektedir. 

Aşağıda sırasiyle ve tafsilen arz ve izah olunan sebep ve zaruretler dolayısiyle teklif olunan 3 
milyon küsur liralık munzam tahsisat evvelâ yük ve yolcu navlunlarına yapılacak zamlara ve fazlası 
da kısmen yeni ve eski seneler varidat fazlalariyle karşılanacaktır. 

Kanun lâyihasına ilişik cetvelin tetkikmdan da anlaşılacağı üzere istenilen tahsisatın % 95;inden 
fazlası işletme masrafları adiyle 7 nci fasılda toplanan ve idarenin görmekle mükellef bulunduğu iş 
ve vazifelerin esasını teşkil eden maddelere ait olup bunlardan birinci maddeye teklif olunan ilâ
ve doğrudan doğruya başta kömür olmak üzere işletme müstehlek malzemesinin fiyat yüksekliğin
den doğman tahsisat kifayetsizliğini kapatmak içindir. 

Malûm olduğu üzere temmuz 1942 tarihinden muteber olmak üzere İktisat vekâletince tesbit olu
nan kömür fiyatları bu tarihe kadar tatbik olunan fiyatlardan vergi ve resimleri dahil olmate üfc&re 
ton başına vasati (4.85) lira fazladır. Bu sene başından muteber olmak üzere kömür tahmilve- tah
liye mütaahhidiyle akdolunan mukavele ücretleri de geçen senekinden bir misli fazla, olmasına, bina
en bu da ton başına 45 kuruşluk bir tezayüt ifade etmektedir ki bu vaziyete nazaran ton başına 5; lira 
30 kuruş bir masraf artışı vukubulmuştur. Senevi kömür istihlâkimiz 14OÖ00 ton olduğuna nazaran 
bunun bütçemiz üzerinde hâsıl eylediği tesir 742 000 lira eder. 

îkinei teşrin ortasından itibaren yapılan zammın istilzam eylediği 600 000 liranın buna ilâvesi 
halinde sadece kömürden mütevellit tahsisat açığıl 342 000 lirayı bulmaktadır. 

Aynı maddeyi alâkadar eden malzeme fiyatlarına gelince: 
Müstehlek malzememiz, kömür, makine yağı, halat, perçin civata, boya, ve sair müteferrik malze

me olmak üzere bir kaç ana grup? aynim aktadır. 
Bu grup malzemede geçen seneye nazaran vasati % 50 den % 100 ze kadar bir tezayüt göstermiş 

bulunmaktadır. Bu artış yüzünden ilâvesi lâzımgelen 320 000 liranın da yukarıdaki yekûna ithali 
halinde bu maçldeye konulması gereken tahsisat 1 662 000 lirayı bulmaktadır. 



_ 2 — 
7 nci faslın 2 nci maddesinde teklif olunan ilâve ise amele ve işçi ücretlerinden yapılacak zamlar

dan ileri gelmektedir. 
Fabrika ve atelyelerimizin bugünkü saat ve yevmiye ücretlerinin senelik tutarı 1 240 000 lira

dır. Bunun takriben % 22 si yani 270 000 lira kadarı hariç sipariş ve müşteriler tarafından öden
diğinden idare bütçesinden yalnız amele ve işçi ücreti olarak ödenmesi lâzımgelen miktar 970 000 
liraya baliğ olmaktadır. 

Fabrika işçilerinin bundan böyle harice gitmelerini önlemek maksadiyle asgari % 25 nispetin
de bir zam ve buna ekmek farkı olarak da bir ilâve yapılmasına lüzum ve zaruret olduğuna naza
ran bunun senelik balği ortalama bir hesapla 322 000 lira kadar tutmaktadır. Bellibaşlı tamir mal
zemesinde istihlâk miktarına ve fiyat tezayüdü nispetlerine göre de 920 000 liralık bir fark hâsıl 
olmakta ve bu suretle 7 nci faslın üçüncü maddesini ilgileyen tamir maddesi için de 1 242 000 li
ralık munzam bir tahsisata ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 

îaşe maddeleri rayiç fiyatlarının % 100 den % 200 ze ve hattâ daha fazlasına kadar bir teza-
yüt ifade etmekte olması ve şimdiye kadar iaşe haricinde kalan şehir hatları ve körfez persone
linin de bundan istifade edeceklerine binaen 7 nci faslın 3 neü maddesine de 155 000 liralık bir 
zam teklif olunmuştur. 

7 nci faslın 6 nci maddesine teklif olunan ilâve tahmil ve tahliye ücretlerinin arttırılması iti
bariyle bilfiil ödemeğe mecfrur olduğumuz ücretlerden ileri gelmektedir ki bu cihet aşağıda ayrı
ca izah olunmuştur. 

Aynı faslın 8 nci maddesine teklif olunan 250 000 lira bilhassa yıllardanberi tamir görmemiş 
ve iskele olarak kullanılmaları imkânını kaybetmiş bulunan Haliç iskelelerinden en lüzumluları
nın tamir ve yeniden inşası ve bu maddenin şümulüne giren daha bazı hizmetlerin ifasını temin 
içindir. Bu arada 2 nci faslı teşkil eden muhtelif harcırah maddeleri de nazarı dikkate alınmıştır. 
Bu itibarla müfredatı bağlı olarak takdim kılman cetvelde yazılı tahsisattan 2 nci fasıl için tek
lif olunan 11 000 lira munzam tahsisatın 1 000 lirası askere giden veya memuriyetten infisal eden
lerin yerlerine gönderilecek diğer memur ve ailelerinin harcırah ve yol masraflarını, ikinci 
maddeye mevzu 8 000 liranın ise doğrudan doğruya 3 senelik tecrübe ile elde edilmiş olan netice
lere göre 2 hariç şube veya 70 küsur acentelikten ibaret haricî teşkilâtı olan idaremizin bu kabil hiz
metlerini gördürebilmesi için teklif edilmiş bulanmaktadır. 

Aynı faslın 3 neü maddesi devir ve teftiş harcırahını alâkadar etmekte olup bu maddeye mev
zu 2 500 lira tahsisatın da teftiş muamelelerine daha fazla bir. ehemmiyet verilmesine mebni se
ne nihayetine kadar kifayet edeceği anlaşılmış olmasındandır. 2 000 lira zam yapılmıştır. 

Ecnebi memleketler harcırahı tertibine de Almanya'ya izanı kılınan heyet dolayısiyle 5 000 
lira bir zam yapılmak lüzumu hâsıl olmuştur. 
- A). 4 neü faslın 7 nci maddesi için teklif olunan 15 000 liralık ilâve, yolcu nakliyatının 
kesafet peyda etmesi yüzünden gemi bilet kontrol işlerinin intizamını temin maksadiyle tatil 
günleriyle geceleri çalıştırılmakta olan kontrol memurlarına, nöbetçilere, kılavuzlara, gişe me
murlarına velhasıl teşkilât nizamnamesinin 31 nci maddesi mucibince verilecek bilûmum tâli üc
retlerle. tazminat, ikramiye gibi zaruri masraflara mevzu tahsisatın sene nihayetine kadar kifa
yet' etmiyeceği anlaşılmış olmasındandır. 

5 nci faslın 4 neü maddesine ilâve olunan 20 000 lira, evvelki seneler Bütçe kanunlarımızda 
mütehavvil masraflar arasında kabul edilmiş olan eski sene borçları ve reddiyatmm 1942 yılı Büt
çe kanununda yalnız reddiyat olarak kabul edilmiş olmasından ve bu sebeple eski senelere müte
allik normal hizmetlerden doğan borçların tediye ve mahsubu için mevzu tahsisatın kifayet et-
miyeceğinden ileri gelmiştir. - - • • • < 

1942 masraf bütçemizin 6 nci faslının 7 nci madde metni (mefruşat ve demirbaş eşyanın ba
kım, tecdit, tezyit bedelleriyle Hollerith makinesi icar bedeli ve masrafları) şeklinde teklif olundu
ğu halde bu madde «mefruşat ve demirbaş» suretinde telhis olunmuş olunmakla yeniden ilâve olun
muştur. ( 

( S . Sayısı; 82), 



Ahiren neşrolunan 4306 numaralı kanun mucibince memur ve müstahdemlere ve kısmen ailele
rine parasız verilmesi lâzımgelen elbiselik kumaş ve ayakkabı bedeli karşılığı olarak bütçede yeni
den açılacak bir hususi fasla fevkalâde tahsisat olarak konulması gereken 300 000 lira da bu 
meyanda nazarı dikkate alınmıştır. 

Yukarıda tafsilen arz ve izah olunan sebep ve zaruretler idareyi munzam tahsisat istemek zo
runda bırakmış olduğundan kanun lâyihası arz ve teklif kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 11.1.1943 
Mazbata No. 53 
Esas No. 1/919 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 5 .1 .1943 tarih ve 6/11 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Encümenimize havale Duyurulmakla Mü
nakalât ve Maliye vekâletlerinin salahiyetli me
murları hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında tafsi
len izah olunduğu üzere içinde bulunduğumuz 
ahval dolayısiyle eşya ve malzeme fiyatlarında 
husule gelen tereffular ve idarenin başlıca is
tihlâk mevaddından olan kömür fiyatlarına 
temmuz ve ikinci teşrin 1942 aylarında yapılan 
zamlarla tahmil ve tahliye ücret tarifelerinde 
Umum müdürlükçe yapılan tezyitler dolayısiyle 
gerek nakliyat, kurtarma ve hizmet için kulla
nılan gemilerin gerekse idare emrindeki fab
rika, dok ve havuzlarla istihlâk ve tamir me-
vad ve malzeme ihtiyaçlarının ve gemi müstah
demlerinin iaşelerinin teminine ve işletmenin 
muntazam icrasına 1942 malî yılı bütçesiyle 
verilen tahsisatın sene sonuna kadar kifayet 
etmiyeceği ve bu meyanda işçilere ekmek far
kı fiyatı ve şimdiye kadar gemi iaşesinden is
tifade ettirilmiyen. banliyö hatları vapurlarının 
mürettebaına da parasız öğle yemeği verilmesi 
takarrür ettirildiği, gerek bu masrafları gerekse 
kifayetsizliği tebeyyün eden harcırah ve eski se
ne borçlarını karşılamak üzere bu tertiplere mev
zu tahsisatın da arttırılmasına zaruret bulunduğu 
anlaşılmış ve talep veçhile mezkûr bütçenin muh
telif fasıl ve maddelerine ceman 3 409 000 lira 
munzam tahsisat verilmesi ve 4306 sayılı kanun 

hükmüne göre idarenin memur ve müstahdem
lerine verilecek parasız giyim eşyası bedel ve 
masraflarını karşılamak üzere, 1942 malî yılı 
bütçesinde yeniden açılacak hususi bir fasla 
300 000 lira fevkalâde tahsisat ilâvesi muvafık 
görülmüştür. 

idarenin 1942 malî yılı birinci teşrin ayı so
nuna kadar beş aylık tahsilatı, bütçe ile tahmin 
olunan varidat hasılatının malî yıl sonuna ka
dar muhammcnatı 1 912 000 lira raddesinde 
aşacağı ve 1 . XI I . 1942 tarihinden itibaren yük 
ve yolcu ücret tarifelerine yapılan % 15 ilâ 30 
nispetindeki zamlardan da • 1 071 000 lira kadar 
fazla hasılat elde edileceği ve 1941 malî yılı 
varidat fazlasından 1942 malî yılına 1 040 000 
lira devredilmiş olduğu ve ceman 4 023 000 
liraya baliğ olan işbu varidat fazlalarının, mun
zam ve fevkalâde tahsisatı karşılayacağı Encü
mende verilen izhattan anlaşılmış ve kanun lâyi
hasının aynen kabulü takarrür etmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. 

Çorum 
/. Eker ~ 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
İsparta 
B. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Tokad 
/ / . N. Keşmir 

Rs. V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İstanbul 
H. Ülkümen 

Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
A. Sungur 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
F. Baysal 

Sivas 
Remzi Çiner 

Zonguldak 
Emin Erişirgil 
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HÜKÜMETİN TEKLtFÎ 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanu
nuna bağlı A işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine 3 460 000 lira munzam tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu
na bağlı A işaretli cetvelde (4306 sayılı kanun 
mucibince parasız verilecek giyim eşyası bedel 
ve masrafları) adiyle yeniden açılan 11 nci 
fasla 300 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuş
tur. 

MADDE 3. — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu
na bağlı A işaretli cetvelin 6 nci faslınm 7 nci 
maddesine (ve Hollerith makineleri icar bedel 
ve masrafları) kaydı ilâve edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanunua hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

29 . XII . 1942 
Bş, V. Ad. V. M, M. V. 

Ş:. Saraçoğlu H. Menemençioğlu A- R. Artunkal 
Da- V. Ha. V. Ma, V. 

R. Beher N. Menemençioğlu F. Ağralı 
Mî. V. Na. V. îk. V. 

Yücel A, F. Cebeşoy Sırn D,g,y 
S. t M. V. G. î. V. ZF, V. 

Dr. H. AlatOfŞ R. Karadeniz Ş. R. HaUppğlu 
Mü, V. Ti, V. 

F. Engin Dr. 3 . Ve. 
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Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

P. M. L i r a 

11 000 

5 000 

15 000 

2 Harcırah 
1 Daimî memuriyet harcırahı ... 1 """ 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 8 000 
3 Devir ve teftiş • 2 000 

Fasıl yekûnu 

3 1 Ecnebi memleketler harcırahiyle tahsilde bulunan talebe ve memur ve müs
tahdemlerin yevmiye ve sair her türlü zaruri masrafları 

4 7 3633 sayılı kanunun 31 nci maddesi mucibince verilecek ikramiye, tâli tah
sisat ve sair ücretler 

5 4 Eski seneler borçları ve reddiyat 20 000 
7 1 Nakil, kurtarma ve hizmet için kullanılan bilûmum kara ve deniz vasıtaları-

niıi sefer ve sair her nevi istihlâk ve istimal edilecek mevat ve malzeme be
delleri ve bilûmum masrafları 1 662 000 

2 Haliç ve fabrika ve havuzları ve tstinye dok ve fabrikasiyle atelyelerin 
(hariç atelyelere verilecek siparişler dahil) idare gemilerinin tamir, tecdit ve 
inşalarına ait her türlü işçilik, tamir mevat ve malzemesi bedelleriyle sair 
bilûmum işletme masrafları 1 242 000 

3 Gemi iaşe masraflariyle otel ve lokanta ve büfe levazımı ve sair bilûmum iş
letme masrafları 155 000 

6 Ticari eşya tahmil ve tahliye, ambar hizmetleri ve aktarma masrafları 100 000 
8 Bilûmum işletme binalariyle fabrika ve doklar ve atelyelerin ve tesisat ve 

iskelelerle buralardaki makine, alât ve edevat ve teçhizat ve kara vasıtala-
riyle demirbaşların tamir, tadil, bakım, iaşe, tesis, istimlâk, satın alma, tec
dit ve tezyit bedel ve masraflariyle gemi mubayaa bedelleri ve etüt ve pro
je masrafları 250 000 

Fasıl yekûnu 3409 000 

UMUMÎ YEKÛN 3 460 000 

—i ı 9 > » < ı 
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S. Sayısı: 86 
Avukatlık kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/715) 

T. C. 
Başvekâlet 28 .XI. 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/9310 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3499 sayılı Avukatlık kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 27 . X I . 1941 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Uzun bir tetkik ve tetebbudan sonra en yeni kanunlar esas ittihaz edilerek hazırlanan Avukatlık 
kanunu şüphesizin Türkiyede de avukatların mevkilerini yükseltmiş ve avukatlığı âmme hizmetleri 
sırasına koymakla hakkın müdaf ilerine layık oldukları mevkii vermiş ve onların meslekî menfa
atlerinin himayelerini sağlam esaslara bağlamıştır. Ancak bu kanunun mer'iyete geçmesinden 
sonra neşrolunan ve bu kanunun matufu bulunan Hâkimler kanununun tadile uğraması ve 
Avukatlık kanununun ihtiva eetiği katı hükümlerin bazı müktesep hakların tanınmasına müsait 
olmaması ve bazı hükümlerindeki müphemiyet itibariyle tatbikatta tereddüdü mucip olması vekâ
leti umumî prensiplere halel getirmemek şartiyle bazı tadiller yapmak zarureti karşısında bı
rakılmıştır. 

3885 numaralı Hâkimler kanunu hâkimliğe intisap edenler için hâkim muavnliği imtihanını 
kaldırıldığı cihetle Avukatlık kanununun birinci maddesinin D bendinde (Hâkim muavinliği) imti
hanında muvafak olunmasına dair mevcut şartın tadili zaruri görülerek metin (Avukatlık stajı 
yapmış ve imtihanda ehliyet göstermiş olmak) şeklinde tadil edilmiştir. 

7 nci madde vazifelerinden ayrılan hâkim ve müddeiumumilerin hizmet ettikleri yerlerde ay
rılma tarihinden itibaren iki sene müdetle avukatlık yapmaktan memnu olduklarını beyan eder. 
Ancak tatbikatta tekaütlük dolay isiyle vazifelerinden ayrılanlara bu madde tatbik edilmemekte 
isede bu, kanuni hiç bir hükme istinat etmemektedir. Bundan başka mutlak olarak tekaütlüğün 
istisnanın şümulüne girmesi vazıı kanunun maksadına uymaz. Bu itibarla 7 nci maddeye (Yaş 
tahdidinden başka bir sebeple) fıkrasının ilâvesi muvafık görülmüştür., Şu suretle 65 yaşını dol
durmadığı halde kendi arzusiyle tekaüt olan kimseler de ayrıldıkları tarihten itibaren iki sene 
müddoile memuriyet ettikleri yerde avukatlık yapmaktan memnu olacaklardır. 

Staja başlıyan namzedin makbul mazeret sebebiyle stajının inkıtaa uğraması halinde, evvelki 
yaptığı stajın nazarı itibare alınmasını temin için 16 nci maddeye bir hüküm ilâve edilmiştir. 

19 nen maddedeki tadil de birinci maddenin tadili sebeplerine istinat eder. Bu madde de 
2556 sayılı Hâkimler kanununa atfetmektedir. Avukatlık kanununun Hâkimler kanunu ile müm
kün mertebe alâkasını kesmek ve müstakil hükümleri ihtiva etmesini temin eylemek maksadiyle 19 
ncu maddenin birinci fıkrasından, Hâkimler kanununun 6, 7, 8, 9, 10 numaralı maddelerinden 
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(mhseden fıkrası çıkarılmış ve Hâkimler kanununun 5, 6, 11 nci maddesindeki hükümler aynen 
bu maddeye ilâve edilmiştir. 

20 nci maddedeki tadil bir noktaya inhisar eder. Avukatlık imtihanında muvaffak olanların 
avukatlık edecekleri mıntaka barosuna kayıt için müracaat edipte taleplerinin kabul edilmemesi 
halinde, şimdiye kadar mer'i olan hükme göre baro kararma itiraz; olunabilir ve itirazı Adliye 
vekâleti tetkik ederdi. Alâkadar itiraz etmediği takdirde Vekâlet doğrudan doğruya tetkik hakkı
nı haiz bulunmuyordu. Halbuki keyfiyeti yalnız barolara bırakmak muhtelif barolarda muhtelif 
telâkkilere sebebiyet vermekte ve bir baroya kaydolunamıyan namzet Adliye vekâletine itiraz et
meksizin diğer bir baroya müracaat eylemekte ve orada kaydını temin ettikten sonra naklen iste
diği baroya yazılmaktadır. Barolara kayıt şartlarını bir vahdete irca (itmek ve kanunun her yar
de aynı suretle anlaşılmasını temin eylemek üzere bu maddeye ilâve edilen (resen) kelimesiyle 
Adliye vekâletine doğrudan doğruya tetkik hakkı da verilmiştir. 

21 nci madde staj yapmaksızın avukatlık hakkını biraz daha tevsi eylemektedir. Buraya yeni 
konan hükümler üç. kısma inhisar eder. 

1. Devlet şûrası kanunu mucibince muavinlik ve mülâzimlik de hâkimlikten maduttur. Bi
naenaleyh Deavi dairesi muavinlik ve mülâzimliginde gecen müddet de staja mahsup edilmiştir. 

Şukadar ki bu müddetin reis ve âzalıkta olduğu gibi münhasıran Deavi dairesinde geçmiş olması 
şarttır. 

2. 3499 sayılı avukatlık kanununun Hükümet teklifinde profesörler stajdan muaf tutulma
mıştı. Adliye encümeni hukuk fakültesi profesörlerini de stajdan vareste bırakmış ancak hukuku 
medeniye, hukuku ceza, usulü hukukiye gibi bir tefrika tabi tutmuş ve bu tefriki yaparken bu 
maddede gösterilen işlerde dört sene bulunanların staj hükümlerine tabi tutulan avukat namzet
lerinin iktisap edecekleri tatbikî malûmatı ihraz etmiş sayılmaları lâzımgeleceğini beyan etmiştir. 

Hukuku medeniye, usulü ceza profesörü nasıl hukuk ve ceza mahkemeleri içtihat]arını takip 
mecburiyetinde ise hukuku idare profesörü de şûra içtihatlarını takıp mecburiyetindedir. Huku
ku hususiyei düvel, hukuku esasiye ve âmme derslerinin diğer hukuk ve idare dersleriyle alâ
kası tabiidir. Böyle bir tefrikden sakınmak için vekâlet bazı profesörlerin vâki olan müracaat
larını haklı görmüş, bu derslerin tadadı yerine (hukuk grupu) diye bu zümre derslerin profesör
lerini stajdan istisna etmiştir. Şu suretle hukuku medeniye veya usulü ceza profesörü kadar 
hukuku esasiye, âmme, hukuku umumiye veya hususiyei düvel, Koma hukuku dersleri profesör
leri de bu hükümden istifade edecek, ancak iktisat, Maliye, İstatistik, Tarihi siyasi gibi hukuk 
ile doğrudan doğruya alâkası bulunmayan derslerin hocaları bu maddenin şümulüne girmiye-
ceklerdir. 

3. Bu hak, Siyasal bilgiler mektebi profesörlerine teşmil edilmiştir. Filhakika birinci mad
de ile Siyasal bilgiler mektebi mezunlarına noksan kalan derslerden imtihan olmak şartiyle Hu
kuk fakültesi mezunları hak ve imtiyazları verildiği halde profesörlerine bu hakkın tanınmaması 
âdil bir netice arzetm em ektedir. 

49 ncu maddenin birinci fıkrasiyle avukatların vazifeden doğan veya vazife sırasında işlenen 
suçlarından dolayı takibat icrası hususi usullere tâbi tutul in ustur. Ancak Devlet daire ve mües
sesemi avukatları aynı zamanda memur oldukları cihetle haklarında takibat icrasının avukatlık veya 
Memurin muhakemat kanunu hükümlerinden hangisine tabi olacağı tatbikatta tereddüdü mucip ol
muştur. Devlet müessesesi avukatı da olsa suçlar avukatlık sırasında vukubulduğu takdirde avukat
ların mutlak olarak işledikleri suçlardan dolayı Memurin muhakemat kanununa değil, Avukatlık ka
nununa tabi olmaları prensibe daha uygun görülmüştür. 

55 nci maddeye ilâve olunan yeni hüküm, 20 nci madde ile vekâlete1 mevdu murakabe hakkı
nın bir neticesidir. Bu tatbikatta gördüğümüz suiistimali önlemeğe matuf bir zarurettir. Filhakika 
bir baroya müracaat edipte kaydolunamıyan avukatın diğer bir baroya müracaatının kabul olunduğu 
görülmektedir. Meselâ İstanbul Barosu mmtakasuıda avukatlık yapmak istiyen kimsenin müracaatım 
mezkûr baro kabul etmediği takdirde bu şahsın İzmit barosuna müracaat ederek kaydolunduğu 
ve bir müddet İzmit barosunda mukayyet bir halde İstanbul'da avukatlık yaptıktan sonra İstanbul 
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Barosu idare meclisindeki tebeddülden istifade ederek tekrar İstanbul Barosuna nakil talebiyle mü
racaat ettiği ve müracaatının kabul olunduğu görülmektedir. Vekâletin murakabesinden uzakta kalan 
bu gibi muameleleri kontrol edebilmek için takdim olunan lâyiha ile nakil talebinin kabulü halinde 
kararın Adliye vekilliğine gönderilmesi ve vekâletçe tasdik edildikten sonra naklin muteber olması 
esası kabul edilmiştir. 

57 nci maddedeki tadilin mahiyeti de basit iki noktaya taallûk eder. Bu madde avukatlık ile iç
timai caiz olmıyan hallerde levhadan silmeğe mütedairdir. (C) bendi avukatlık ile içtimai caiz ol-
mıyan hizmet ve vazifeden bahseder. Ancak bu benlte yazılı (hizmet ve vazife) kelimeleri daha ziyade 
resmî vazifeyi istihdaf etmekte ve hususi meşguliyetleri şümulüne almamaktadır. Vazıı kanunun 
maksadı ise mutlaktır. İşte bu maksada daha uygun bir tâbirle (işle iştigal) kelimelerinin ilâvesine 
mecbur kalınmıştır. Bir de askerlik hizmetinin ifası için davetin, levhadan silmeyi mucip olup olma
yacağı tatbikatta bilhassa bugün halli müşkül bir vaziyet almıştır. Hususiyle askere davet edilen 
idare meclisi âzası olduğu takdirde bu hâdise baroların faaliyetleri noktasından büsbütün bir ehem
miyet kesbeylemistir. Meselâ yedi kişilik bir idare heyetinden üçü askere davet olunduğu halde idare 
heyetinin içtimama imkân bulunamaz. Kezalik heyeti umumiye içtimalarında nisabı müzakerenin 
taayyünü için yine askerlik meselesinin halli iktiza eder. Bu tereddüdü kaldırmak için 57 nci maddeye 
ilâve olunan (J) fıkrasiyle askerlik hizmetini ifa için üç, aydan fazla bir müddet ayrılmanın levha
dan silinmeyi mucip olacağı tasrih olunmuştur. 

60 nci madde ruhsatnamenin iptalini icabeden hali zikrederken cezai veya disipline mütaallik 
karar neticesinde meslekten çıkarılanlarla ikinci maddenin (A) bendinde yazılı suçlardan dolayı 
mahkûm olanları tadat eder. Halbuki bu iki hal haricinde yanlış bir hüviyet cüzdanı, sahte bir dip
loma istihsali yahut avukatlıkla içtimai caiz olmıyan bir hizmet ile iştigal etmesine rağmen ruh
satname alıpta sonradan bu noksanların sübutu halinde ruhsatnamenin ne suretle iptal olunacağı 
hakkında bir hüküm mevcut değildir. Böyle bir halin vukuunda ruhsatnamenin geri alınabilmesini 
temin için 60 nci maddeye ilk fıkra ilâve edilmiş ancak ikinci fıkradaki hallerde avukatın başka her
hangi bir baroya tekrar müracaatının önünü almak için tamim edilmesi salim bir usul addedilmiştir. 

67 nci madde, nisabı müzakereye ve içtimalara mütedairdir. Buna rağmen 3 ve 4 neü fıkraları 
münhasıran seçimden bahistir. Bu fıkraların diğer fıkralar ile alâkası yoktur. Bu hükümlerin 
asıl yeri seçimden bahis 69 ncu madde olmak iktiza eder. Bu maksatla bu iki fıkra 67 nci maddeden 
çıkarılarak 69 ncu maddeye ithal edilmiştir. Bundan başka ekseriyet hâsıl olmadığı takdirde içti
main bir hafta sonraya talikinden bahis ikinci fıkradaki (bir haftalık) müddet Diyarıbakır gibi 
uzak şehirleri kendisine rapteden baro merkezlerinin diğer şehirlere uzaklığı nazarı itibara alınarak 
15 güne çıkarılmıştır. 

Baro idare meclisi reis ve âzalarının seçiminde bahseden 69 ncu maddedeki tadil 67 nci mad
denin 3 ve 4 neü fıkralarının daha vazıh şekilde buraya naklinden ve seçimin kanuna uygun bir 
şekilde murakabesinin temini için Adliye vekâletinin salâhiyetinin tevsian tâyininden ibarettir. 

Baroların yaptıkları bazı muamelelerin şikâyet ve itiraz mercii Adliye vekâleti olduğu ve 
avukatlık camiası içindeki her türlü hukuki ve meslekî münasebetlerin disiplinli bir tarzda, idaresi 
için kanunun verdiği salâhiyetler dahilinde tedbir ittihazı yalnız Adliye vekâletine ait bulunduğu 
halde bazı baro idare meclislerinin bu emirleri infaz etmedikleri esefle görülmektedir. Meselâ... 
Baro idare meclisi kendi âzazasından birini yazıhanesi olmadığı için levhadan çıkarmış, vu-
kubulan itiraz üzerine yapılan tahkikat neticesinde şikâye eden avukatın yazıhanesi olduğu 
tahakkuk ettiği cihetle levhaya kayıt için vâki vekâletin kararını infazdan imtina eylemiştir. 
Kezalik barolar avukatlık sicillerini tutmak mükellefiyetinde oldukları halde .... Barosu bu hu
susta verilen müteaddit emirlere cevap vermemiştir. Şu vaziyet karşısında vekâletin bir salâ
hiyeti olması icabeder. 81 nci madde vekâlete şimdiki şekliyle ancak mahdut hallerde fesih 
salâhiyetini tanımıştı. Yeni tadil ile bu salâhiyet teşmil ve tevsi edilmiştir. 

83 neü maddede tavzih edilen nokta, meslekten çıkarma cezasına duçar olan avukata artık 
hiç bir suretle ruhsatname verilemiyeceğini tâyinden ibarettir. 

Baro reisi ve idare meclisi azaları hakkındaki disiplin tahkikatının icrasına karar vermek 
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oranın en yüksek dereceli hâkimine aittir. Hâkim, acak şikâyet ve ihbar mevzuunu tahkika 
değer mahiyette görürse tahkikat en yakın barolardan biri tarafından yapılır. Ancak ba-
zan hâkimin, şikâyetin tahkika değer mahiyette olmadığına dair verdiği karar şikâyetçiyi tat
min etmemekte ve o hâkimin bitaraflığı hakkında doğru yanlış bir şüphe uyandırmaktadır. 
Bu mahzuru kaldırmak için şikâyet ve ihbarın tahkika değer mahiyette görülmediğine dair 
verilen kararın Adliye vekâletine gönderilmesi ve vekâletin ittihaz edeceği kararın katı olması mu
vafık görülmüştür. 

Kanunun 101 nci maddesi disiplin cezaları hakkında karar verecek heyetlere dahil kimsele
rin reddi halinde yapılacak muameleyi tâyin etmekte isede 86 ncı madde mucibince şikâyetin 
tahkika değer mahiyette olup olmadığını takdir etmek salâhiyetini haiz bulunan hâkimin reddi 
halinde ne suretle 'hareket olunacağı tasrih edilmemiştir. Bu boşluğu doldurmak için bu hâkimin 
reddi üzerine vekâletçe keyfiyetin tetkiki teklif olunmuştur. 

Haysiyet divanının teşekkül tarzı sabit esaslara bağlanmış ve divan âzalarının ne suretle seçileceği 
vazihan tâyin ve tesbit olunmuştur. Ancak Ankara'da içtima edecek Haysiyet divanına iştirak 
edecek azaların yol masrafları hakkında kanunda bir hüküm yoktur. Bu azaların masraflarının 
mensup oldukları baroya tahmili o baro için ağır bir yük teşkil ettiği gibi halen tatbik edildiği şe
kilde vekâletçe tesviyeci de zaten kifayetsiz olan vekâletin harcırah tutarını azaltmaktadır. Bü
tün baroları alâkadar eden bu masrafların bütün barolara tevzii için 111 nci maddeye yeni bir 
hüküm konmuştur. 

116 ncı maddedeki tadil bir rakam hatasının tashihine ve 2 ve 60 ncı maddeler arasında bir 
uygunluk tesisine taallûk eder. Filhakika burada (130) ncu maddeye riayet etmiyenlerden balıso-
lunmuş halbuki bu madde baro idare meclislerine ait vazifelerden bahistir. Vazn kanun ücret mu
kavelesine riayet etmiyenleri istihdaf etmiştir. Esasen Hükümetin teklifide bu şekildedir. Birde 
(60) ncı maddenin mucip sebeplerini beyan ettiğimiz sırada arzolunduğu veçhile ikinci madde, 
baroya kaydolunacak namzedin bu maddenin (A)bendinde yazılı suçlardan mahkûm olması halinde 
«uçun kasdi veya hafifletici sebeplerden birinin mevcut olup olmamasına göre idare meclisine; bir 
takdir hakkı tanınmıştır. Bizde aynı esasa uygun olarak 1.16 ncı maddede disiplin meclisine de bir 
takdir hakkı tanıdık. 

Kanunda tadile uğrayan en esaslı hüküm, ücret mukavelesine mütedair 129 ncu maddenin 
son fıkracıdır. Hem halkın hem de avukatın menfaatma uymayan bu fıkra bir çok avukatların 
vâki müracaatı üzerine kanundan çıkarılmıştır. Bu. fıkraya göre hukuk ve ceza dâvalarının neti
celerine göre ücret tâyini batıldır. Meselâ davacı (A) komşusu aleyhine istimal eylemek istediği 
bir şuf'a hakkını dâva için avukatına müracaat ediyor, avukatı hakkın sukutu müddetini nazarı 
itibare almadan dâvayı 500 lira ücret mukabilinde kabul ediyor. Ancak daha muhakemenin ilk 
celsesinde müddeaaleyhin sukutu hak müddetine dair vâki def i üzerine dâva reddolunuyor. Şu 
vaziyet karşısında, mevcut hükümlere göre davacı, vekiline beş yüz lirayı vermeğe mecbur ola
caktır. Halbuki hâdisede kendisinin hiç bir kusuru yoktur. Kanuna vâkıf olmadığı için ıttıla ta
rihinden vekilini haberdar etmemiştir. Vekile de fahiş bir kusur atfına imkân yoktur. Şu halde 
müddei hem dâvasını kaybediyor, hem de üstüne vekiline f>00 lira bir para vermek mecburiyetinde 
kalıyor. Herne kadar mer'i olan bugünkü hükme mesnet olarak adaletin müdafii olan, yolsuz ve
ya haksızlığı görüldüğü takdirde dâvayı terke mecbur tutulan avukatın şahsi menfrrtı-
ııı dâva neticesinde bağladığı andan itibaren her türlü istiklâlini gaip edeceği ve bugibi 
hallerde avukatın kendi menafimin müdafii kesileceği dermeyan edilmekte ve bu mü
talâa avukatlık kanununun avukata verdiği yüksek mevkiin ehemmiyeti itibariyle varit bulun
makta isede yukarıda arzolunduğu veçhile bir çok hallerde avukatın da dâvanın haksızlığını 
ilk nazarda anlayamaması ve dâva kazanılsın kazanılmasın kendi ücretinden emin olan avukatın 
kendisinin menfaati bulunmayan netice için ilmi tetkikatta ihmal eylemesi ihtimalleri karşısında 
teklif edilen şeklin daha âdil ve avukatları daha ziyade çalıştırmağa saik olacağı düşünülmüş
tür. Binaenaleyh yeni hükme nazaran müvekkil avukatiyle dâvanın neticesine göre meselâ şuf'a 
dâvasını kazanırsa 500, kazanmazsa yalnız 200 lira verilmesini mukavele edebilecektir. Müvek-
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kil, ihtiyatlı davranıp da böyle bir mukavele tanzim eylemediği takdirde dâva kazanılsın kaza
nılmasın ücret tarifesine göre takdir olunan ücıeti tamamen vekiline verecektir. 

131 nci madde müphemdir. Bu madde avukat ile müvekkil arasındaki münasebetlere olduğa 
kadar, davacı ile müddeaaleyh arasındaki avukatlık ücreti borcuna da taallûk etmektedir. Buna 
daha vazıh şekle sokmak maksadiyle madde, teklif olunan şekilde yazılmıştır. 

Muvakkat maddeler 
Hâkimler kanunu ile bu kanuna mülhak bazı kanunların tadiline dair 3885 numaralı kanu

nun muvakkat 4 neü maddesi Hâkimler kanununun imtihandan bahis maddelerini ilga ederken 
Avukatlık kanununun 19 ncu maddesinde bahsedilen stajiyer imtihanının Adliye vekâleti tarafın
dan tesbit olunacak esaslar dahilinde icra olunacağına dair hüküm koymuş, muvakkat birinci 
maddenin (B) fıkrasında yazılı ve Avukatlık kanununun neşri tarihinde mülâzemete başlamış 
olanların imtihanından bahsetmediği ve hâkim muavinliği imtihanı büsbütün kalktığı cihetle tat
bikatta evvelce mülâzemete başlıyanlarm da imtihana tabi tutulmalarına mahal kalmamış ve bu 
muvakkat maddenin A ve B fıkralarındaki imtihan hükümleri binnetice tevhit olunmuştur. 

Muvakkat II nci madde de Avukatlık kanununun mer'iyete girmesinden evvel avukatlık ruh
satnamesini istihsal etmiş olanların bu kanunun neşrinden evvelki mer 'i kanunlara göre avu
katlık yapmalarına mâni bir hali yoksa, müktesop haklarını tanımış, ancak birinci fıkra ile bun
ların evvelce baroya kaydolunmaları şartını koymuştu. Ruhsatname istihsal ettikten sonra Mük
tesep hakkın bu suretle baroya kayıt şartiyle takyidi tatbikatta müşkülât doğurduğu cihetle yeni 
lâyiha ile (yeniden baroya kayıtlarını istiyebilirler) şeklinde tadil olunmuş ve ikinci fıkraya da ha
len lüzum kalmadığından tayyedilmiştir. 

Muvakkat 3 ncü maddeye ilâve olunan yeni hüküm, hâkimlere aittir. En yüksek mahkememiz 
olan Temyize kadar çıkmış mektepsiz hâkimlerimiz bulunduğu ve onlara kaza hakkı tanındığı halde 
avukatlık hakkının verilmemesi mağduriyetlerini mucip olmaktadır. Bu mahzuru kaldırmak için 
kanuna sarih bir hüküm konulmuştur. 

Kanunun esaslarında yeni lâyiha ile vukua gelen değişmelerden biri de muvakkat IV ncü mad
dedir. Bu maddeye göre kanunun neşri tarihindedâvavekili ruhsatnamesini haiz olanlar beş avukat 
bulunmıyan yerlerde vekâlet yapabiliyorlardı. İhtiyaç ve suiistimaller bu maddenin tadili zaruretini 
doğurmuştur. Filhakika bazı yerlerde meselâ dört avukat, beş dâvavekili vekâlet yapmakta iken 
avukatın beşe çıkmasiyle beş dâvavekili ötedenberi yerleştiği memleketi terketmek mecburiyetinde 
kalmakta ve yeni naklettiği yerde de bir müddet çalıştıktan sonra orada da avukatın beşe çıkma-
siyle tekrar nakil zaruretinde kalmakta idi. Vatandaşların bu suretle daimî göçebelikten kurtulma
ları için kanuna, Avukatlık kanununun neşri tarihinde dâva vekâleti yapmakta bulunanların orada 
vekâlet yapmakta devam etmelerine dair bir hüküm konmuştur. 

Bir de dâvavekili hakkında yüksek dereceli hâkim tarafından tatbik olunan disiplin cezaTarm-
dan işten ve meslekten çıkarma cezalarına mmtaka barosu disiplin meclisine itiraz olunmaktadır. 
Âmme otoritesini haiz olan bir makamın kararının mahiyeti itibariyle hususi bir teşekkül tarafından' 
tetkik edilmesi doğru görülmemiş ve bu salâhiyet Adliye encümenlerine tevdi edilmiş, yine dâva-
vekillerinin lehine olarak işten men kararları aleyhine de itiraz yolu açık bırakılmıştır. 

Avukatlık kanununun beşinci maddesi mucibince âmme müesseselerinde ve Devletin murakabeci 
altında bulunan dairelerinden maaş veya ücret almak suretiyle avukatlık edenler, münhasıran vekili 
oldukları dairelere ait işlerde avukatlık yapabilirler. Muvakkat VII I nci maddeve müsteniden bu hü
küm üc sene müddetle tehir edilmiş ve bu seneden itibaren beşinci madde hükmünün tehirine kanu
nen imkân kalmamıştır. Ancak Malive vekâleti ve Devletin alâkadar bulunduğu diğer müesseseler
den gelen tezkerelerden mâruz kaldıkları ihtiyaç karşısında bu hükmün daha bir müddet temdidi 
iltimas edilmiş ve Devlet bütçesini korumak maksadiyle muvakkat madde ile beşinci madde hükmü
nün daha iki sene müddetle tehir olunabilmesi kabul edilmiştir. 

Avukat veya dâvavekili olmadıkları halde Hukuk ve ceza usulü muhakemeleri kanunlarına tev
fikan bilvekâle mahkemelere giren kimseler hakkında muvakkat X ncu madde ile bazı hükümler 
kabul edilmiştir. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 9.1. 1943 
Esas No. 1/715 
Karar ,No. 15 

Yüksek Reisliğe 

3499 sayılı Avukatlık kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Adliye ve
killiğince hazırlanıp Başvekilliğin 28 . XI . 1941 
tarih ve 6/9310 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Adliye encü
menine havale edilmekle Adliye vekili ve Hu
kuk işleri umum müdürü hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın Avkatlık kanununun tatbik sıra-
sıdda gösterilen bazı hususlar hakkında müp-
hemiyeti kaldırarak daha fazla vuzuh vermek 
ve bu suretle tereddüdü mucip hallere meydan 
vermemek maksadiyle tanzim edildiği gerek 
mucip sebepler lâyihasında ve gerek vekil 

tarafından encümende verilen izahattan anla
şılmış olmakla bu lâyihanın esas itibariyle ka
bulüne encümen ekseriyetince karar veril
miştir. 

Lâyiha, kanunun 21 maddesiyle muvakkat 
maddenin beş bendinde değişiklik yapılması
nı ve muvakkat bir maddesinin bir bendinin 

tayymı ve yeni bir bent ilâvesini ihtiva etmek
tedir. 

Encümen; tadili teklif olunan maddeler 
üzerinde incelemede bulunarak esbabı aşa
ğıda izah edileceği üzere bir kısmını aynen 
kabul etmiş ve bir kısmı üzerinde de değişik
likler yapmış ve bazı maddelerin de tadiline 
lüzum görmiyerek teklifi reddeylemiştir. 

Tadili teklif olunan maddelerden birinci 
maddede yapılmak istenilen değişiklik; bu 
maddenin (D) bendinde «Hâkim muavinliği im
tihanında» diye yazılı olan kaydın Hâkimler 
kanununda 3885 numaralı kanunla yapılan 
tadilâtla bu imtihan kaldırılmış olduğundan 
bu cümle yerine «Avukatlık imtihanında» kay
dının konulmasından ibarettir. 

Avukatlık kanununun yedinci maddesine ve
killikçe «Yaş tahdidinden başka bir sebeple» kay
dının ilâvesi lüzumlu görülmüşse de bunun hak
kında Encümence cereyan eden müzakere neti
cesinde asıl madde hükmünün vazifelerinden 
ayrılan hâkim ve müddeiumumilerin hizmet 

ettikleri mahkeme veya yerlerde ayrılına tari
hinden itibaren iki sene müddetle avukatlık et
mekten memnu olduklarını göstermekte olduğu 
ve tatbikatta tekaüt olmak suretiyle hizmetlerin
den ayrılanlar hakkında bu meınnuiyet hük
münün tatbik edilmediği ve halbuki yaş tah
didi dolayısiyle ayrılanlardan gayri kendi ta
lepleriyle tekaüt olanlar için de istifa ve sair 
suretle ayrılanlar hakkında melhuz mahzuru 
mevcut olmadığından bu tadile lüzum olduğu 
izah olunmuştur. Yaş tahdidi sebebiyle tekaüt 
edilerek vazifesinden ayrılan hâkim ve müd
deiumumi için orada avukatlık etmelerinde 
l.ür mahzur düşünülemiyeceği şüphesiz ise de 
kendi isteğiyle tekaüt olan veya istifa eden 
bir hâkim ve müddeiumumi hakkında aynı dü
şüncenin varit olaınıyacağı tabiidir. Ancak 
mer'i kanundaki bu 7 nci madde hükmünden, 
isteğiyle tekaüt olanlar için diğer suretlerle va
zifeden ayrılanlardan başka bir muameleye 
1al)i tutularak memııuiyetten vareste bırakıl
malarına müsait bir mâna anlaşılması doğru 
olamıyacağmdan maddenin ipkasına ve teklif 
edilen kaydın ilâvesine mahal olmadığına En
cümence karar verilmiştir. 

16 nci maddede yapılması istenilen deği
şiklik, staj iyerlerin makbul sebeplere dayana
rak devam edemedikleri günler için mazeretin 
kalkmasından sonra bir ay içinde müracaat et
tikleri takdirde bu noksanın ikmal ettirilme
sine cevaz veren bir hüküm maddeye ilâvesini 
tazammuıı etmektedir. Encümen bu ilâveyi 
muvafık görmüş ve yalnız maddenin son fıkrasın
da «Talimatnamesinde» diye değiştirilen kaydın 
madde metninde yer alması taknin usulüne 
aykırı bulunmasına ve vekillikçe kanunlardaki 
esaslar dairesinde tatbikin kolaylaştırlması için 
her vakit talimatname ve izahname yapabilece
ğine göre bu kayıt kaldırılarak yerine stajiye-
rin mükellef tutulacağı hizmetler sayılırken 
«Bu esas dairesinde» cümlesinin konulması ten
sip edilmiştir. 

19 ncu maddede yapılması teklif edilen de-
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ğişikliğe gelince: Bu maddenin aslında stajiyer
lerin vazife ve mesuliyetleriyle bunların çalış
malarının murakabe tarzı hakkında Hâkimler 
kanununun madde metninde numaraları gös
terilen beş maddesine atfedilmekte olduğun
dan bu atıf yerine doğrudan doğruya zikri-ge-
çen hususatm maddede tesbiti muvafık görü
lerek o suretle maddenin kaleme alındığı an
laşılmıştır. Encümence bu noktai nazara iştirak 
edilmiş ve yalnız yukarıda beyan edildiği üzere 
«Talimatname» sözü birinci' fıkradan çıkarılarak 
teklif kabul olunmuştur. 

Yukarıda söylenildiği üzere Hâkimler kanu
nundan kaldırılmış olan (Muavinlik imtihanın) 
kaydının 20 nci maddede yer tutması doğru gö
rülmediğinden imtihanda sözüyle maddenin baş
laması Encümence de musip görülmüş ancak mad
denin üçüncü fıkrasında vekillikçe yapılacak tetki-
kata «Resen veya itirazen» diye bir kayıt ilâvesi, 
baro kararları üzerinde vekilliğin tetkik hakkı 
mutlak olduğundan böyle bir ibarenin ilâvesine 
Encümence mahal görülmemiş ve bu fıkranın ol
duğu gibi kalması tensip edilmiştir. 

Teklif lâyihasında kanunun 21 nci madde
sinde yazılı ve namzedi stajdan vareste bırakan 
vazife ve meşgaleler arasına Devlet şûrası mu
avin ve mülâzimleriyle Hukuk fakültesinde 
tedrisatta bulunan profesör ve doçentler için 
madde metninde sayılarak gösterilen dersler 
yerine «Hukuk grupu» dersleri yazılmak sure
tiyle bir tadil yapılması istenmektedir. 

Encümen, Devlet şûrası muavin ve mülâzim-
1 erinin dâva dairesi işleriyle de meşgul bu
lunmalarını hâkimlik vazifesi saymadığı gibi 
madde metninde adları sayılan dersler yerine 
konmak istenen mutlak bir cümle ile istisna-
iyet hududunun genişlemesinde de bir fayda 
ve lüzum mülâhaza etmediği cihetle tadili ka
bul etmiyerek maddenin ipkasına ekseriyetle 
karar vermiştir. 

49 ncu maddeye tadil lâyihasiyle ilâve edil
mek istenilen fıkra; avukatların vazifeden do
ğan veya vazife sırasında işlenilen suçların
dan dolayı Adliye vekilinin izniyle yapılacak 
takibin Devlet daire ve müesseseleri vukatları 
hakkında da tatbik olunmasına mütedair bir 
hükmü tazammun etmektedir. Halbuki Devlet 
dairelerinin mahkemelerde takip edilecek dâ
valarının Hazine avukatları tarafından yanıl
ması ayrı bir kanunla tâyin edilmiş ve o ka-

( S. Sa; 

unla meslekî bakımdan yapılabilecek takıp 
tarzı ayrıca gösterilmiş bulunduğuna göre böyle 
bir hükmün maddeye ilâvesine encümence lü
zum görülmemiştir. Başka bir baroya naklet
mek isteyen bir avukatın bu isteği üzerine ba
roca vamlacak muamelenin ve naklin kabulü 
halinde verilecek kararın avukatın kaydına işa
ret edilmek üzere Adliye vekilliğine gönderile
ceğine dair hükmünün 55 nci maddeden kaldı
rılması istendiği teklif lâyihasından anlaşılmak
tadır. Encümen mer'i kanun maddesinin yazılış 
tarzından vekilliğin yalnız nakilden haberdar 
edilerek kayda işaret koymaktan başka bir tetkik 
yapamıyacağı suretinde tahdidi bir mânayı ifham 
edebileceğini görmüş ve böyle bir telâkkiye mahal 
vermemek üzere maddenin son fıkrasında deği
şiklik yapmayı muvafık bulmuştur. 

57 nci maddede yapılması teklif edilen deği
şiklik hakkında Encümence yapılan müzakere ne
ticesinde bir baro levhasına kayıtlı bulunan avu
katın baro mmtakası dahilinde ikametgâhı bu
lunması esas şartlar cümlesinden olduğundan ve 
yeni veya nakil suretiyle herhangi bir baro levha
sına kaydolunan avukatın bu mecburiyeti ifa et
mesi tabii olduğundan maddenin (A) fıkrasına 
(naklen) tâbirinin ilâvesine mahal görülmemiştir. 

Maddenin (O bendinde avukatlıkla birleş
mesi caiz ol mı yan hizmet veya vazife denildikten 
sonra «veya bir isle iştigal edilmiş olması» diye 
bir cümlenin ilâvesi de bu bentte vazıh olan hük
me göre znit bir kavı t olacağından encümen bu 
ilâveve lüzum görmemiştir. 

Maddeye (J) harfiyle eklenmek istenen 
bende askerlik hizmetini ifa için ıV avdan fazla 
bir müddet ayrılmış olmanın da levhadan silin
meyi mucip bir hal olduğu hakkında bir hüküm 
konması teklif olunmaktadır. 

Encümen, avukatların meslekte iş görürken 
askere alınmalarının .yedek hizmeti için olacağına 
ve halbuki Devlet memurlarından yedek hizme
tine çağırılanların vazifeden ayrılmış sayılma-
dıklarma göre her halde muvakkat mahiyette olan 
bu askerlik için hizmete çağırılmış olanların 
ikametgâhı mmtakası dışına nakledilmiş sayıla
rak onlar gibi levhadan silinmeleri muvafık gö
rülmemiş ve mucip sebepler lâyihası ile şifahi 
izahatta bu suretle askerlik hizmetini ifa için ay
rılmış olanların baro idare meclisi âzasından bir 
kaçı için olduğu takdirde meclisin teşekkül 
edememesi gibi ileri sürülen sebep de böyle bir 
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hal vukuunda yedek âza ile idare meclisinde ek
seriyet nisabını kanunda gösterilen usullere gö
re temin edilmek imkânı olacağından encümen 
bu tadili de varit görmemiştir. 

Avukatlık kanununun 58 nci maddesinin so
nuna ilâve edilmek istenilen bir fıkra ile levha
dan kaydının silinmesine baro idare meclislerince 
karar verilen avukatın bu karar aleyhine tebliğ 
tarihinden itibaren ön beş gün içinde Adliye veki
line vâki olacak itirazı üzerine vekillikçe ittihaz 
olunacak karara karşı hiç bir mercie müracaat olu-
namıyacağma dair bir hüküm konması teklif edil
mektedir. Encümen bu ciheti tetkik ederek itiraz 
üzerine verilecek kararlara karşı her türlü ka
nun yolunu kapayacak bir hükmün konmasını 
isabetli bulmamış ve bu sebeple teklifi kabul et
memiştir. 

60 ncı maddeye ilk fıkra ile bir hüküm kon
ması teklif olunmakta ve bununla kanunun birin
ci maddesinde yazılı şartları haiz olmadığı avu
katlık ruhsatnamesi verildikten sonra anlaşılan
ların ruhsatnamelerinin geri alınacağının tesbit 
edilmesi istenilmektedir. 

Encümen; avukat olmak için kanunda gösteri
len şartları haiz olanların sonradan bu şart ve 
vasıfları kaybettikleri tfikdirrle nasıl avnVatlıVta 
devam edemezlerse ruhsatname verilirken avu
katlık yapmağa mâni bir hali olupta o sırada 
bilinmemiş olan bir kimseye ruhsatname ve
rildikten sonra meydana çıkan böyle bir va
ziyetin avukat olmağa engel olduğu tahakkuk 
ederse avukatlık hukukunu izaa edeceği ve 
verilen ruhsatnamenin geri alınacağı pek tabii 
olduğundan maddeye yeniden böyle bir kayıt 
ilâvesine ihtiyaç görülmemiştir. 

Kanunun Umumî Heyetin toplanması ve 
ekseriyet nisabının ne olacağını gösteren 
67 nci maddesinde vekillik, ekseriyet hâsıl ol
madığı takdirde Umumî Heyet toplantısının 
bir hafta sonraya bırakılacağına dair olan 
hükmünün bu yüzden bir çok müşküller ihdas 
ettiği tatbikatta görüldüğünden bunun 15 gün 
sonraya ve aynı saate bırakılması suretinde 
değiştirilmesini teklif etmektedir. 

Encümen bu değişikliği esas itibaryle ka
bule değer saymış ve ancak bu mahzurun bir 
haftanın 15 güne çıkarılmak suretiyle değişti
rilmesini yerinde görmiyerek baro mmtaka-

larınm merkeze olan mesafelerine ve sair hususi 
vaziyet ve icaplara göre toplantının bırakıla

cağı günü baroların takdir etmek üzere bu 
müddetin «15 günü geçmemek üzere» diye bir 
kayıt konmak suretiyle maddenin tebdilini 
tensip etmiştir. Bir de madde metninde mev
cut «aynı saate» kaydı da zait görülerek 
tayyedilmiştir. 

Mer'i kanunun bu 67 nci maddesinde mev
cut olan ve seçim işlerine müteallik bulunan 
hükümlerin 69 ncu madde ile ilgisi bulundu
ğundan bu maddeden çıkarılması hakkındaki 
teklif de encümence tasvib olunmuştur. 

Kanunun 69 ncu maddesinde yapılması teklif 
edilen ve yukarıda gösterildiği üzere seçime ait 
hükümlerin 67 nci maddeden alınarak bu mad
deye nakli muvafık olacağına dair olan değişikli
ği encümen de varit görerek o suretle tadili ka
bul etmiştir. Ancak maddenin son fıkrasında se
çim neticesinin baro idare meclisi tarafından bir 
mazbata ile Adliye vekiline bildirildikten sonra 
vekillikçe bu mazbata üzerine tetkikat if asiyi e se
çimin kanun hükümlerine uygun olduğu takdirde 
tasdik ve aksi halde feshedilerek yeni seçim yapıl
masının mahallî baroya tebliğine dair olan son 
fıkra, vekâletin umumî murakabe salâhiyeti bakı
mından kanunun hükmüne uygun olmıyan seçi
min feshi ve muvafık olanın tasdiki pek tabii bir 
hakkı olmakla buna dair maddeye hüküm konul
ması zait addedilerek encümence bu son fıkra 
tayyedilmiştir. 

Avukatlık kanununun 81 nci maddesi Adliye 
vekilinin baro idare meclisi ve baro reisliği üze
rindeki nezaret hakkını göstermekte ve bu hak
larının ne vasıtalarla kullanılacağını tesbit et
mektedir. 

Avnı zamanda madde, baro idare meclisinin 
Adlive vekili tarafından ne gibi ahvalde fesho-
înnaeağını ve fesihten sonra ne müddet içinde ve-
ni seçimin yapılacağını ve secim neticesine ka
dar baro umurunun kimler tarafından görülece
ğini tâyin eden hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bn maddenin değişmesi hakkında Hüküm etr-c 
hazırlanan lâvihada baro idare meclisinin feshi
ne sebep ittihaz edilecek hususlar tasrih edil
mek istenilmiş ve bunun için de kanunun baro 
idare meclislerine verdiği salâhiyetleri suiistimal 
ve itiraz üzerine vekâletçe ittihaz olunan ka
rarları ifada ihmal eden meclislerin Adliye veki
linin karariyle fesholunacağı gösterilmiştir. 

Bu madde üzerine yapılan münakaşa ve mü
zakere üzerine baro idare meclisinin feshine sebep 

( S. Sayısı : 86 ) 



olacak hallerin kanunda tasrih edilmesi lüzumu 
kabul edilmekle beraber teklif lâyihasında, ya
zıldığı gibi kanunun baro idare meclislerine ver
diği salâhiyetleri veya itiraz üzerine vekillikçe 
ittihaz olunan kararları ifada ihmal ve suiistimal 
suretinde umumî ve şâmil bir mânaya atfı müm
kün olabilecek tâbirlerle ifade olunması istenen 
vuzuh ve sarahati temin etmediği gibi baro idare 
meclislerinin mevcudiyetlerini sarsacak şekil ve 
tarzda şiddetli bir hüküm olduğuna encümen 
ekseriyetinee kanaat hâsıl olmuştur. Bu mülâha
zalara göre maddenin değiştirilerek formüle edil
mesine karar verilmiş ve buna göre tertip edilen 
tadil şekli kabul edilmiştir. 

Bu tadilde fesih sebepleri Avukatlık kanu
nunun maddeleri gösterilmek suretiyle yazılmış
tır. Fesih üzerine vekilliğin davetiyle toplana
cak avukatlar umumî heyetince secim yapılarak 
teşekkül edecek idare meclisinin üçte bir azası
nın eski meclise dahil bulunmıyan avukatlardan 
seçilmesi hakkında maddeve konulan hüküm, 
tatbikatta donabilecek müşkülleri önleyici bir 
tedbir olacağı kanaatiyle konmuştur. 

Acukatlık kanununun 86 ncı maddesi disiplin 
takibatının icrasına salahiyetli olan mercii gös
termektedir. 

Her avukat hakkında disiplin takibatı ya
pabilecek merciin, o avukatm kayıtlı bulundu
ğu Baro olduğu maddede münderiç bulun
makla beraber Baro reisi ile idare meclisi 
âzası hakkıda disiplin tahkikatının 81 nci mad
denin birinci fıkrasında yazılı hâkimin ten
sip edeceği civar baro idare meclisince yapıla
cağı ve vukubulan ihbar ve şikâyet mevzu-
unun tahkika değer mahiyette olup olmadığını 
bu hâkimin takdir edeceği 86 ncı maddede gös
terilmiştir. Bu hükme göre bahsedilen hakim 
ihbar ve şikâyet mevzuunu tahkikata değer 
mahiyette görmiyerek bir karar vermiş ise hâ
kimin bu kararının vekilliğe gönderilmesi ve 
vekillikçe yapılacak tetkikat neticesini şikâ
yet veya ihbar vârid görülürse hâkimin kafan 
kaldırılarak disiplin takibatının açılması için 
işin en yakın diğer bir baroya gönderileceği 
suretinde bir değişiklik yapılması layihada tek
lif edilmişti?. 

Encümende cereyan eden müzakere netice
sinde maddenin tadiline mahal olmadığı mü
talâası da ileri sürülmüş ise de disiplin -takiba
tının: icrası için avukatlarla Baro reis ve aza

l a n arasında miniktin olduğu kadar bir î a r f 
gözetilmiyor ek salahiyetli merciin tesbiti için 
bu maddenin değiştirilmesine ekseriyetle ka
rar verilmiş ve buna göre 86 nci madde tertip 
edilmiştir. 

MaMenin aldığı bu yeni şekle göre fearo 
reis ve idare heyeti âzası arasında farkı ğö-
zetilmiyerek bütün avukatlar hakkında disip
lin takibi yapılmak için tahkikat icraHihin 
kayıtlı olduğu barolara ait bulunduğu ve 
ancak hakkında ihbar ve şikâyet vukubulan 
avukat, Bafö reisi veya idare meclisi âza
sından ise bü ihbar ve şikâyeti tetkik eden hey
ete kendilerinin iştirak edemiyeceği ve bu yüz
den de Baro idare meclisi teşekkül edemezse 
disiplin takibinin en yakın Baro tarafından ya
pılacağı maddede sarih olarak gösterilmiştir. 

Baro kararına karşı müddeiumumiyle varsa 
şikâyetçinin itiraz hakkı olduğundan şikâyet ve 
ihbarın tahkike döğer mahiyette olmadığına 
İdare meclisi karar verirse bu kararın mahallî 
Cumhuriyet müddeiümumisiyle şikâyetçiye teb
liğ olunacağı da maddenin son fıkrasında gös
terilmiştir. 

86 ncı maddenin yukarıda yazılan şekli al
ması dolayısiyle encümen 95 ricl maddeyi de de

ğiştirmeğe lüzum görünüştür. Bu madde, aley
hine ihbar ve şikâyet vâki Olan avukat hakkîh1-
da idare meclisi tarafından ihbar ve şikâyet 
mevzuunun tahkike değer mahiyette olmadığına 
dair verilecek karar Cumhuriyet müddeiumu
misine ve varsa şikâyetçiye tebliğ olunacağı 
86 ncı maddede gösterilmiş olduğundan bü teb
liğ üzerine 15 gün içinde müddeiumumi ve şi
kâyetçi tarafından 81 nci maddenin birinci 
fıkrasında yazılı hâkime itiraz olunabileceği 
ve bu hâkinim kadarının da katı olacağı mad
dede gösterilmiş ve takibi devamı müddetince 
hakkında tahkikat yapılan avukatın Baro reilsi 
veya İdare meclisi âzasından olmasına göre bu 
vazifenin' rete vekili veya ihtiyat âza tarafın
dan görüleceği dereolunmak suretiyle 95 nci 
madde yeniden yazılmıştır. 

Kanunun 101 nci maddesi disiplin cezaları 
hakkında karar verecek heyetlere dahil bulu
nanlar Ceza muhakemeleri usulü kanununun' 
umumî hükümleri dairesinde reddolunabîlecegi-
ni göstermektedir. Tadil lâyihasîîİHda 81 nöi mad
dede bahsi geçen hâkimin reddi istenilmiş oldu
ğu takdirde ret talebinin en yakttı ağır ceza! ıriafr-
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kemesi, tarafından tetkik olunması ve talep varit 
görülürse reddolunan hâkimden sonra gelen en 
yüksek dereceli hâkimin o vazifeyi görmesini 
maddeye ilâvesi encümen ile vekilliğin mutabaka-
tiyle kararlaştırılmıştır. Bunu kabul etmiştir. 

Teklif lâyihasında Haysiyet divanına dahil 
olacak avukatların seçilmesi şeklinden bahis bu
lunan 111 nci madenin sonuna Divana gelecek 
avukat azanın masraflarının barolarca tahsisat 
ayrılarak tesviye edilmesi hakkında bir fıkra 
eklenmesi istenmektedir. Encümen Yüksek sıh
hat şûrasına dahil olan tabip azanın yol masraf
larının Sıhhat vekiliğince verilmekte olmasını 
mevzuatımızda kabul edilmiş bir esas olduğu
nu nazara alarak Haysiyet divanına gelecek 
avukat âza masrafının da Adliye vekilliğince 
ödenmesi münasip olacağı mütalâasiyle 111 nci 
maddeye böyle bir fıkranın eklenmesine lüzum 
görmemiştir 

Avukatlık kanununun ikinci maddesinin (A) 
bendinde yazılı bir suçtan mahkûm olanlar 
hakkında meslekten çıkarma cezasının tatbiki 
halinde mahkûmiyeti müstelzim cürüm kasti 
olup olmadığı veya cezayi hafifletecek sebeple
rin bulunup bulunmamasının gözönünde bulun
durularak keyfiyetin takdir edilmesi yolunda 
116 nci maddeye bir fıkra ilâvesinin teklif edil
diği anlaşılmaktadır. 

Encümen bahsi geçen ikinci maddenin son 
fıkrasında bu maddeye ilâve edilmek istenilen 
hüküm esasen mevcut olduğundan ayrıca aynı 
şeyin bu maddeye yazılması yerine atıf suretiyle 
maddeye bir kaydın konmasını kâfi görmüş ve 
yine bu maddenin ilk fıkrası arasına 131 nci 
maddenin işaret edilmesini Encümen lüzumsuz 
görerek maddeyi bu tarzda tertip etmiştir. 

Avukatlık kanununun ücrete ait faslmdaki 
129 ncu maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
lâyihada teklif edilmektedir. 

Avukatlık meslekinin mer'i kanunla âmme 
hizmeti mesabesinde olduğu tasrih edilmek su
retiyle hak ve madelete müzahir bir kuvvet ol
masını temin yolunda ehemmiyetle koyduğu 
mazbut hükümlerin biri de meslek hakkında 
doğru olmryan kanaatleri tevlit eden ücret me
selesi olduğundan bu maddede teklif edilen de
ğişiklik Encümende uzun ve hararetli müzakere 
mevzuu olmuştur. Encümen avukatlık meslekinin 
lâyık olduğu mevkii muhafaza etmesini ve her 
gün tekâmüle doğru yürümesini temin sade

dindeki hassasiyetini bu vesile ile de izhar etmiş 
ve bir avukatın meslekî vazifelerini ifa etmek 
karşılığı olarak alacağı ücrette hem masruf 
mesaisi ve hem haysiyetini gözetmesi ve aynı za
manda da iş nahipleri müvekkillerinin haklarını 
sırf maddi bir menfaate atfedilebilecek vaziyet
ten uzak bir surette mahfuz tutması lüzumunu 
bir kere daha teyid ederek dâva satın almağa, 
veya hasılı dâvaya iştirak suretinde bir muka
vele yapmağa cevaz verebilecek kayitlerden âri 
mer 'i kanunun mevcut hükmünü ibkaya ittifakla 
karar vermekle beraber maddenin son fıkra
sının kaldırılması teklifinin realite bakımın
dan hem avukatlarea ve hem de iş sahiplerince 
her zaman sızıltı ve şikâyeti müstelzim olduğu 
hakkında ileri sürülen mütalâaları ekseriyetle 
kabul ederek muayyen bir meblâğı ihtiva etmek 
kaydı mahfuz kalmak şartiyle ücretin ödenme
sinin dâva neticesine bağlı kalabileceğine dair 
maddenin son fıkrasında bir değişiklik yapıl
mıştır. 

Teklif lâyihasında 131 nci maddede değişiklik 
yapılması lüzumlu görülmüşse de encümende ya
pılan müzakere neticesinde bu değişiklik sebebi 
hakkında verilen izahattan ve tertip olunan mad
de metninden mahkemelerin, aleyhine hüküm ve
rilen tarafa yükletecekleri vekâlet ücretlerinin 
miktarında işin ehemmiyetine ve sarfedilen çalış
manın derecesine göre takdir olunacağı yazıldık
tan sonra bu ücretin lehine hüküm verilen kimse 
ile avukatı arasında tanzim edilmiş olan mu
kavelename ile kararlaştırılan miktardan ve her 
halde tarifedeki haddin üç mislinden fazla olamı-
yacağı- anlaşılmıştır. Halbuki mahkemelerin 
aleyhine hüküm verilen tarafa yükleteckleri avu
kat ücretinin aşağı ve yukarı hadleri mer'i ka
nunun maddesinde yazılı miktar ile mu
kayyet olarak mahkemelerin takdir etmesi da
ha salim bir usuldür. Lehine hüküm verilen 
kimse ile avukatı arasındaki ücret mukavelena
mesi hükümden evvel mahkeme dosvasmda bulun-
durulamıvacaîymdan hüküm verildikten sonra 
ücret takdirinde bu mukavelenamenin tetkike 
esas tutulması muvazaalı birtakım mukavele
namelerin ortava çıkarılmasına imkân vereceği 
düsüncesivle bu maddenin tadile muhtaç olmadı
ğı kanaatine varılmıştır. 

Avukatlık kanununun muvakkat maddesinin 
(I) işaretli bendindeki tadil teklifinden vekâlet 
vazgeçmiş olduğunu beyan etmekle encümen-
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ce de müzakereye mahal görülmiyerek tayyedil-
miştir. 

(II) işaretli bentte yapılmak istenilen tadil 
madde aslının mâna ve medlulü itibariyle Avu
katlık kanununun mer'iyete girmesinden önce 
avukatlık ruhsatnamesi istihsal etmiş olanların 
müktesep hakları her vakit mahfuz olduğundan 
avukatlığa mâni bir halleri olmadığı takdirde eski 
haklarına dayanarak bir baroya kayıtlarını iş
eyebilecekleri tabii bulunmakla bu bentte bir de
ğişiklik yapmağa encümen lüzum görmemiştir. 

Muvakkat maddenin (III) işaretli bendinde 
yapılması teklif edilen tadil encümence de musip 
görülerek aynen kabul edilmiştir. Bu maddenin 
müzakeresi sırasında avukatlık ruhsatnamesi ve
rilecek hâkimler için teklifte yazılı olduğu üzere 
yedinci derece hâkimlikte bulunmuş olmak kaydı
nın kaldırılıp herhangi derecede olursa olsun bu-
dereceden aşağı hâkimlikte bulunmuş olanların 
avukatlık etmelerinin kabulü azadan bir zat tara
fından teklif olunmuşsa da lâyihadaki yedinci de
rece kaydiyle teminatlı hâkimler kasdedilmekte ve 
bu derecenin durumdaki mektep mezunu olmıyan 
hâkimlerin velev adedleri pek mahdut olsa bile 
avukatlık yapmalarının kabulü kanunun maksa
dını sarsacak mahiyette görüldüğünden ekseri
yetle bu teklif varit ve kabule şayan görülmemiş
tir. Bu müzakere sırasında, mektep mezunu ol
madığı halde dört seneden fazla hâkimlik etmiş 
olanların sonradan Hukuk fakültesinden mezu
niyet istihsal ederek avukat olmak istedikleri 
takdirde mesbuk hâkimlik hizmetleri dolayısiyle 
staja tabi tutul mamaları için bir hüküm konması 
encümen âzasından iki zat tarafından teklif edil
miştir. Bu mazbata cereyan eden müzakere ne
ticesinde Hukuk fakültesini bitirmiş olanların 
staja tabi tutulmalarmdaki maksat nazara alınır
sa bunun tatbikatta bir bilgi iktisap ederek 
avukatlık meslekini ifaya muktedir olmalarını 
temin için konmuş bir mecburiyet olduğuna göre 
Hukuk fakültesini ikmal etmeden evvel dört sene 
veya daha fazla hâkimlikte fiili hizmeti mesbuk 
olan mezunlara staj mecburiyetinin tahmili zait 
ve lüzumsuz bir külfet olacağı tabii ve bunların 
staj ve imtihana tabi tutulmamaları hiç bir te
reddüde mahal olmıyan bir iş olduğundan mu
vakkat madde araşma bu suretle bariz bir hu
susun ayrıca bir hüküm olarak kayıt ve ilâvesine 
encümence mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Muvakkat maddenin (IV) işaretli bendinde 

yapılmak istenilen değişiklik dâva vekilleri 
hakkında mahallin en yüksek dereceli hâkimi 
tarafından tatbik edilecek disiplin cezalariyle 
takibe mahal görülmediği hakkında verilen ka
rara karşı o yerin Cumhuriyet müddeiumumi-
siyle alâkalı dâva vekilinin itiraz edeceği mer
ciin mer'i kanunda mmaka barosu disiplin 
meclisine ait olduğuna dair hükmün bu defa 
en yakın ağır ceza mahkemesine verilmesi su
retiyle tebdilinden ibarettir. Tadil sebebinin 
bir hâkim kararının itirazen bir mahkeme ta
rafından tetkik edilmesinin hukuki esaslara 
daha uygun olacağı mülâhazasından mütevellit 
olduğu anlaşılmıştır. Azadan bir zat mer'i 
hükmün ipkası, diğer bir âza da bu hâkim ka
rarının Baro disiplin meclisleri kararlarında 
olduğu gibi Haysiyet divanınca tetkiki muva
fık olacağı reyinde bulunmuşlarsa da encümen 
ekseriyetince teklif musip görülerek aynen ka
bul edilmiştir. • . 

(VIII) işaretli bent hükümleri bundan ev
vel neşredilen bir kanunla temdit edildiğinden 
encümence bu bent tamamiyle kanundan tay-
yedilmiştir. 

(X) İşaretli bendin kanuna ilâvesinden ve
kâletçe sarfınazar edildiği beyan edilmesi üze
rine encümence bu teklifin müzakeresine ma
hal görülmemiştir. 

Avukatlık kanununun meslek sigortasından 
bahis bulunan yedinci babının istihdaf edilen 
maksat ve gayeye uygun ve avukatların men
faatlerini temin eder şekilde tatbiki imkânı 
bulunmadığı anlaşılmış ve kanunun neşrinden 
beri geçen müddet içinde her ne kadar bir 
sigorta şirketiyle anlaşılarak en müsait şartlar 
teklif edilmiş bulunması sebebiyle avukatlar 
kendilerini sigorta ettirmişlerse de bu şartlar için
de sigortalının yaş haddine bakılmamak ve sıhhi 
muayeneye tabi tutulmamak suretiyle umumî 
sgorta esaslarından istisnai bir muamele yapıl
mış olması zahirde sigortalıya karşı cazip ve 
faydalı gibi görünmekte bulunmasına rağmen 
bunlardan istifade edecek olanlara karşı genç 
ve sıhhatli avukatların yıllarca ödeyecekleri 
pirimler mukabilinde alacakları sigorta bedeli 
pek az ve onlar için sigorta şartları pek ağır 
olduğu baroların vukubulan müracaatlarından ve 
Adliye vekilliğinin yaptığı tetkiklerden anlaşıl
dığı izah edlmiştir. Buna karşı avukatlık mes
leğinde bulunanların menfaatlerini koruyacak 
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bir tedbirin her halde ikmal edilmemeği lüzu
munda Encümen ye vekillik müttefik bulıuunak-
tadır. Noterler hakkında olduğu gibi vekillik
çe idare edilecek bir ya^dıml§§ma sandığı tesis 
veya bu maksatla avukatların aidat vermeğe mec
bur tutularak toplanan paranın bir müesese mari
fetiyle işletilmesi ve yardım hususunun bir ni
zamname ile tesbiti gibi ileri sürülen mütalâa
lar üzerine incelemede bulunan Encümen şim
diki iktisadi vaziyetin durumunu nazara alarak 
vekillikçe ve barolarca daha geniş işin düşünüle
rek bir şekle bağlanmasını muvafık bulmuş. ve 
ancak mer 'i kanundaki esaslar şimdilik değiş-
tirilmiyerek muvakkat maddeye bir bçnd ilâve
siyle yedinci bap hükmünün vekillikçe üç sene 
müddet geri bırakılması tensip edilmiş ve (x) 
işaretli muvakkat maddeye bu yolda bir bend ek
lenmiştir. 

Aynı zamauda şimdiye kadar yapılmış olan 
sigorta mukavelenanıeleri de mefsuh sayılarak 
ödenen piritlilerin yüzde yirmi beşinin sigorta 
şirketince alıkonularak mütebakisinin sigortalı
lara iadesi hakkında bu bende bir fıkra konmasa 
da ekseriyet karariyle tensip edilmiştir. 

Encümence yapılan tetkik neticesinde hazır
lanan lâyiha müstaceliyetle müzakere edilmek 
dileğiyle Umumî Heyete arzolunnmk üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi Bu M, M. 
Çorum Kocaeli 

Salâlı Yargı 
İmza ilişik, mütalâa- İmza ilişik mütalâa

dadır dadır 
Kâtip 
Konya Antalya Balıkesir 

G. Gültekin N. Aksoy O. Niyazi Burcu 
Bingöl Bitlis 

Feridun F. Düşünsel İmza ilişik mütalâadadır 
Bursa Denizli 

İmza ilişik, mütalâadadır Haydar Güner 
Erzincan Hatay Kastamonu 
A. Fırat B, S. Kunt Abidin Bmkaya 
Kayseri Kocaeli Manisa 
R. özşmj S. Artel K. Örer 

Manisa Rize 
A. Tümer Saim Ali Dilenire 

Sinob Tokad Trabzon 
C. Ata/y Sıtkı Atanç F. A. Barutçu 

Zonguldak 
İmza ilişik mülâlaadadır 

Tadili teklif olunan 3499 sayılı kanun 
avukatlığı âmme hizmeti mahiyetinde bir 

meslek addetmiş, avukatları, ihtilâfların hak
ka uygun olarak halline tavassut ve umu
miyetle mahkemelerle diğer resmî merciler
de kânunun tam olarak tatbikına yardımla 

mükellef kılmıştır. Bu esastan inhiraf avu
katlık meslekini olduğu kadar bütün adli 
cihazı alâkalandıran bir meseledir. Avukat
ların hâsılı dâvaya iştirakten veya dâva ne
ticesine göre ücret tâyininden memnu ol
maları, meslekin âmme hizmeti mahiyetinde 
addedilmiş olmasından mütevellittir. Bu esa
sa göre yalnız hak ve adaletin müdafii ol
ması lâzımgelen avukat projede olduğu gibi 
şahsi menfaatlerini dâva neticesine bağla
dığı anda bitaraf bir mutavassıt olmaktan 

çıkarak, her dâvada yalnız müvekkilinin 
değil bizzat kendi menfaatlerini de müda
faa eden bir iş adamı mevkiine düşmüş ve 
avukatlığın bir mesleki mahsus halinde tan
zimini icabettiren en mühim âmil bu suretle 
ortadan kalkmış olur. Neticeye göre ücret 
tâyini halinde, dâvanın kayıbı, kendisi için 
de uzun emek ve mesainin heder olmasını 
mucip olacağından avukat? artık, müdafaada 
serbest hareket etmek vasfını kaybetmiştir. 
Dâvayı kazandığı takdirde ücret ver
meği şart koyan müvekkil ise haklı veya 
haksız olduğuna bakmadan dâva açmakta 
ve müddeabihi arttırmakta menfaattar olur 
ki bu da adalet cihazının iyi işlemesine de
vamlı bir engel teşkil eder ve binnetice kendi 
aleyhine tecelli eder. Lâyihanın 3499 sayılı 
kanunun esaslarını değiştiren hükümlerine 
muhalifiz. 

Çorum Kocaeli Bitlis 
Münir Çağıl Salâh Yargı S. örgeevren 

Zonguldak Bursa 
Şinasi Devrin Atıf Akgüç 
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HÜKÜMETİN TEKLİM 

3499 sayılı Avukatlık kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 
kanun lâyihası 

B İ R İ N C İ MxlDDE — 3499 sayılı Avukatlık kanununun 1, 7,16,19, 20, 21, 49, 55, 
57, 58, 60, 67, 69, 81, 86,101,111, 116, 129, 131 nei maddelerile muvakkat I . I I . I I I . 
IV. V I I I . X. ncu maddeleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Madde 1 — Avukatlık mesleğine kabul olunmak için: 
A) Türk olmak, 
B) 23 yaşını bitirmiş bulunmak, 
C) Bir Türk Hukuk fakültesinden veya mektebinden mezun olmak veya Siyasal 

bilgiler okulundan mezun olup da noksan kalan derslerden Hukuk fakültesinde im
tihan vermiş olmak veya yabancı bir memleket Hukuk fakültesinden mezun olup da 
Türkiye Hukuk fakültesi programlarına göre noksan kalan derslerden imtihan ile 
tasdikname almış bulunmak, 

D) Avukatlık stajını yapmış ve imtihanda ehliyet göstermiş olmak, 
E) Levhasına kay di istenilen baro mmtakasmda ikametgâhı bulunmak, 
F ) Avukatlıkla içtimai eaiz olmayan bir hizmet veya meşgalede bulunmamak, 
(4) Bu kanuna göre avukatlığa mâni bir hali olmamak, 
H) ikinci maddenin (A) bendinde yazılı bir suçtan dolayı cezaî veya ayni mad

denin (B) bendinin tatbikini istilzam eden inzibatî takip altında bulunmamak şart
tır. 

Madde 7 — Yaş tahdidinden başka bir sebeple vazifelerinden ayrılan hâkim ve 
müddeiumumiler hizmet ettikleri mahkeme veya yerlerde ayrılma tarihinden itiba
ren iki sene müddetle avukatlık etmekten memnudurlar. 

Madde 16 — Avukat nezdinde yapılacak staj müddeti kesimsiz olarak en az bir 
senedir. 

Stajiyerin makbul sebeplere müsteniden devam etmediği günler mazeretin kalk-
masmı müteakip bir ay zarfında müracaat edildiği takdirde ikmal ettirilir. 

Baro reisi makbul mazeretleri halinde stajiyerlere senede on beş gün izin vere
bilir. 

Stajiyer, staj müddeti içinde avukatla birlikte mahkeme celselerine ve staj 
konferanslarına devam etmek, nezdinde çalıştığı avukat tarafından tevdi olunan iş
leri takip ve dava evrakını tanzim eylemek ve staj talimatnamesinde gösterilen di-
ğer vazifeleri görmekle mükelleftir. 

Madde 19 — Staj vesikası istihsaline muvaffak olanlar Adliye vekilliğinin ten
sip edeceği yerde talimatnamesine tevfikan bir sene müddetle mahkeme ve müd
deiumumiler nezdinde staj görürler. 

Stajiyerler, staj sırasında ceza ve hukuk işlerinde zabıt kâtipliği ve başkâ
tiplik vazifesi ve kendilerine verilecek tetkikatı ve diğer yazı işlerini yaparlar. 
İcra memurlarına ve sorgu hâkimlerine yardım ve vekâlet ederler. Bunlar din
lemek üzere müzakerelerde hazır bulundurulabilirler. 
P» ' "* 
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Stajiyerler vekâleten ifa ettikleri vazifelerden ve kendilerine tevdi olunan iş

lerden dolayı asıl vazife sahipleri gibi mesuldürler. 
Staj iy erin vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyetle ahlâkî gidişine dair ma

lumat, çalıştığı daire âmirleri tarafından mensup olduğu mahkemenin en yük
sek dereceli hâkimine veya müddeiumumisine verilecek delilli takrirlerle o hâ
lânı veya müddeiumuminin stajiyer hakkında görgü ve bilgisine dayanan müta-
leaiarından ve Adliye müfettişlerinin raporlarından alınır. 

Staj müddetini bitirmiş ve seciye ve ahlâkça kabule mâni bir hali görülme
miş olanlar imtihana kabul olunurlar. 

Kabule mâni halin takdiri Vekâlete aittir. Vekillikçe bu hususta ittihaz 
olunacak karar aleyhine hiç bir mercie müracaat olunamaz. 

İmtihanda ehliyet göstermiş olanlara ait mazbataların bir sureti kayitli olduk
ları baroya gönderilir. 

Madde 20 — İmtihanda ehliyet göstermiş olanlar veya 21 nci maddede yazık 
şartları haiz bulunanlar avukatlık edecekleri mmtaka barosuna ait levhaya ka
yıtlarının icrasını isteyebilirler. 

Baro idare meclisi bu talep tarihinden itibaren bir ay içinde esbabı ınucibeli 
kararım Adliye vekâletine gönderir. Bu müddetin hitamında kay di icra edil
memiş olanlar, doğrudan doğruya veya itiraz yolu ile Adliye vekâletine müra
caat edebilirler. 

Vekillikçe resen veya itiraz üzerine yapılan tetkikat neticesinde kanunda ya
zılı şart ve vasıfların tahakkuku veya ret kararında gösterilen sebeplerin varit 
olmaması halinde ruhsatname verilir. 

Ruhsatnamenin tanziminde bir defaya mahsus olmak üzere yirmi beş lira 
harç alınır. 

Madde 21 •— Adlî ve askerî hâkimlik veya müddeiumumilikte, Devlet şûrası 
dava daireleri reis ve azalığı ile muavinlik ve mülâzimliklerinde ve Hukuk fakül
teleri veya Siyasal bilgiler okulu hukuk grupu profesörlüklerinde veya bu ders
lerin doçentliğinde yahut 2556 sayılı Hâkimler kanununa göre hâkimlik veya 
müddeiumumilik sınıflarından sayılan memuriyetlerde en az dört sene müddet
le hizmet etmiş olanlar birinci maddenin (1)) fıkrasında yazılı kayıttan vares
tedirler. 

Bu gibilerin baroya kaydına, onuncu maddenin A ve B bentlerinde yazılı 
vesikalardan başka sicil hulâsalarının da tasdikli birer suretinin verilmesi lâ
zımdır. ; 

Madde 49 -— Avukatların vazifeden doğan veya vazife sırasında işlenen suçların
dan dolayı haklarında takibat icrası Adliye vekilinin iznine bağlıdır. 

Tahkikat, Adliye vekilinin tensip edeceği makam tarafından yapılır. 
Bu hüküm, Devlet daire ve müesseseleri avukatları hakkında da tatbik olunur. 
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Hukuk ve Ceza muhakemeleri usulü kanunlarının duruşmanın inzibatına mü

teallik hükümleri mahfuzdur. 
Madde 55 — Baro idare meclisi nakil talebinde bulunan avukatın disiplin taki

batı altında olup olmadığını, iştirak hisselerini tediye edip etmediğini önceden ka
yıtlı olduğu barodan sorar ve bu hususta lüzum gördüğü her türlü tahkik muame
lelerini yapar» 

Nakil talebinin kabulü halinde kararın bir sureti Adliye vekâletine gönderilir. 
Nakil muamelesi vekillikçe muvafık görüldüğü takdirde keyfiyet baroya bildirilir. 
Adliye vekilinin bu bapta ittihaz edeceği karar katidir. 

Madde 57 — Aşağıda yazılı hallerde avukatın adı levhadan silinir: 
A - Naklen levhaya kayit talebinden itibaren üç ay içinde baro mmtakası dahi

linde ikametgâh edinilmemiş veya ikametgâhın sonradan mmtaka haricine nakledil
miş olması; 

B - 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı mecburiyete riayet edilmemiş ol
ması ; 

C - Avukatlıkla birleşmesi caiz olmayan bir hizmet veya vazife deruhde edil
miş veya bir işle iştigal edilmiş olması; 

D - Avukatın malları üzerindeki tasarruf salâhiyetinin mahkeme kararile tahdit 
edilmiş olması; 

E - Avukatlık vazifelerini devamlı surette ifaya mâni aklî bir arızanın tesbit 
edilmiş olması; 

F - Medenî hakları istimalden menedilmiş bulunması; 
O- - Türk vatandaşlığı sıfatının kaybedilmiş olması; 
H - Mahkeme veya disiplin meclisi kararile işten veya meslekten çıkarılmış 

olması; 
1 - Meslekten istekle ayrılmış bulunması; 
J - Askerlik hizmetini ifa için üç aydan fazla bir müddet ayrılmış bulunması. 

Madde 58 — Levhadan silme kararı Baro idare meclisi tarafından verilir. 
57 nci maddenin (H) ve ( î ) bentlerinde yazılı haller haricinde alâkadarın ka

rardan önce dinlenmesi veya dinlenmek üzere davet edilmiş olması şarttır. 
Alâkadar, bu karar aleyhine tebliğ tarihinden on beş gün içinde Adliye vekilli

ğine itiraz edebilir. 
Adlive vekilliğince ittihaz edilecek karar aleyhine hiç bir mercie müracaat olu

namaz. 

Madde 60 — Kanunun birinci maddesinin A, B, C, D, E, F , Gr, bentlerinde yazılı 
şartları haiz olmadığı halde avukatlık ruhsatnamesini istihsal ettiği sonradan sabit 
olanların ruhsatnameleri geri alınır. 

Cezaî veya disipline müteallik bir karar neticesinde meslekten çıkarılanların ruh
satnamesi Adliye vekâletince geri alınarak iptal ve kayitleri bir daha yenilenmemek 
Üzere terkin ve keyfiyet vekâletçe müddeiumumilere tamimen tebliğ olunur. ! 

B u muamelenin tatbiki kararın katileşmiş olmasına bağlıdır. 
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Madde 67 — Umumî heyet, levhada kayıtlı avukat adedinin yarıdan bir fazlasile 

teşekkül eder. 
Birinci fıkrada yazılı ekseriyet hâsıl olamadığı takdirde içtima, 15 gün sonra 

ayni saate talik olunur. İkinci içtimada bulunan avukat adedi ne olursa olsun heyet 
teşekkül etmiş sayılır. 

Kararlar, hazır olan azanın mutlak ekseriyetile verilir. Reylerde müsavat halin
de reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

îçtimalarda ruznameye dahil olmayan hususlar mevzubahs edilemez. Yeni bir 
toplanma kararı bu kayitten müstesnadır. 

Madde 69 — Baro reisi ve idare meclisi azaları levhada kayitli bulunan avukat-
iar ara smdan gizli rev ile seçilir. 

Seçileceklerin, heyeti umumiye içtimamda hazır bulunanların yarısından fazla 
rey almaları şarttır, t ik seçimde seçilenlerden herhangi biri bu kadar rey alama
dığı takdirde en çok rey alanlar arasından, yerine seçilecek azalığııı iki misli nis-
betinde ayrılacak namzetler üzerinden yeniden seçim yapılır. Bu seçim sonunda en 
çok rey alanlar kazanmış sayılır. 

Ayni sayıda rey kazananlar arasında kura çekilir. 
IMsiplin takibatı altında bulunanlarla hakkında avukatlığa mâni bir suçtan dola

yı son tahkikatın açılması kararı verilmiş veya 83 ncü maddenin I I , I I I , I V ncü 
bentlerinde yazılı cezalara uğramış olanlar cezanın infazı tarihinden itibaren üç 
sene geçmedikçe baro reisi veya azası seçilemezler. 

Seçim, umumî heyetten kura ile ayrılan üç avukat tarafından idare olunur. Nam
zetliğini koymuş olanların seçim bürosuna ayrılmaları caiz değildir. 

Seçilme ehliyetini kaybeden baro reis veya azasının vazifesi kendiliğinden niha
yet bulur. 

Seçim neticesi idare meclisi tarafından, tanzim edilecek bir mazbata ile Adliye 
vekilliğine bildirilir. Bu mazbata üzerine vekillikçe yapılacak tetkikat neticesinde 
secimin kanun hükümlerine uvgun bulunduğu anlaşıldığı takdirde tasdik ve aksi 
halde feshedilerek yeniden intihap varulması tebliğ' olunur, 

Madde 81 — Adliye vekili, bütün avukatlarla idare meclisi ve baro reisliği 
üzerinde nezaret hakkını haizdir. Tdare meclisi ve bajo reisliği üzerindeki neza
ret hakkını baro merkezindeki en yüksek dereceli hâkim marifetile ve avukat
lar üzerindeki nezaretini baro idare meclisi vasıtasile kullanır. 

Kanunen kendisine verilen vazife ve salâhiyetleri veya itiraz üzerine vekâ
letçe ittihaz olunan kararları ifada ihmal veya suiistimali görülen idare meclisi 
Adliye vekilinin kararile fesholunur. Bu takdirde umumî heyet Adliye vekili ta
rafından, fesih kararının tebliğinden itibaren on beş gün içinde yeniden seçim 
icrasına davet edilir. 

Baro reisine ve idare meclisine ait vazifeler, yeni meclisin seçimine kadar bi
rinci fıkrada yazılı hâkimin inhası üzerine, Adliye vekilliğince baroya kayıtlı 
avukatlardan teşkil edilen üç kişilik bir heyet tarafından görülür. 
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Madde 86 — Disiplin takibatının icrası avukatın, tahkikata başlandığı sırada 

kayıtlı bulunduğu baroya aittir. 
Baro reisi ve idare meclisi azaları hakkındaki tahkikat 81 nci maddenin birin

ci fıkrasında yazılı hâkimin tensip edeceği en yakm barolardan biri tarafmdan 
yapılır. Şikâyet veya ihbar mevzuunun t ah k ika değer mahiyette olup olmadı
ğı bu hâkim tarafından tayin olunur. 

Hâkim, şikâyet veya ihbar mevzuunu tahkika değer mahiyette görmediği 
takdirde bu husustaki kararla müstenidatmı Adliye vekilliğine gönderir. 

Vekillikçe yapılacak tetkikat neticesinde; şikâyet veya ihbar mevzuu tahki-
ka değer mahiyette görülürse hâkimin kararı refolunarak evrak, disiplin takiba-
tınm açılması zımnında avukatın mensup bulunduğu baroya en yakın barolardan 
birine gönderilir. 

Hakkında takibat yapılmasına karar verilenlerin vazifeleri takibat netice
sine kadar vekil veya ihtiyat aza tarafından görülür. 

Madde 101 — Disiplin cezaları hakkında karar verecek heyetlere dahil olan
ların Ceza muhakemeleri usulü kanununda yazılı sebeplerle reddi hakkındaki 
talepler reddi istenilen azadan başkalarının iştirakile tetkik olunur. 

Ret sebebile heyetin teşekkül edememesi halinde kura ile seçilecek avukat 
veya hâkim ile heyet tamamlanır. 

81 ve 86 nci maddelerde bahsi geçen hâkimin reddi halinde keyfiyet vekâ
letçe tetkik ve talep varit görülürse iş reddolunan hâkimden sonra gelen en yük
sek dereceli hâkime tevdi olunur. 

Madde 111 — Levhada kayıtlı avukat adedi elliye kadar olan barolar bir, el
liden iki yüze kadar olanlar beş, iki yüzden fazla olanlar her elli avukata muka-
bilbirer namzedi ihtiva eden bir liste tanzim ederler. Baro idare meclisine dahil 
olanlar namzet gösterilemez. 

Bu suretle taayyün eden namzetlerin adları ile soyadları bir umumî listede 
toplanarak bütün barolara dağıtılır. 

Baro idare meclisleri umumî listenin vürudu tarihinden en çok bir ay içinde-
bu listeye dahil olanlardan 12 avukat seçerek keyfiyeti bir mazbata ile teşbit 
eder. 
-)., Bu mazbatalara göre en çok rey kazanmış olan 12 namzedin adları ile soy 

adları alfabe sırasile ve rey sayısı gösterilmeksizin Adliye vekilliğine bildirilir. 
. AdLiye .vekilliği haysiyet dîvanına iştirak edecek daimî veya ihtiyat azayı bun

lar arasından ayırır. : 
İkinci ve dördüncü fıkralarda yazılı muameleler Ankara barosu idare mecli

si tarafından ifa olunur. 
' B u maddeye göre yapılacak seçimin, dört senelik müddetin bitmesinden altı 
ay önce başlamış olması şarttır. Haysiyet divanı azâliğina seçilen avukatların 
masrafları bütün barolarca bu husus için ayrılacak tahsisattan tesviye olunur. 
Bu masrafın miktarı ve barolara isabet eden nisbeti Adliye vekilliğince takdir 
olunur. -

.,,..- ..;,;..... ( S . Sayısı : 86) 
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Madde 116 — Bu kanunun ikinci babında yazılı vecibelere veya 131 nci mad

de hükümlerine riayet etmeyenler hakkmda ilk defasında en az tevbih ve teker
rüründe işten çıkarma ve ikinci maddenin A bendinde yazılı bir suçtan dolayı 
mahkûmiyet halinde de meslekten çıkarma cezası tatbik olunur. Şu kadar ki 
ikinci maddenin A bendinde yazık suçlardan dolayı mahkûmiyet halinde disip-
lin meclisi, cürmün_ kasdî olmamasını veya cezayı hafifleten sebeplerin mevcut 
bulunmasını nazarı itibare alarak bu mahkûmiyetin meslekten çıkarma cezasının 
tatbikini mucip olup olmadığını takdir eder. 

Madde 129 — Ücret mukavelenamesinin muayyen bir meblâğı ihtiva etmesi 
lâzımdır. Her ne suretle olursa olsun hâsılı davaya iştiraki tazammun eden üc
ret mukavelenameleri batıldır. 

Madde 131 — Ücret mukavelesi yapılmamış olan hallerde avukat ile müvekkili 
arasında asgarî tarife tatbik olunur. Esas davaya müteallik karar ile birlikte mah
kemece takdir ve mahkûmünaleyhe tahmil olunacak vekâlet ücreti mahkûmünbihin 
miktarına ve takip olunan işin ehemmiyet ve mahiyetine ve sarfolunan mesaiye göre 
takdir olunur. Ancak bu ücret mahkûmünleh ile avukatı arasında ücret mukavelesi 
mevcut değil ise tarifede yazılı hadden aşağı ve mukavele mevcut ise kararlaştırı-
lan miktardan ve her halele tarifedeki miktarın üç mislinden fazla olamaz. 

Hukuk ıısulü muhakemeleri kanununun 421 nci maddesi hükümleri mahfuzdur. 
Ücret davası açacak avukatlar, önce baro idare meclisine malûmat vermeğe mec

burdurlar. 

Muvakkat madde I — 708 sayılı kanunun ikinci ve yedinci maddelerinde ve 
2573 sayılı kanunun altıncı maddesinde yazılı mülâzemet müddetini Avukatlık ka
nununun meri olduğu tarihte ikmal etmiş olanlarla mezkûr kanunun neşri tarihin-
de mülâzemete başlamış olup da geri kalan müddeti eski hükümler dairesinde ta-
mamlayanlar, birinci maddenin A. B. C. E. F. G. H. bentlerinde gösterilen şart
ları haiz oldukları takdirde baroya kayit ve kabul olunurlar. 

Bu kanunun tatbikatında (Medresetülkuzat) ve (Nüvap mektebi) mezunları hu
kuk mezunu sayılır. 

Muvakkat madde I I — Avukatlık kanununun meriyete girmesinden önce avu
katlık ruhsatnamesi istihsal etmiş olanlardan 460 sayılı kanun ile zeyil ve tadillerine 
göre avukatlığa mâni bir hali bulunmayanlar bu kanunda yazılı usul dairesinde baro
ya kayıtlarını isteyebilirler. 

Muvakkat madde I I I — Avukatlık kanununun neşri tarihinden itibaren dava 
vekilliği ruhsatnamesile 708 sayılı kanunun beşinci maddesine istinaden avukatlık 
ruhsatnamesi verilmez. 

Şu kadar ki 2556 sayılı Hâkimler kanununa tevfikan yedinci derece hâkimlik ve-

( S. Sayısı : 86 ) 
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ya müddeiumumilik sınıfına geçmiş olanlar birinci maddenin C ve D bentlerindeki 
kayıttan varestedirler. 

Muvakkat madde IV — A: Avukatlık kanununun meriyete girdiği tarihte dava 
vekâleti ruhsatnamesini haiz olanlar beş avukat bulunmayan yerlerde icrayi vekâlet 
edebilirler. Ancak Avukatlık kanununun neşri tarihi olan 14 temmuz 1939 tarihin
den evvel bir yerde bu suretle dava vekâleti yapmakta olduğu resmî kayıtlarla sabit 
bulunanlar, avukat adedi beşi tecavüz etse bile bulundukları yerlerde vekâlet yap
makta devam veya terketmişlerse oraya avdet edebilirler. 

Şu kadar ki, bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç ay içinde avdet 
etmedikleri veya sonradan terkettikleri takdirde tekrar avdet ile birinci fıkra hük
münden istifade edemezler. 

B : Dava vekilleri birinci fıkrada yazılı yerlerde avukatlara ait hak ve vazifeleri 
o yerde bulunan en yüksek dereceli hâkimin nezaret ve murakabesi altında istimal 
ve ifa ederler. 83 ncü maddede yazılı disiplin cezaları şikâyete mebni veya resen ve
ya mahallî müddeiumumisinin talebi üzerine bu hâkim tarafından tatbik olunur. 

Bunlardan işten veya meslekten çıkarılmalarına dair verilen cezalarla işten men 
kararı aleyhine tebliğ tarihinden 15 gün içinde dava vekili tarafından hâkimin men
sup olduğu Adliye encümenine itiraz olunabilir. 

Yüksek dereceli hâkimin kararları aleyhine mahallî müddeiumumiliğince de ken
disine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ayni Adliye encümenine itiraz edile
bilir. 

İtiraz hakkındaki tetkikler evrak üzerine yapılır ve itiraz üzerine verilen ka
rarlar katî olup aleyhine hiç bir mercie müracaat olunamaz. 

Kararına itiraz edilen hâkim veya itiraz eden müddeiumumi encümen müzake-
relerine iştirak edemez. Bu yüzden encümenin teşekkül edemediği hallerde itiraz 
en yakın Adliye encümeni tarafından tetkik olunur. 

Alâkadar dava vekilinin müdafaası alınmadıkça disiplin cezası verilemez. 
Beşinci babın bu maddeye muhalif olmayan hükümleri dava vekilleri hakkında 

da tatbik olunur. *M 

O: Bu maddenin A fıkrasında gösterilen yerlerin Adliye encümen ve heyetleri 
o yerlerde vekâlet yapmakta olan dava vekillerinin bir listesini tanzim ederek Adli
ye vekilliğine gönderirler. 

Listeye kaydi icra edilmeyenler, keyfiyetin tebliği tarihinden itibaren 15 gün 
içinde Adliye vekilliğine müracaat hakkını haizdirler. 

Adliye vekilliğinin vereceği karar katidir. i 
Bu fıkra hükmü nakil ve yeniden kayit talepleri hakkmda da caridir. 
Muvakkat madde VI I I — Avukatık kanununun beşinci maddesi hükümlerinin 

tatbiki 1 - X I I -1941 tarihinden itibaren iki sene daha tehir edilebilir. 

(S. Sayısı: 8G ) 
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Muvakkat madde X — Hukuk ve ceza muhakemeleri usulü kanunlarının avu
katlarla müdaf ilere taallûk eden hükümlerinden istifade ederek vekâleti vazife 
edinmiş olanların avukatlık kanununun birinci maddesinin A. B. E. & ve ikin
ci maddesinin A. B. C. D. E. bentlerinde yazılı şeraiti haiz bulunmaları lâzımdır. 

: Bunlar mahallin en yüksek dereceli hâkiminin kararile bir aydan aşağı ve 
bir seneden yukarı olmamak üzere veya daimî surette mahkemeye kabulden men-
edilebilirler. ; 

Daimî surette mahkemeye kabulden menedilenler, kararın kendilerine tebli
ğinden itibaren on beş gün içinde hâkimin mensup olduğu adliye- encümenine 
İtiraz edebilirler. "•••- : 

Yüksek dereceli hâkimin kararları aleyhine Cumhuriyet Müddeiumumisi tara
fından da mezkûr adliye encümenine itiraz olunabilir . 

Encümenin vereceği karâr katı olup aleyhinde hiç bir mercie müracaat olu
namaz* 

Kararma itiraz olunen yüksek dereceli hâkimin veya itiraz eden müddeiumu
minin iştirak edememesi sebebile encümenin teşekkül edemediği hallerde itiraz 
en yakın adliye encümeni tarafından tetkik olunur. 

Bunlar, mukavelenamelerde ücret tarifesinde yazılı asgarî miktardan fazla 
vekâlet ücreti tayin edemezler ve mahkemelerin gerek ücreti vekâletten doğan 
ihtilâflar için ve gerek esas dava ile birlikte mahkûmımaleyhe takdir ve tahmil 
edecekleri vekâlet ücreti tarifenin asgarî haddini geçemez. 

iKÎNCt MADDE — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meridir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye vekili. memur

dur. 
2 7 - X I - 1 9 4 1 

Bş. V. Y. Ad. Y. M. M. Y. Da. Y. 
Ş. Saraçoğlu II. Menemencioğlu A. R.Artunkal Fayık özirak 

Ha.Y. Mal.Y. Mf. Y. Na. Y. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağrah Yücel A. F. Cebesoy 

Ik. Y. S. 1. M. Y. GL I. Y. Zr. Y. 
Sırrı D ay Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. Y. Ti. Y. 
F. Engin M.ökmen 
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Adliye encümeninin değiştirişi 

3499 say ıh Avukatlık kanununun bazı nıadelerinin tadili hakkında kanun lâyihası 

BÎRÎNCİ MADDE - . 3499 sayılı Avukatlık kanununun 1, 16, 19, 55, 67, 81, 
;86, 90, 101, 116, 129'-nen maddeleriyle muvakkat maddesinin I I I , İ T ncü bentleri 
aşağıda yazılı şekilde tâdil ve muvakkat maddeye X sayılı bir bent ilâve edil
miştir; 

:;r; ;Madd?e 1. —- Avukatlık meslekine kabul olunmak için: 
A) Türk olmak; 
B) 23 yaşını bitirmiş bulunmak; 
C) Bir Türk Hukuk fakültesinden veya mektebinden mezun olmak veya 

Siyasal bilgiler okulundan mezun olupta noksan kalan derslerden Hukuk fakül
tesinde imtihan vermiş olmak veya yabancı bir memleket Hukuk fakültesin-
clen mezun olupta Türkiye Hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan 
derslerden imtihanla tasdikname almış bulunmak; 

D) Avukatlık stajını yapmış ve avukatlık imtihanında ehliyet göstermiş ol
mak; 

E) Levhasına kaydı istenilen baro mmtakasmda ikametgâhı bulunmak; 
F ) Avukatlıkla içtimai caiz olmıyan bir hizmet veya meşgalede bulunmamak; 
G) Bu kanuna göre avukatlığa mâni bir hali olmamak; 
T) ikinci maddenin (A) bendinde yazılı bir suçtan dolayı cezai ve aynı mad

denin (B) bendinde tatbikim, istilzam eden inzibati takip altında bulunmamak 
şarttır, 

Madde 16. — Avukat nezdinde yapılacak staj müddeti kesimsiz olarak enaz bir 
senedir. 

Stajiyerin makbul sebeplere dayanarak devam etmediği günler mazeretin 
kalkmasını mütaakıp bir ay içinde müracaat edildiği takdirde ikmal ettirilir. 
- Baro reisi makbul mazeretler halinde stajiyerlere senede 15 gün izin vere
bilir. 

Stajiyer staj müddeti* içinde avukat ile birlikte muhakeme celselerine ve 
staj. konferanslarına devam etmek, nezdinde çalıştığı avukat tarafından veri
len işleri takip ve dâva evrakını tanzim eylemek ve bu esas dairesinde gösterile
cek diğer vazifeleri ifa ile mükelleftir. 

Madde 19. — Staj vesikası istihsaline muvaffak olanlar Adliye vekaletinin 
tensip edeceği yerde bir sene müddetle mahkeme ve müddeiumumiler nezdinde 
staj görürler. 

Ştajiyerler, staj sırasında ceza ve hukuk işlerinde zabıt kâtipliği ve baş-
• kâtiplik vazifesi ve kendilerine verilecek tetkikatı ve diğer yazı işlerini yapar

lar. îcra memurlarına ve sorgu hâkimlerine yardım ve vekâlet ederler. Bunlar 
dinlemek üzere müzakerelerde hazır bulundurulabilirler. 

Ştajiyerler vekâleten ifa ettikleri vazifelerden ve kendilerine tevdi olunan iş
lerden dolayı asıl vazife sahipleri gibi mesuldürler. 

Stajiyerin vazifesini yapmakta gösterdiği kabiliyetle ahlâki gidişine dair ma
lûmat, çalıştığı daire âmirleri tarafından mensup olduğu mahkemenin en yüksek 
dereceli hâkimine veya müddeiumumisine verilecek delilli takrirlerle ö hâkim 
veya müddeiumuminin stajiyer hakkında görgü ve bilgisine dayanan mütalâa
larından ve Adliye müfettişlerinin raporlarından alınır. 

( S. Sayısı : 86 ) 



Staj müddetini bitirmiş ve seciye ve ahlâkça kabule mâni bir hali görülme
miş olanlar imtihana kabıü olunurlar. 

Kabule mâni hâlin takdiri vekâlete aittir. Vekillikçe bu hususta ittihaz 
olunacak karar aleyhine hiç bir mercie müracaat olunamaz. 

İmtihanda ehliyet göstermiş olanlara ait mazbataların bir sureti kayıtlı ol
dukları baroya gönderilir. 

Madde 55. - - 'Baro idare meclisi nakil talebinde bulunan avukatın disiplin 
takibatı altında olup olmadığını, iştirak hisselerini ödeyip ödemediğini önce
den kayıtlı olduğu barodan sorar ve bu hususta lüzum gördüğü her türlü tahkik 
muamelelerini yapar. 

Nakil talebinin tervici halinde, baroca'verilecek karar Adliye vekiline gön
derilir. Nakil muamelesi vekillikçe muvafık görüldüğü takdirde keyfiyet baroya 
bildirilir. Vekilliğin bu bapta ittihaz edeceği karar katidir. 

Madde 67. — Umumî heyet, levhada kayıtlı avukat adedinin yarıdan bir faz-
lasiyle teşekkül ^dev. 

Birinci fıkrada yazılı ekseriyet hâsıl olamadığı takdirde, içtima, on beş gü
nü geçmemek üzere başka güne bırakılır. İkinci içti mada bulunan avukat ade
di ne olursa olsun heyet teşekkül etmiş sayılır. 

Kararlar, hazır olan azanın mutlak ekseriyetiyle verilir. Reylerde müsa
vat halinde reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

.İçti malarda ruznameye dahil olmıyan hususlar mevzuubahis edilemez. Yeni 
bir toplanma ka ran bu kayıttan müstesnadır. 

Madde 69. -— Baro reisi ve idare meclisi azaları levhada kayıtlı bulunan avu
katlar arasından gizli rey ile seçilir. 

Seçileceklerin, heyeti umumiye içtimaında hazır bulunanların yarısından faz
la rey almaları şarttır, t ik seçimde seçilenlerden herhangi biri bu kadar rey ala
madığı takdirde en çok rey alanlar arasından yerine seçilecek âzalığın iki misli 
nispetinde1 ayrılacak namzetler üzerinden yeniden seçim yapılır. Bu seçim sonun
da en çok rey alanlar kazanmış sayılır. 

Aynı sayıda rey kazananlar arasında kura çekilir. 
Disiplin takibatı altında bulunanlarla hakkında avukatlığa mâni bir suçtan 

dolayı son tahkikatın açılması kararı verilmiş veya 83 ncii maddenin 2, 3, 1 
ııcü bentlerinde yazılı cezalara uğramış olanlar cezanın infazı tarihinden itiba 
ren üç. sene geçmedikçe baro reisi veya âzası seçilemezler. 

Seçim, umumî heyetten kura ile ayrılan üç avukat tarafından idare olunur. 
Namzetliğini koymuş olanların seçim bürosuna ayrılmaları caiz değildir. 

Seçilme ehliyetini kaybeden baro reis veya azasının vazifesi kendiliğinden 
nihayet bulur. 

Seçim neticesi idare meclisi tarafından tanzim edilecek bir mazbata ile Ad
liye vekilliğine bildirilir. 

Madde 81. — Adliye vekili avukatlarla idare meclisi ve baro reisliği üzerinde 
nezaret hakkını haizdir. İdare meclisi ve baro reisi üzerindeki nezaret hakkını 
baro nezdindeki en yüksek dereceli hâkim marifetiyle ve avukatlar üzerindeki 
nezaretini de baro idare meclisi vasıtasiyle kullanır. 

Baro idare1 meclisi, bu kanunda Adliye vekilliğinin kararının katı olduğu ya
zılı hallerde vekilliğin kararını veya 73 ııcü maddenin A, B, O, G, M, N bentleri 
ve 42, 51, 57, 58, 59, 111, 114 ve 130 ncıı maddeleriyle kendisine verilen vazifeleri 
yapılan tebliğe rağmen bir ay içinde infaz ve ifadan imtina eylediği takdirde 
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Adliye vekili tarafından fesholunabilir. Bu takdirde umumî heyet fesih kara
rının tebliğinden itibaren 15 gün içinde Adliye vekili tarafından yeniden seçim 
icrasına davet edilir. Şu kadar ki yeni seçilecek idare meclisinin üçte biri eski 
meclise dahil bulunmıyan avukatlardan seçilir. 

Baro reisi ve idare meclisine ait vazifeler yeni meclisin seçimine kadar birin
ci fıkrada yazılı hâkimin inhası üzerine Adliye vekilliğince baroya kayıtlı avu
katlardan teşkil edilecek üç kişilik bir heyeti tarafından görülür. 

Madde 86. -— Disiplin takibatının icrası avukatın tahkikata başlandığı sırada 
kayıtlı olduğu baroya aittir. Şu kadar ki baro reisi ile idare meclisi azaları hak
kında vukubulacak ihbar ve şikâyet üzerine yapılacak tetkikata alâkalı reis ve 
âza iştirak edemez ve bu yüzden idare meclisi teşekkül edemediği takdirde disip
lin takibatı en yakın baro tarafından yapılır. 

Şikâyet ve ihbar mevzuunun tahkike d >ğer mahiyette olmadığına dair sala
hiyetli baro idare meclisleri tarafından verilecek kararlar Cumhuriyet müddei
umumisi ve Adarsa şikâyetçiye tebliğ olunur. 

Madde 90. — Disiplin takibatına mahal olmadığına dair 86 ncı maddeye göre, 
salahiyetli baro idare meclisleri tarafından verilen kararlar aleyhine tebliğ tari
hinden itibaren on beş gün içinde Cumhuriyet Müddeiumumisi veya şikâyetçi 
tarafından 81 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı hâkime itiraz olunabilir. 

Hâkim tarafından evrak üzerinde yapılacak tetkikat neticesinde şikâyet ve 
ihbar mevzuu tahkike değer mahiyette görülürse evvelki karar refolunarak di
siplin takibatının açılması zımnında evrak evvelki kararı veren baroya gönde
rilir. Hâkim tarafından verilecek kararlar katidir. 

Hakkında takibat yapılmasına karar verilenlerin vazifeleri takibat neticesine 
kadar vekili veya ihtiyat âza tarafından görülür. 

Madde 101. — Disiplin cezaları hakkında karar verecek heyetlere dahil olan
ların Ceza muhakemeleri usulü kanununda yazılı sebeplerle reddi hakkındaki ta
lepler reddi istenilen azadan başkalarının iştirakiyle tetkik olunur. 

Ret sebebiyle heyetin teşekkül edememesi halinde kura ile seçilecek avukat 
veya hâkim ile heyet tamamlanır. 

81 nci maddede bahsi egçen hâkimin reddi halinde keyfiyet en yakın Ağır 
ceza mahkemesi reisi tarafından tetkik ve talep varit görülürse iş reddolunası 
hâkimden sonra gelen mahallin en yüksek dereceli hâkimine tevdi olunur. 

MacMe 116. — Bu kanunun ikinci babında yazılı vecibelere riayet etmiyenler 
hakkında ilk defasında enaz tevbih ve tekerrüründe işten çıkarma ve ikinci 
maddenin A bendinde yazılı bir suçtan dolayı mahkûmiyet halinde bu madde
nin son fıkrası hükmü nazara alınarak meslekten çıkarma cezası tatbik olunur. 

Madde 129. — Ücret mukavelenamesinin muayyen bir meblâğı ihtiva ettmesi 
lâzımdır. Her ne suretle olursa olsun hâsılı dâvaya iştiraki tazammun eden üc
ret mukavelenamesi batıldır. 

Muayyen meblâğı ihtiva etmek üzere dâvanın neticelerine göre değişen üc
ret mukaveleleri muteberdir. 

Muvakkat madde I I I . — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 
Muvakkat madde IV. — A) Bu kanun mer'iyete girdiği tarihte dâva vekâleti 

ruhsatnamesini haiz olanlar beş avukat bulunmıyan yerlerde icrayi vekâlet ede
bilirler. 

(8 . Sayısı : 86) 
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B) Dâvavekilleri yukarıki fıkrada yazılı yerlerde avukatlara ait hak ve va

zifeleri o yerde bulunan en yüksek dereceli hâkimin nezaret ve murakabesi al
tında istimal ve ifa ederler. 83 ncü maddede yazılı disiplin cezaları resen veya 
mahallî Cumhuriyet Müddeiumumisinin talebi yahut şikâyet üzerine bu hâkim 
tarafından tatbik olunur. 

Bunlardan işten veya meslekten çıkarma icezalariyle disiplin takibine mahal 
olmadığına dair verilen karar aleyhine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde 
Cumhuriyet Müddeiumumisi veya alâkalı dâva vekili en yakın Ağır ceza mahke
mesine itiraz edebilirler. 

İtiraz evrak üzerinde tetkik edilerek karara bağlanır. 
Mahkemelerce verilecek kararlar katidir, 
Alâkalı dâvavekilinin müd-afaası alınmadıkça disiplin cezası verilemez. 
Beşinci babın bu maddeye aykırı olmıyan hükümleri dâvavekilleri hakkında 

da tatbik olunur. 
C) Adliye encümen veya heyetleri o yerlerde iş görmek istiyen dâva vekille

rinin bir listesini tanzim ederek Adliye vekilliğine gönderirler. 
Listede kaydı icra edilmiyenler keyfiyetin kendilerine tebliği tarihinden 15 

gün içinde Adliye vekilliğine müracaat edebilirler. Vekilliğin bu -müracaat üzeri
ne vereceği karar katidir. 

Bu fıkra hükmü nakil veya yeniden kayıt talepleri hakkında da caridir. 
Muvakkat madde X. — Bu kanunun avukatların meslek sigortasından bahse

den yedinci babı hükümlerinin tatbiki Adliye vekilliğince üç sene müddetle ge
ri bırakılabilir. 

Vekillikçe bu salâhiyet kullanıldığı takdirde avukatların akdettikleri sigor
ta mukaveleleri mefsuh sayılır. Sigortalılar ödedikleri sigorta ücretlerinin yüz
de yirmi "beşini sigortacıya terk ile üst tarafını geri alabilirler*. 

İKİNCİ MADDE — Muvakkat maddenin sekizinci bendi kaldırılmıştır. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun ne^ri tarihinden muteberdir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heye

ti memurdur. 

( S. Sav sı : 83 ) 


