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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Diyarbakır - Batman demiryolunun açılma 
törenine iştirak etmek üzere yedi kişilik bir heyet 
kura ile seçildikten sonra; 

istiklâl harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatına ; 

Harcırah kararnamesi ve müzeyyelâtmm tadili 
hakkındaki 1846 sayılı kanuna bağlı cetvel ile 
3135 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihaları kabul edildi; 
Başvekâlet Teşkilâta hakkındaki kanun lâyi

hasının birinci müzakeresi iera olundu; 
Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni

hayet verildi. 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Bursa Samsun ' Malatya 
R .{Janıtez JV. Fırat N. Haydar 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Ankara Belediyesi tarafından İsviçre'den 

mubayaa olunacak otübüslere müteallik mektu
bun 5 nci numarasında derpiş olunan müddetin 
temdidi hakkında kanun lâyihası (1/113) (Ha
riciye ve İktisat encümenlerine); 

2. — Alman sanayii tarafından Türkiye'ye 
861 111 T«rk lirası tutarında 3 000 kilo atebrin 
verilmesi ve mukabilinde Almanya'ya aynı kiy-
mette Türk afyonu ihraç edilmesi hakkında teati 
olunan mektupların kabulüne dair kanun lâyi
hası (1/114) (Hariciye ve İktisat encümenlerine) ; 

Teklifler 
3. —- Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşün-

sel'in Dahilî Nizamnamenin 22 ve 126 nci mad
delerinin değiştirilmesine ve muvakkat bir madde 

teklifi (2/15) (Teşkilâtı komitasına dair nizam 
Esasiye encümenine); 

Mazbatalar 
4. •— Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cum

hur filârmonik orkestrası mütedavil sermayesi 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/77) (lluznameye); 

5. — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi * 
memurlarının teşkilâtına dair 3552 sayılı kanıma 
ek kanını teklifi ve Bütçe eneümeni . mazbatası 
(2/14) (Ruznameye); 

6. — Samsun eski Nafia baş fen memuru Ah
met Nadir ftökşan'ın hapis eezasmın affı hak
kımla Adliye encümeni mazbatası (5/8) (Ruz
nameye) ; . -

KÂTİPLER 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. M. Germen 
V. Itegören (Kütahya), N. Fırat (SamıraıO 

^ • » 

REİS — Celsıe açılmıştır. 

3, — BEYANAT 

1. — Dahiliye vekili Hilmi Vtan'ın, Adapa
zarı ve havalisinde vukua gelen yersarsiTtits* 
hakkında beyanait 

DAHİLÎYE V. H. URAN (Seyhan) — He
yeti Oelilenize elemi mucip bir haber arzetmek-
lo müteellinıim. Dün yurdumuzun üzerinden 
yeni bir zelzele dalgası geçti. Mieteoroloiden 
tesbit ettiğimize göre Erzincan, Bolu, Eskişehir, 
Çanakkale, İzmit, Bursa, Balıkesir, İzmir, An
kara kasabalarında ve tevabiinde zelzele kendi
sini hissettirmiş, fakat hasarı mucip olmamıştır. 
Akşam saat yirmi buçuğa doğru Adapazarı 'ndan 
bir mülkiye müfettişi bendenizi buldu, 18,30 da 

Adapazarı'nda büyük bir zelzele olduğunu bana 
haber .verdi ve saatlerce aradıktan sonra an-. 
cak Ankara ile bir telefn irtibatı tesis edebil
diklerini bildirdi. O andan itibaren biz civar
la muhabere tesisine çalışmak suretiyle zelzele
nin sahasını çerçevelemek İstedik ve buna ça
lıştık. Geç vakte kadar muhabere temini müm
kün olmadı. Adapazarı'ndan ilk aldığımız ha
berler çok ağırdı. Fakat bunlar daha ziyade 
heyecanla verilmiş haberlerdi, çünkü karanlık 
bastıktan ve elektrik tenviratı sönerek kasaba 
bir zulmet içinde kaldıktan sonra hakikî tahri
batı anlamak çok güç olmuştur, İlk olarak İz-
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mit'ten vali, kolordu komutanı, tümen komu
tanı hareket ettiler ve ise vaziyed ettiler. 

Bu andan itibaren biz de civarla muhabereyi 
temin etmiş bulunduk. Buraya gelmezden evvel 
son aldığım malûmata nazaran zelzele daha zi
yade Adapazarı ve Hendek kasabaları üzerinde 
tekasüf etmiştir. Düzce ve Bolu'da da kendisini 
hissettirmekle beraber bir zarar yoktur, izmit'te, 
Geyve ve Arifiye'de kendisini hissettirmekle be-

'raber bir zarar ve hasar yoktur! En çok hasara 
mâruz kalan- maatteessüf Adapazarı olmuştur. 
Onu müsaadenizle arzedeyim. 

Son tjetkika göre Aadapazarc 'nda 1096 ev ve 
108 dükkân tamamen yıkılmış, 1007 ev ve 8 dük
kân tamire muhtaç olacak şekilde hasara uğra
mıştır. Adapazarı'nda 285 ölü vardır. Bunun 
86 sı erkek, 142 sî kadın ve 57 si çocuktur. Ada-
pazar 'mda 208 vatandaş yaralanmıştır. Bunun 
69 u erkek, 97 si kadın ve 42 »i çocuktur. Bu ya
ralılardan 48 i ağır, diğerleri hafif yaralıdır. 
Adapazarı köylerine geceleyin ekipler çıkarıldı, 
taramalar yapıldı. Tesbit edilen miktar Erenler 
ve Kesikmez köyünde 13 ölü ve 17 yaralı vardır. 

Hendek'ten uzun müddet haber ahnamadı. 
Nihayet Bolu, Düzce üzerinden buraya muave
net ekipleri çıkarıldı ve oranın vaziyeti te
nevvür etmiş oldu. 

Son aldığım malûmata göre; 100 yaralıdan 
93 hafif ve 7 si ağırdır. 25 te ölü vardır. Hen
dekte 800 - 10Q0 arasmda mebaninin harap ol
duğu söylenmektedir. Gerek Adapazarı'nda ve 
gerek Hendek'te resmî mebani tamamen yı
kılmıştır. Belediye dairesi, Hükümet dairesi, 
Emniyet dairesi bu meyandadır. Adapazarı'nda 
Ölen vatandaşlar arasında tesbit edilen, memu
rinden, nafıa müdür vekili, mal müdürü, mah
keme başkâtibi, tapu sicil muhafızı, belediye ' 

komiseri, bir polis ve bir banka memuru var
dır. 

ilk muavenet afzettiğim gibi, îzmitten: ol
muştur. Gece karanlık bastıktan sonra bizden 
istenilen ön safta fener ve gaz oldu. Bu iti
barla eivar valiler ve kaymakamlar kendi ka
sabalarından yardım ekibleri temin ederek ha
rekete geçirdiler. Eskişehir'den ilk imdat treni 
gece 23 de hareket etti. Buradan 8 doktor, 
ınütaaddit hemşire, hastabakıcı ve sıhhiye eri ile 
her türlü ilâç ve malzeme gönderilmiştir ve cer. 
atelyesiııden bir mühendis refakatinde 15 kişi
lik tathirat ekibi gönderildi. Eskişehir'den 24,30 
da hareket eden ekspresle yeniden doktor, hem
şire ve sıhhiye eri gönderildiği gibi ilâç, mal- ' 
zeme ve yine bir müfreze, ekmek* gaz ve fener 
gönderildi. Eskişehir'den üçüncü imdat treni 
3,45 te tahrik edildi. Bunda da kezalik ekmek, 
çadır, mütehassıs imdat işçisi, vinç, malzeme 
ve askerî komutanlığından ekmek, şeker, un, 
fasulya, pirinç, zeytinyağı çay, tuz, cadın kazma 
ve kürek yollanmıştır, istanbul'dan Haydarpa
şa'dan tahrik edilen ayn bir trenle doktor ve 
ecza yollanmıştır. Bolu tertip. ettiği iki ekibin 
birisini,doğrudan'doğruya Hendeğe, belediye re
isinin riyasetinde, gönderdi, ikinci bir ekibi de 
Düzce kaymakamının ve sıhiye müdürünün riya
setinde Adapazarı'na kadar gönderdi. 

Gecenin geç saatlerine kadar arzettiğim gibi 
tekmil civar vilâyetlerden bu vatandaşların ıstı
rabını ve elemini tahfif için mümkün olan her 
şey yapıldı. Bu tabiatiyle ilk yardımdır ve de
vam etmektedir. 

Bendeniz de bu akşam vaziyeti çok daha ya
kından görmek üzere Başvekilin emriyle hare
ket ediyorum. (Bravo sesleri). 

Maruzatım bu kadardır. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1, — Bigadiç kazasının teşkiline dair kanun 

lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/75) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesİ hakkında mü
talâa var mı 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler ... Maddelere 
geçilmiştir. 

Bigadiç kazasının teşkilâtına dair kanun 
MADDE 1. — Balıkesir vilâyetine bağlı Bi

gadiç nahiyesinde, merkezi Bigadiç olmak ve 
bu adla anılmak üzere bir kaza kurulmuştur. 
Bu kazanın sınırları; 1426 sayılı Vilâyet idaresi 
kanununun 2 nci ve 71 nci maddelerini değişti-

[1] 75 sayılı basmayan zaptın sonundadır. 

ren 4020 sayılı kanunun 1 nci maddesinin (D) 
fıkrasına göre çizilir. 

B. S. KUNT (Hatay) — Efendim, Bigadiç 
kazasının teşkilâtı hakkındaki kanuna göre 
orada Maliye ve Dahiliyeye ait memur kadro
ları mevcuttur. Adliye vekâletine ait hâkimler 
ve mahkeme kadrosu yoktur. Acaba bu kaza
larda adlî teşkilât yapılmıyacak mı? Bu husu
sun izahını rica ediyorum. 

ADLİYE V. A. R. TÜREL (Konya) — Ha
kikaten arkadaşımın talebi yerindedir. Burada 
Adliye teşkilâtının da yapılması lâzımdır. Fa
kat ancak bu, zamanla yapdabilir. Şimdiye ka
dar nahiye olması itibariyle. Adliye teşkilâtı 
zaten yoktur. Oralar kesif nüfusu ihtiva eden 
mm takalardır. Binaenaleyh bir müddet büyük 
Adliye teşkilâtını kuramıyacağız. .Fakat en kı
sa zamanda tahakkuk ettirmeğe çalışacağız. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
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Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — tlişik (1) sayılı cetvelde de-
reee, unvan, ve adedleri gösijerilen memuriyet
ler 3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı cet
velde ait oldukları vekâlet ve dairelerin kadro
larına eklenmiştir. 

BEİS —- Mütalâa var mı? . 
Maddeyi reyinize arzedi yorum. Kabul bu

yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 
MADDE 3. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvelin Maliye vekâleti kısmına ilişik 
. (2) sayılı cetvelde derece ve unvanı gösterilen 
memuriyet ilâve edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var ini? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. . Kabul bu

yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, ' 
MADDE -4. — ilişik (3) sayılı cetvelde gös

terilen kadrolar 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Ma
liye ve Dahiliye vekâletleri kısımlarına eklen
miştir. 

RBfö— Mütalâa var mı? * 
Maddeyi reyinize arzedayorum. Kabul bu

yuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5, — Bu kanun neşri tarihinden 

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

Kabul edilmiştir. 
MADDE 6, — Bu kanunun hükümlerini ic

raya tera Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS •— Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ,.. 

Kabul edilmiştir, 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
2. — Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve 

vazifeleri hakkındaki 1624 saytlt kanun ile bu 
kanunu tadil eden 2531, 3046 Ve 3571 numaralı 
kanunlarda değişiklik yaplmasına ve 1624 sayılı 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyi
hası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbata-

REİS —- Heyeti umtımiyesi hakkında mü
talâa var mı? 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâl«Ö merkez teşkilât ve vazifeleri 
hafekmdaki 1624 sayılı kanunun baa maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 

eklenmesine dair kanun 
MADDE 1. — 1624 sayılı .kanunun 3571 sa

fi] 76 sayûi basmaması zaptın sonundadır. 

yılı kanunla değiştirilen birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değ'İşth'ilmijştir •' " ; 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı bir müs
teşarlıkla aşağıda yazrlı dairelerden terekküp 
eder. 

1 Hususi kalem müdürlüğü; 
2 Teftiş heyeti; ' -i [ : 

3 Hukuk müşavirliği; ''•'•'-. 
4 Mahallî idareler Umum müdürlüğü; 
5 Nüfus işleri umum müdürlüğü; 
6 Vilâyetler idaresi umum müdürlüğü; 
7 Zatişleri umum müdürlüğü; 
8 Seferberlik müdürlüğü; 
9 Eevrak müdürlüğü; 

10 Levazım müdürlüğü; 
Dahiliye vekâletine bağlı ol*»- "Emniyet 

umum müdürlüğü ile Jandarma Genel komu
tanlığı teşkilâtı ve idaresi hususi kanunlarına 
tabidir. 

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

MADDE 2. — 1624 sayılı kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Müsteşar, vekâlete ait işleri vekilin direktif
leri dairesinde vekil namına idare eder. Bu iş
lerin mesul âmir ve murakıbıdır. 

Müsteşarın iki muavini vardır. Bunlar ve
kilin kendilerine ayırıp vereceği vazifeleri gö
rür, müsteşara da göreceği işlerde yardım eder
ler. 

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

MADDE 4. — 1624 sayılı kanunun 3571 sa
yılı kanunla değişen onuncu maddesi aşağıdaki 

MADDE 3. — 1624 numaralı kanunun 3046 
sayılı kanunla değişen 8 nei maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. : 

Nüfus işleri umum müdürlüğü; üç şubeden 
müı-ekkeptir. 

Birinci şube; nüfus yazım hazırlıkları ve nü
fus istatistikleri ve Umum müdürlüğün dosya 
ve evrak idlerine bakar. Birinci şube müdürlü
ğü Umum müdür muavini tarafından Mare olu
nur. 

tkinci şube; nüfus muamele ve muhaberele
rini ve tescil işle,mni görür. 

üçüncü şube; Vatandaşlık kanununun tat
bikatı, vatandaşlığa alınma, vatandaşlıktan eı- * 
karılma, muhacir ve mültecilerin tescil dşlerd ve 
mevzuat, muahede ve protokollara tevfikan tâ
biiyet tetkik ve tasdiki ve tâbiiyete müteallik 
diğer muamelât ile iştigal eder. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul elenler ... Etmiyenler ... 
Kabıfl edilmiştir. 
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şekilde değiştirilmiştir:. 

Zatişleri umum müdürlüğü; bir unjuın müdür 
ile bir umum müdür muavini ve iki şubeden mü
rekkeptir. 

Birinci şube: Merkez ve merkezden tâyin 
edilen vilâyet memurları ile nahiye müdürlerinin 
ve tâyinleri vekâlete ait ve tekaüt hakkını haiz 
hususi idare ve belediye memurlarının müsaba
ka, imtihan, namzetlik, stajı kurs, izin, tâyinj 
terfi,, tahvil, becayiş, işten el çektirme,' vekâ
let emrine alma, mükâfatlandırma, "cezalandır
ma, tekaüde sevk işleriyle umum müdürlük ev
rak ve dosya işlerine bakar. 

İkinci şube: Yukanki fıkrada yazılı memur
ların kıdem ve sicillerini tanzim, tâyinleri ma: 
hallerine ait memurların sicillerini merkeze 
.celp ve tetkik, bunların vukuat muamelelerini 
takip, tekaüt ve yetim, -maaşları.tahsisi ve me
murların- maaş, harcırah tahakkuk ve askerlik 
işlerim görmekle mükelleftir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyoruın. Kabul edtnler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 . — 1624 numaralı kanuna aşağı
daki madde eklenmiştir: 

Vilâyetler idaresi umum müdürlüğü-; bir 
umum müdürün idaresi altında bir umum mü
dür muavini ile üç şubeden teşekkül eder. 

Birinci şube; memleketin dahili siyasetine 
ve vilâyetlerin umumî ve hususi hallerine ait 
malûmatı toplamak ve umumî müfettişler ile 
mülkiye müfettişlerinden ve valilerden ve gele
cek raporları tetkik ile bunlar üzerinde vekil
liğe arzedileeek kısımları hazırlamak ve 2510 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 2848 numaralı kanun ile Dahiliye ve
kâletine bırakılan işleri tanzim eylemek vazife
lerimle mükelleftir. 

ikinci şube; Vilâyet idaresi kanununun tat
bikatı, mülki teşkilât ve taksimat, mülkiye mü
fettişlerinin teftiş lâyihaları icaplarını takip ve 
ifa ve vekâletin diğer daireleriyle alâkası olmı-
yah ve müteferrik muamelelerle tatbikleri diğer 
vekâletlerle beraber vekâleti de ilgilendiren iş
lerle iştigal eder, 

üçüncü şube; mebus seçimi, merasim, iane 
cemi işleriyle yangın, su baskını, yersarsıntısı 
gibi âfetler ve tabii hâdiseler, şikâyet ve mü
racaatların tetkik ve takibiyle neticelerinin 
alâkadarlara tebliğ, neşriyat ve kütüphane ve 
umum müdürlüğün evrak ve dosya işlerine ba
kar. 

REİS— Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyoruın. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MİADBB6:— 1624 numaralı kanuna ek 
olan 2591 numaralı' kanunim dördüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmişti^: ' 

Vekâlet seferberlik müdürlüğü üç şubeden 
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mürekkeptir. -. 

Birinci şube; Millî Seferberlik ve'ordu se-; 

ferberliğine yardım işleriyle iştigal eder. 
İkimi Şube; hava taarruzlarına karşı pasif 

korunma işleriyle meşgul olur. 
Üçüncü şube, hazar ve sefere mahsus îtfar 

İyenin teşkilât malzeme, talim ve terbiye işle
rine bakar. 

REİS '— Mütalâa var mı? Maddeyi [reyinize 
arzediyoruın-. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. > - • 

JflADDK'7. i—" Bu kanun .neşri taririnden 
mer'idîr. ı . ;•. * . 

REÎ& — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka* 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADD£ 8. — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Dahiliye vekili memurdur, 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir, 
3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülü hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 saydı 
.kanunlara bağlı cetvellerin DahİHye vekaleti fa$~ 
mında değişiklik yapılmasına dair ' kanun lâyi
hası ve DahiUye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/70) [1] 

BEİS—- Heyeti urnumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

OL N. TINAZ (Bursa) — Arkadaşlar; bu 
kanun lâyihasına bağlı kadro tetkik edilince 
yeni teşkilâtla beraber yekûnun 297 memura 
baliğ olduğunu görürüz. Müsteşardan başlıyor, 
küçük memuruna kadar. Bundan Jandarma ge-
neI*komutanlığı ve Emniyet umum müdürlüğü 
hariçtir. Jandarma genel komutanlığında' me
mur adedi zannederim ki, 100 ü bulmuştur. 
Bunlar" hep merkeze ait olanlardır,- Emniyet 
ıımunnmüdürlüğünü bilmiyorum. Yalnız Jandar
ma genel komutanlığının memur adedi yekûnu 
her halde iki mislinden aşağı değildir. Buna 
Emniyet teşkilâtını da ilâve eder ve 300 memur 
da oinı kabul edersek, kesirsiz 300 memur daha, 
iıepsi 600 memur eder. 

Arkadaşlar; geçenlerde Ankara'da mesken 
buhranını görüştük. Ankara'nın nüfusu artıyor. 
inşaat, ahvali hazıra dolayısiyle azaldı. Me
murlarımızın bodrum katlarında, fena şartlar 
içerisinde, hatta,bir kısmının, istanbul'dan bazı 
mekteplerin gelmesi dolayısiyle, şurada burada, 
çadırda dahi yattıklarına şahit olduk. Şüphe
sizdir ki Ankara bir Hükümet merkezi olmak 
itibariyle nüfusu gittikçe artacaktır. Teni Dev
let teşkilâtı, yeni müesseseler, bilhassa iktisadî 
inkişaf dolayısiyle, burada memurun artacağına 
şüphe yoktur. Ancak bizde bir de kadro kas

ti] 77 soyut basmayası saptın sonundadtr. 
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talıgı vardır. Mütemadiyen kadrolarımız kaba
rıyor, Onunla muvazi olarak Devlet bütçesinin 
maaş ve ücret fasılları da gittikçe kabarıyor. 
Bu sene çıkan bütçenin maaş ve* üeret ve bu
nunla muvazi olarak harcırah, mesken zammı, 
tekaüt olanların ikramiyesi vesaire, vesaire 
bunların hepsini cemedereek arkadaşlar, istikbal 
için bizi eidden düşündürecek bir vaziyet kar
şısındayız. Bugün fevkalâde ahvalin verdiği 
sersemlikle insan pek farkına varamıyor. Fa
kat yarın hali tabiiye rücu ettikten sonra bu 
idare ordusunun bu Devletin bütçesiyle bes-
lenemiyeceğini ve bundan memltekette pek müt
hiş bühtan tevellüt edeceğini şimdiden gözö-
uune almazsak, zannederim ki, büyük bir hata 
işlemiş oluruz. 

Arkadaşlar; salâhiyet sahibi bir ağızdan din
lemiştim : Dahiliye vekâletinin mahallî idarelerle 
uğrasan kısmında altı memur vazife" görür
ken bunu 12 memur yapmak için bir zamanlar 
şiddetli bir münakaşa olmuştur. Bugün bakı
yorum mahallî idarelerde memur kadrosu 58 e 
baliğ olmuştur. 

Memleketimizin hudutları büyümemiştir. Nü
fusu çok artmamıştır. İmar şu ve bu; öyle pek 
beklediğimiz, ümit ettiğimiz, yüreğimiz yana
rak istediğimiz kadar inkişaf etmemiştir. Fakat 
memur adedT artmıştır. Arkadaşlar; size kısa 
bir geçmişi arzedeyim. Bundan sakın bir temet
tü hissesi çıkarıyor demeyiniz. Bir hakikati ifa
de için arzediyorum. Zannederim ki 1929 da 
Millî Müdafaa vekâletinde müsteşar iken şimdi
ki sayın Reisimiz Bay Abdülhalik Eenda orada 
vekil idi. Tokat'tan geldiğim zaman kadrolara 
baktım, bana hakikaten çok göründü. Bunu 
kendilerine arzettinı. Dedim kî: muhterem ve
kilim, ben bu kadroları fazla görüyorum. Mü
saade buyurursanız bunda tenkihat yapalım. 
Hay hay dedi. Amma dedim, evvelâ si2În hu
susi kaleminizden başlryacağım. Memnun olurum 
dedi. Halbuki o sıralarda fiazı daire reisleri-
bana gelip mütemadiyen kadronun azlığından 
bahsediyorlardı. İşlerimiz yürümüyor, memuru
muz azdır, subayımız azdır diye daima şikâ
yette bulunurlardr. Daire reislerini ikna edip 
l>u kadroyu azaltmak imkânını göremedim. Ni
hayet merhum Ömer Halis Paşa (Bryıktay) 
Ordu dairesi reisi idi. Onun odasına gittim, ka
pıda bekliyen odacıya da, içeride meşguldür, di-
yiniz, kimse gelmesin dedim. Merhumla, oturduk 
o zaman tatbik edilmekte olan matbu ve Bütçe en
cümenince tasdik edilmiş kadroyu açarak aldığım 
müsaade ile hususi kalemden bağlıyarak şu faz
ladır, bu fazladır diyerek kurşun kalemle müte* 
nıadiyen çizdik. 'Bundan daire reislerinin de 
haberi yoktu. Bunu gizlice daktilo ettirdik, ha
zırladık, Bütçe encümenine gönderdik, tasdik et
tirdik. Ondan sonra her dairenin kadrolarını 
kendilerine gönderdik. Bir kıyamettir, bir fırtı
nadır koptu. Bu kadro ile biz bu mesuliyetin 

altrndan kalkamayız, işi yürütemeyiz diye bir 
itiraz tufanı aldı yürüdü, biz buna kulaklarımızı 
tıkadık. Kendilerin* dedik ki; emin olunuz ki 
işleriniz daha iyi yürüyecektir. Hakikaten ar
kadaşlar, tatbikata girişildiği vakit, öyle zan
nediyorum ki, işler daha iyi yürüdü. Çünkü 'bir-
büroda memur çok oldukça işleri birbirine atar
lar, işi angaryaya alırlar, birinin başı ağırır gel
mez, öteki İstanbul'a, İzmir'e gider, pazara 
gider, bittabi işler de onları bekler. 
Fakat herkes masaşma gelen evrakı ken
disi çıkarmak mecburiyetinde olduğunu bilirse 
vaktinde gelir, çalışır ve bitiremzse mesai ha
ricinde de çalışır ve illâ işini bitirir öyle gider. 
Bu bir misal. İkinci bir misal arzedeyim: 

Jandarma genel komutanlığına geldiğim za
man karargâhın mevcudu 70 küsurdu. Nasbu 
tâyin yapıp dışarıya göriderdikçe yerine kim
seyi almadım. Baktım orası, teğmen, üsteğmen 
ve yüzbaşılarla dolu. Yok dedim, siz burada 
koltuklarda oturup istirahat edemezsiniz, sizin bu
rada ilsiniz yoktur. Kazalara gideceksiniz, bir çok 

kazalarımız jandarma subaysızdır. Memleketin asa
yişi ımevzuubahistir, orada yetişeceksiniz. Gönder
dim ve yerlerine de kimseyi almadım. Bu suretle 
oradan başladım bunları göndermeye Böylelikle 
arkadaşlar, 70 kişilik kadroyu 50 ye indirdim. 
Arkadaşlar, bugünkü jandarma mevcudu 'eskisin
den pek farklı değildir. İşi de zannetmem ki 
farklı olsun. Bugün merkez teşfcilâtı 100 e çık
mıştır arkadaşlar. 

Sonra Jandarma okulu. Burada muhterem 
Nâzım Poroy ve Edip Kemal vardır. Çok iyi bi. 
lirler. Küçük, mütevazi bir kadro, iyi profesör 
ve iyi hoca, ben baslarında daima teftiş ederek 
talebeyi derse kaldırarak, meşgul olarak küçük 
bir kadro ile Jandarma genel komutanlığı bina
sının altıncı katında nıükcmmelen idare edildi 
ve sizi temin ederim, birinci smıf > ilk çıkan sınıf 
son çıkan sınıfltan daha iyi çıkmıştır. Profesör
leri gayret etmiştir, çalıştırmışlardır. Hocalar 

1 şimdi 30 - 40 kişiye çıkmıştır. Halbuki 8 - 1 0 
kişiyi geçmiyordu. 

Arkadaşlar; bir tarihte Fransız sefarethane
sinde bir zifayet verilmişti ve sefir Mssiğli idi. 
Tayyare ile uçtu, Londra'ya gitti ve şimdi Kur
tuluş komitesinde âzadır zannediyorum. Ak
şam üzeri, devairin tatil zamanına rastgelmiş. 
General; bu sizdeki memur kadrosu nedir? öy
le akıyor dedi. Ben cevap bulamadım arkadaş
lar. Arkadaşlar onun gibi jşimdi bakıyorum, me
selâ mahallî idareler kısmına, bir müdür, bir 
müdür muavini. Şimdi de zannederim öyledir. 
Büyük harpte bir Alman kolordu karargâhı. 
Birinci şube müdürü, harekâtla meşgul oluyor. 
Muavini olmadığı gibi aynı zamanda müdür 
A kısmma da bakar. O kısmın da şefidir. Hem 
o şube müdürÜdür,hem de o kısmın âmiridir. 
Dosyaları da yanı başındadır. Daktilosu da 
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oradadır. Müsveddesini kendisi yazar, kendi
si beyaz eder, kaydım yapar, muamelesini 
tamamlar ve evrakı sevkeder veya telefonla 
idare eder. Bu kadar idareli arkadaşlar, bu 
kadar idareli. Burada bir müdür arkasından 
bir de müdür muavini. Bu ne demektir? Müdür 
gelmiyecek, izin alacak, muavin onun yerine 
faakaeak. Böyle aey olmaz arkadaşlar. Eğer 
müdürün hakikî bir mazereti varsa onun yeri* 
ne şeflerden en kıdemlisi bakar. , 

Şimdi bunları böyle söylemekle bütün memur
ların ve kadroların aleyhinde bulunacak kadar 
insafsız değilim. Madem ki, tekâmül devresin
deyiz. Bilhassa imar devresindeyiz. Meselâ 
demiryollarında elbette mühendis ve memur ar
tacaktır. iktisat vekâletinin fabrikaları çoğal
dıkça elbette memurları artacaktır. Bunları 
öpüp başımıza koruz. Amma merkez teşki'Iâtî. 
Bu kadar çok memur memleket için çok büyük 
yüktür. Bundan maslahat ta müteessir olur 
arkadaşlar, malahat ta müteessir olur. Sonra 
Devlet bütçesine bu kadar çok memura göre 
fazla para koymak mümkün olmadığı için 20, 
25 ve vilâyetlerde hâttâ 10 lira maaşlı memur
lar var. Bunlar ne yiyecek, ne ile geçinecek? 
Sonra bakıyorum. Bazı vilâyetlerde vilâyet 
meelisi idare âzası. Buna ne lüzum var? Düşü
nünüz; vilâyetin valisi var, mektupçusu var, 
defterdarı var, mühendisi var, sıhhiye müdürü 
var, maarif müdürü var, ziraat müdürü var. Bütün 
bunlar toplanıverdi mi işte en mütehassıslardan 
mürekkep bir idare heyeti. Ayrıca şu kadar 
ınaşlı azaya, idare heyetine lüzum yok. Bunları 
benim zihnim ihata etmiyor. Sonra vali mua
vinleri; Efendim, mektupçu demek, valinin er
kânı harbiye reisi demektir. Benim bildiğim 
budur. Amma evsafı geriyse yenisini ve iyile
rini verelim. Mektuplu erkânı harbiye reisi 
demektir. Bütün şubeler onun masasında te
merküz ediyor demektir ve valinin de müşaviri
dir. Zaten iki kafalı oldu mu vali, mektupçu, 
vali muavini oldu mu, emin olunuz işler çatışır. 
bazı işler ona gider, bazı işler buna gider. 
Halbuki, değerli bir mektupçu bütün bu 
işleri mükemmelen tedvir eder. Vali de 
otomobiline biner dolaşır, köylülerle ka
za ve nahiyelerde temas eder. Bahusus şimdi 
tifüs tehdidi karşısındayız. Valiler istedikleri 
kadar dolaşsınlar. Mektupçu işi pekâlâ görür. 

Şimdi hulâsa edelim; barem kanunu alabil
diğine değişiyor ve ilâveler yapılıyor, Müte
madiyen. dediğim gibi, 1929 da bize gelirlerdi, 
efendim, yetişmiyor eleman azdır, aman yapa
lım, aman yapalım. 

Bütçe encümeninden rieam, kadro mesele
sinde fevkalâde mutaassıp davranmalıdır. 
Bu kadro meselesinde icap ederse biz
zat vekâletlere gi-dip birer birer tetkik etsin
ler. Vekâlete kaç evrak geliyor, bunların kaç 

tanesi çıkıyor, inceden inceye tetkik ederek ken
dilerine kanaat gelmedikçe bir ferdi dahi kad
roya ilâve etmesinler. Kadroların alabildiğine 
ilâvesinde şu mühim sebebi buluyorum. Vilâ
yetlerin adedi çoktur, arkadaşlar bugün 63 vilâ
yetimiz vardır. Dahiliye vekâleti bir 
kafadır, -bunların hepsini birden kati
yen- idare edemez.. Bu, biraz da or
duya benzer. Vaktiyle orduda yüzlerce 
redif taburları yardı, onların bir çok muhabe
releri merkezde toplanırdı. Şimdi eski bildi
ğimiz redif taburu teşkilâtı gibi, bizim Dahili
ye vekâletinin de teşkilâtı aynıdır. 63 vilâ
yetten hergün vekâlete bir. telgraf gelse 63 tel
graf, postadan üç evrak çıksa 180 küsur evrak 
yapar, hergün iki şifre gelse 126 şifre yapar. 
Bİr kişi bunların hepsini nasıl okur ve nasıl 
bir neticeye varır ve emir verebilir? Bu sonra 
ne olur Gelen evrak bakılmadan ve okunma
dan ve hattâ müdirİ umumî ve müsteşar gör
meden şube müdirine gider. Artık bu, şube 
müdürünün dirayetine kalmıştır. Vekilin hiç 
haberi soktur. Hattâ bu şube müdürü anlatmak 
istese dahi Dahiliye vekili meşguldür: asayiş, 
zelzele, şu bu. Bunlarla kafası o kadar meşbu
dur ki, herbirini ayrı ayrı dinlemeye imkân 
yoktur. Orduda görüyoruz: Dört bölük başında 
bir tabur, üç tabur başında bir alay, üç alay 
başmda bir tümen komutanı. Bunlar neden 
böyledir? Herkes kendi salâhiyetini kullana
cak, kendi salâhiyeti dahilinde olan şeyleri 
kendi mesuliyeti altmda hallü fasledecektir, yu-
kardakînin başını ağntmıyacak. Halbuki şim
di bizim vilâyetlerde, dediğim gibi, herşeyi 
sorarlar, herşeyi yazarlar. Bunda bir parça da 
mesuliyet korkusu vardır. Ben sorayım da 
vekâlet ne emir verirse onu yapayım, neme lâ
zım falan. Böyle olursa idare makanizması yü
rümez. Herkes kendi salâhiyeti dahilinde iş, 
yapmak, eser yaratmak mecburiyetindedir. 

Demek ki birisi vilâyetlerin çokluğu. Ne ya
pılmalı? Müfettişi umumilikler iyi bir adımdı 
amma bugünkü ismi var, cismi yok, müfettişi 
umumilikler değil. Salâhiyetleri gayet azdır, 
Nasıp ve tâyinlere karışmaz. Valilerin birisi İçin 
işe yaramaz diyip uzaklaştıramaz. Sonra elinde 
bütçesi yoktur. Böyle ismi var, cismi yok bir heyu
ladan ibarettir. Bunların işe yaramasını istiyor
sak salâhiyetle teçhiz etmeliyiz. 3 -4 vilâyetin 
hususi idare bütçelerinin tasdikini bunlara bıra
kalım. Meselâ valinin birisi park yaptırıyor, 
Öbürü ilmü irfan meraklısıdır kütüphane yaptırı
yor. Diğeri mektep yaptırıyor. 

Geçen gün Kurultay azalarından "birisini din
ledim: Bizim İznik kurultay âzasından. Üzüm
ler gitti mi dedim, kısmı âzami çürüdü dedi. 
Halbuki o mıntakanm o kadar güzel üzümü var-' 
dır ki kar yağdığı zaman salkımları koparırlar. 
Bu güzel üzümler çürümüştür. Niçin? Kamyou 
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yoktur, yol yoktur. Mekece yolu kısa bir yol
dur. Fakat oradan da gonderilmiyor. Çünkü yol 
bozulmuştur. Neden? Çünkü bir kısmını Bursa 
vilâyeti almış, bir kısmını Bilecik, bir kısmım 
Kocaeli. îzmit vilâyeti ne olur burayı tamir etse. 
Zavallı Bursa vilâyeti bir kısmını yapmıştır. Uğ
raşıyor. Diğer kısmı kalıyor. Umumî müfettiş 
olsa, tznik'in hayatı Mekece yolundadır, behe
mehal yapılacaktır, falan, falan hizmeti hazfe
deceksiniz, orayı yapacaksınız der. Fakat bu 
yapılmıyor. Böylece mesai darma rağınık olu
yor. 

îkineisi: Az çalışma. Arkadaşlar biz az çalışı
rız. Memurlarımız az çalışır. Onun için iş 
çıkmaz. Üçüncüsü; plânlı ve metodik çalışmı
yoruz. Bunun için tabii randıman da; hasıla 
da o nispette az oluyor. Teftiş heyetleri, kıya
met kadar zevat, dolaşırlar, bol böl harcırah 
alırlar. tleçen gün de kanunları çıktı. Dosya
lar gelir, tetkik edilmez, şubeden .şubeye gider, 
filân. En nihayet atılır. Memleketin derdi teş
his edilmesi, edilse bile tedavisi yoluna gidilmez, 
dosya mahzene atılır, mahzeni evrakr Jcabartır 
gider, halbuki İçlerinde memlekete fayda vere
cek çok güzel raporlar vardır. 

Sonra demin arzettİğim gibi işin uzamasının 
bir sebebi de mesuliyetten kaçınmaktır. Neme 
lâzım Dahiliye vekâletine yazayım emir alayım, 
ondan sonra işi başımdan atarım der. 

. Sonra bir de arkadaşlar, salâhiyetin azlığı 
da buna sebep olarak gösterilebilir. VaHlerimiz 
bir çok işlerde salâhiyetin azlığından bilhassa 
ve bilhassa muhtelif vekâletlere işlerin gitmesi 
ve kendilerine uğramaması ve kendilerinin ka
rışmamasından şkâyet etmektedirler. Geçenler
de hararetli bir münakaşa hatırlıyorum, iktisat 
müdürünü iktisat vekâleti tâyin eder denildi. 
Halbuki arkadaşlar, valinin muvafakati olmadık
ça hiç bir iktisat müdürü, sıhhiye müdürü} ma
arif, müdürü tâyin edilmemelidir. Vekâlet tara
fından tâyin edildiği için valinin emrine girme
mektedir. O vilâyetin valisi; bu adam işe yara
maz dediği zaman behemehal valinin dediği ya
pılmalıdır. Çünkü o vilâytte Devleti temsil edi
yor. Fakat valinin dediği yapılmaz. Çünkü o 
vekâlet kendi adamından sorar, kendi adamının 
sözünü valinin sözünden daha kıymetli görür. 
Böyle Devlet işi yürümez arkadaşlar. Ya o vali 
iyidir, 500 bin nüfuslu bir vilâyeti ona teslim 
etmişizdir. Yahut işe yaramaz. îşe yaramazsa 
kolundan tutup atarsmız. Fakat emaneti teslim 
ettin mi salâhiyet vereceksin. Eşhas hakkındaki 
bütün teklifleri o yapacak, sicilli o yazacak, 
Onun sicil vermediği adam terfi ettirilmîyecek 
ve başka yere kaynlmıyacak. 

Fazla başınızı ağrıtaııyaymu Teferruat tetkik 
edilecek olursa göreceksiniz böyledir. Yalnız 
Dahiliye için değil, umumiyetle Devlet kadroları 
böyledir. 
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1940 da Atina'dan geçiyorduk. Milli Müda

faa vkâletini gösterdiler. Küçümencik bir bina 
arkadaşlar. Sonra Dahiliyeyi gösterdiler. Eski 
kiralın sarayı İmiş. Altında Dahiliye, üstünde 
Erkânı harbiye oturuyormus. Küçücük bir bina. 
Bir de bizim Devlet mahallesini gözönüne getiri
niz. Bina ve oda adedi ve onların içine yerleş
miş memur adedi hakikaten istikbal için hepi
mizi düşündürecek bir vaziyettedir arkadaşlar. 
(Bravo sesleri). 

DAHİLİYE VEKOÎ H. URAN (SeyhAn) — 
Efendim; arkadaşımızın kıymetli mütalâalarını 
dikkatle dinledim. Bunların büyük bir kısmı, 
bilhassa teşkilâta ve memur kadrolarına tevcih 
edilen tenkitler, Dahiliye vekâletinin de fev
kinde bütün Hükümet teşkilatına tevcih edil
miş tenkitler mahiyetindedir. Buna sureti 

.umumiyede iştirak etmememin imkânı yoktur. 
Hakikaten keyfiyet itibariyle yüksek, az me
murla İşi çevirmek idealdir. Fakat bunun nihayet 
tekmil ihtisas encümenlerinden ve hepsinin fev
kinde ve hepsinin sonunda Bütçe encümeninden 
süzüle süzüle gelen kadrolarla demek ki, umumî 
bir takat bunu bu şekilde icabetttirmektedir. Çün
kü bunun bir de aksi vardır ki; teşkilât hakikî ih
tiyaca cevap vermezse ondan müteessir olacak 
yino vatandaşitır. Arkadaşım bir de Teşkili vi
lâyet kanuniyle bugünkü vilâyetler adedini do 
mütalâalarına zemin ittihaz ettiler. Bunu büt
çe müzakeresi sırasında da arzetmiş olduğum 

I gibi; Vilâyetler idaresi kanunu bir Dahiliye ve-
! kâleti kanunu olmanın fevkinde yine bir Hükü-
j met kanunudur. Devletin ve Hükümetin idare

sinde ana kanundur. O itibarla bunun değiş
tirilmesi de essaslı tetkike arzı ihtiyaç eder. 
Bunu Heyeti Celilenize vâdetmİŞ bulunuyorum. 
Müsaadenizi istirham ederim. Bugünkü kanu
nuna mevzu olan teşkilâta gelince bunun mer
keze taallûk eden kısmı biraz evvel kabul bu
yurduğunuz kanunun teadül cetvelinde icabe-
den tadillerinden ibarettir. Kabul buyurduğu
nuz Vilâyetler idaresi umum müdürlüğü, yeni 
bir müsteşar muvavinliği ihdası bu cümleden
dir. Geriye kalan büyük kısım; teşkilâtı daha 
ziyade halkın kucağına kadar götürmeği istih
daf eden kadrolar ve teşkilâttır. MSeselâ, yeni 
yeni nahiye teşkilâtı bu .cümledendir, mevcut 
nahiyeleri tam teşekküllü bir'hale getirerek, 
onlara nahiye kâtibi, nüfus kâtibi, tapu kâtibi 
vermeği istihdaf eden teşkilât bu cümledendir, 
nüfus memurlarının adedini çoğaltmak bu cüm
ledendir, valileri, işlerinde daha esaslı çalışa
bilmelerini teminen birer muavinlikle mücehhez 
kılmak bendenizee yine bu cümledendir. Bu ta
dilâtın ve ilâvelerin bir kısmı da vekâlet heyeti 
teftişiyesine aittir. Müfettiş adedini, iyi istih
dam edildikten sonra, arttırılmasından korkma
malı ve memnun olmalıdır. 

Bu itibarla bu kanunun lütfedilip müzakere-
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sine geçilmesini istirham ediyorum. (Muvafık 
sesleri). . 

REİS— Maddelerin müzakerelerine geçil
mesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenle.tı ... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıfclarmm tevhit ve teadü
lü hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı ka
nunlara, bağlı cetvellerin DahiMye vekâleti kıs

mında değişiklik sapılmasına dair kanun 
MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye ve
kâleti kisruıncla ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
unvan, aded ve maaşları gösterilen memuriyet
ler çıkarılmış ve bunların yerine (2) sayılı 
cetvelde derece, unvan, aded ve maaşları gös
terilen memuriyetler konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyntr.tr:. K;ı!;ı:i edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İlişik (3) sayflı cetvelde, de
rece, unvan ve ücreti gösterilen memuriyet 
3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 
(1) numaralı cetvelin Dahiliye vekâleti kısmın
dan (çıkarılmış ve yerine bağlı (4) numaralı cet
velde derece, unvan ve ücreti gösterilen memu
riyet konulmuştur. 

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

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

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

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur.. 

EEÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir; 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4. — • Pmarhisar exki Posta ve telgraf müdürü 

Ali Niyazi Erman'ın ağır para cezasının affına 
dnû Adlîye encümeni mazbatası (5/7) [1] 

REÎS — Heyeti umıımiyesi hakkında müta-
llâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Pınarhisar Eski posta ve telgraf müdürü Ali 
Niyazi Erman'm ağır para cezasının affına 

dair kanun 
MADDE 1. — Kırklareli- Ağır ceza mahke

mesince beş sene on bir ay on beş gün ağır ha-

[1] 74 sayüı basmayazı zaptın sonundadır. 

pis ve 385 lira ağir para cezasına mahkûm olup 
7 . IX . 1936 tarihinde 2/5314 sayılı kararname 
ile Keisicunıhurlukça geri kalan ağır hapis ce
zası af olunan Pınarhisar eski posta ve telgraf 
müdürü Ali Niyazi Erman'ın tediyeden aczi 
hasebiyle hapse tahvil edilmiş bulunan 385 lira 
ağn' para cezası affedilmiştir. 

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

MADDE 2. — Ihı kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Adliye vekili memurdur, 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
S. — Ticaret- vekâleti teşküât ve vazifelerine 

dair, olan 3614 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
İktUat ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/68) [1\ 

TİCARET V. O .S. SİREN (Bolu) — Arka, 
dağlar; Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 3614 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
yüksek tasdikınıza iktiran ettikten sonra ticaret 
ataşeleri ücretli kadrolardan maaşlı kadrolara 
geçmiş olacaktır. Bunların tahsisatı bütçede 
ücretten maaşa nakledilmiştir. Kanunun müs-
taeelen müzakeresini yüksek tasvibinize arzedi
yorum. Bu hususta vereeeğiniz karar bunların 
biranevvel tâyinlerini temin edecektir . 

REÎS— Müstaceliyet teklifini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler , . . Etmiyenler . . Ka
bul edilmiştir, 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler , . . Etmiyenler . . . Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerime dair 
3614 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı kanunun 1 sayılı 
cetvelinin Ticaret vekâleti kısmma bu kanuna 
bağlii l sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı memurların maaş ve temsil tah
sisatları hakkında 1843 sayılı kanunun 8 nci 

[1] 78 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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htaddesiyle 1906 sayılı kamın hükümleri tatbik 
olunur. 

Hariçte istihdam olunacak Ticaret müşavir
lerine ve Ticaret ataşelerine Büyük elçilik müs
teşarları içîn, ticaret müşavir muavinleriyle ti
caret ataşe muavinlerine birinci sınıf konsolos
lar İçin, kâtiplere de kendi sınıf ve derecelerin
de bulunan Hariciye memurları için mahsus 
cetvelinde yazılı beher mahalle göre Hariciye 
vekâleti tarafından tesbit edilen miktarları geç
memek üzere temsil tahsisatı verilir. 

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

MADDE 3. — Müşavir, ataşe veya muavin
liğe tâyin edilebilmek için asgari üç yıl Ticaret 
vekâleti teşkilâtında çalışmış olmak ve bundan 
başka fransızea, ingilizce ve almanca dillerin
den birini veya vaziie görecekleri memleketin 
dilini bilmek, kâtipler için de Ticaret vekâleti 
dış ticaret teşkilâtında asgari bİT yıl çalışmış 
buLuıımak ve hepsi için yüksek tahsil görmüş 
olmak lâzımdır. 

Bu memurların yabancı ile evli. olmamaları 
şarttır. 

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

MADDE 4. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde Ticaret vekâleti kısmındaki 
(Dış ticaret dairesi) başlığı altındaki kadrolar
la 3656 ve 3888 sayıl: kanunlara ek 3968 sayılı 
kanuna bağlı (2) sayılı muvakkat ihtiyaç cet
velindeki Ticaret vekâletine ait krsrm ve 1843 
sayılı kanunun yedinci maddesi kaldırılmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE 1, — Ticaret ataşesi 
veya Ticaret ataşe muavini olup halen talim 
ve manevra münasebetiyle silâh altında bulu
nanlardan bu kanuna bağlı bir numaralı cet
velde yazılı memuriyetlere tâyin olunanların 
maaşları, vazifeye başlama kaydı aranmaksızın 
tâyinleri tarihini takip eden ay başından itiba-

Maddeyi reyinize 
, Etmiyenler. Ka

ren verilir. • 
REÎS — Mütalâa var mı? 

arzediyorum. Kabul edenler.. 
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE İ. — 1 haziran 1943 
tarihinde ticaret ataşeliği veya ticaret ataşe 
muavinliği kadrosunda bulunanlardan işbu ka
nuna ek (1) sayılı cetvelde yazılı memuriyetle
re tâyin edilecekler hakkında üçüncü maddenin 
birinci fıkrasında yazılı şartlar aranmıyacağı 
gibi bunların müktesep haklan olan .ücret de
recesinde geçmiş hizmet müddetleri bir aşağı
daki maaş derecesinde geçmiş sayılır ve terfi 
için doldurmaları lâzımgelen müddet buna göre 
hesap olunur. 

Bu memurlardan , müktesep haklan, tâyin 
edüecekleri maaş derecelerinden yüksek olan
lar, dilerlerse almakta oldukları ücreti muhafa
za ederler. Bu gibilerin ücretleri Ticaret vekâ
leti bütçenin maaş tenibinden ödenir. 

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

MUVAKKAT MADDE & —. Bu kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelde yazılı kadrolar 1943 
malî yılı Muvazenei umumiye kanununa ekli 
(L) işaretli cetvelin Ticaret vekâleti kısmına 
ilâve edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. _ 

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

MADDE 6, — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Ticaret vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

Çarşamba' günü 15 de toplanmak üzere ini
kada son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,53 

» - * « 
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2*. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 74 
ftnarhisar eski. posta ve telgraf müdürü Ali Niyazi 

Erman'ın ağır para cezasının affîne dair 
Adliye encümeni mazbatası (5/7) 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B.M.H.. . • 
Adliye encümeni 16 .VI. İMs 

Esas No. 5/7 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Pmarhisar esbak Posta, telgraf müdürü olup 
halen İstanbul Cağaloglü Nuruosmaniye cadde
si Bahabey apartımanı birinci katında oturan 
AH Niyazi Erman tarafından Yüksek Meclise 
sunulan ve Arzuhal encümenine havale buyuru-
lan dilekçede Pmarhisar'da Posta ve telgraf 
müdürü iken bazı isnadat üzerine Kırklareli 
Ağır ceza mahkemesince beş sene on bir ay on 
beş gün ağır hapis ve 385 lira ağır para cezası
na dair verilen ve Temyiz mahkemesince tasdik 
edilerek kâtileşmiş bulunan mahkûmiyet kara
rından hapse mütaallik bakiye kısmının Yük
sek Reisicumhurluk makamınca affedilmiş ol
duğunu beyan ve affın şümulünden hariç kalmış 
olan ve hâlen hapse tahvil edilmiş bulunan 385 
lira ağır para cezasının da affı rica ve istida 
edilmiş ve keyfiyet Arzuhal encümenince tetkik 
olunarak müstedinin hapis eezasmm infazı es
nasında tahakkuk eden hastalığına binaen bir 
sene 28 günlük bakiye cezasının affı cihetine 
gidilmiş olduğu ve affın şümulü haricinde ka
lan 385 lira ağır para cezasının, bu -kere tahsi
li hakkında kanuni formalite ikmal ve müste
dinin aczinin tahakkuku hasebiyle .bu cezanın 
hapse tahvili suretiyle infazma teşebbüs edil
miş bulunduğu ve hürriyeti tahdit eden bakiye 
cezasının hastalığına binaen affedilmesi yolun
da Devletin gösterdiği atıfetin, hastalığa inzi
mam eden İhtiyarlığa rağmen esirgemeye ma
kul bir sebep bulunmamış olduğu mucip sebe
biyle mezkûr ağır para cezasının da affının ura-
vafıkı hak ve nasafet olacağına Encümenin kani 
bulunduğu beyaniyle Dahilî Nizamnamenin 54 

ncü maddesi mucıbinec gereği muamelenin ic
rası için istidaname • Arzuhal encümeninden. 
Encümenimize havale edilmekle bizzat Adliye 
vekilinin huzuriyle arzuhal ve merbutu «vrak 
tetkik ve müzakere olundu. 

Adlîye vekâletinin Arzuhal encümenine gön
derdiği 26 , IV . 1943 tarihli tezkere mündereea-
trndan ve mezkûr Vekâletin Ceza işleri umum 
müdürü Baha Arıkan'ın Arzuhal eneümcnindeki 
tamamlayıcı izahatından müstedi Ali Niyazi Er
man'ın Posta telgraf müdürü iken zimmetine 
para geçirmek suçundan dolayı 10 . VII . 1942 
tarihinde Kırklareli Ağır Ceza mahkemesince beş. 
sene on bir ay on beş, gün ağır hapis ve 385 lira 
ağır para cezasına mahkûm edildiği ve hapis ce
zasını çektiği sırada hastalığı sebebiyle bakiye bir 
sene 28 günlük hapis cezasının Teşkilâtı Esasiye 
kanununun 42 nei maddesi mucibinee 7. IX . 1936 
tarih ve 2/5314 sayılı kararname ile affedildiği 
ve bu kere affın şümulünden hariç bulunan 385 
lira ağır para cezasının malıkûmun aczi hasebiyle 
tahsili imkânsızlığı tahakkuk ederek hapse tahvil 
ve infazma teşebbüs edildiği anlaşılmış ve müste
dinin dilekçesinde ciğerlerindeki âlâm ve izdira-
bata, - hastalığına ihtiyarlığının da inzimam etti
ğini ve yaşmın yetmişi açtığını ve bu yaş ve çü
rük vücutla hapse tahvil olunan cezanın infazına 
tahammül edemiyeceğini arz ile Yüksek Meclisin 
Yüksek atıfetine iltica ederek işbu cezanın affını 
istirham eder olduğu görülmüştür. 

Encümence gereği düşünüldü: 
Müstedi Ali Niyazi Erman hakkındaki hapise 

müteallik mahkûmiyet Yüksek Reisicumhurluk 
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makamınca hastahk sebebiyle affedilmiş olup hap
se tahvil suretiyle' infazma teşebbüs edilmiş bu
lunan 385 lira ağır para cezasınm affı iğin dahi 
aynı sebep mevcut ve buna bir de ihtiyarlık inzi
mam etmiş, olması ve hüriyeti tahdit eden ceza 
hakkında gösterilen atıfetin ağır para cezasının 
affı ile de tekrarı muvafıkı madelet görülmekle 

Encümenimiz müstedinin talebini terviç ve 385 
lira ağır para eezasnun affedilmesinin uygun 
olacağı hakkındaki Arzuhal encümeninin kana
atine iştirak ederek müstedi Ali Niyazi Erman'ın 
mahkûm olduğu paza cezasmm affı hakkında 
Büyük Millet Meclisinin hükümranlık hakkını 
kullanarak Dahilî nizamnamenin 54 ncü mad

desi mucibince bir kanını lâyihasının tanzimine 
ve Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzedil-
meşine ittifakla karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine- arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Reisi Bu M. M. ve Kâ. 

Çorum 
U. Çağıl 

Ankara 
Z. Yörük 
Bingöl 
,F. Düşünsel 

Seyhan 
K. ÇtUk 

Antalya 
N. Aksojf 
Kocaeli 
S.Artd 

Manisa 
F. VsU 

Bilecik 
A. Ese» 

Konya 
E. EaragülU 

• . . • ' 

. , 

MADDE 1. — Kırklareli Ağır ceza mahke
mesince beş sene on bir ay on beş gün ağır ha
pis ve 885 lira ağır para cezasına mankfim olup 
7 . IX . 1936 tarihinde 2/5314 sayılı kararname 
ile Eeîsicümhurlukça geri kalan ağır hapis ce
zası af olunan Pmarhisar eski posta ve telgraf 
müdürü Ali Niyazi Erman'ın tediyeden aczi 

Pmarhisar Eski podd ve telgraf müdürü Ali Ni
yazi Erman'ın ağır para cezasmm af fine dair ka

nım lâyhası 
hesabiyle hapse tahvil edilmiş bulunan 385 fcra 
ağır para cezası affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icrâ> 
ya Adlîye vekili memurdur. 

• — + • • 4 ' • • • — 
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S. Sayısı:75 
Bigadiç kazasının teşkiline deir kanun lâyihası ve Da* 

biliye ye Bütçe encümenleri mazbataları (1/75) 

T, G, ' .. ; 
Başvekâlet , 15.Y.1943 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayt: 6/1613 . . . . . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bigadiç kazasının teşkili hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heye
tince I I . V. 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nmeibesiyje 
birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Ş. SaracoğH 

' Bigadiç kazasının teşkiline dair mucip sebepler lâyihası 

Balıkesir vilâyetinin merkez kazası (12) nahiye, (340) köy ve (165.000) nüfusu muhtevi büyük 
bir kazadır. Bu yüzden Devlet isleri Cumhuriyet rejimine lâyık bir şekilde yürütülemediği gibi 
kalkınma işleri de gereği gibi temin edilememektedir. 

Vilâyet merkezine 80 kilometreden fazla uzak bulunan köyler halkmın, askerî, adli, sıhhi işleri 
için merkeze gelmeleri müşkülâtı mucip olmakla beraber, bunların günlerce fişlerinden geri kal
malarını intaç etmektedir. Bu halleri önlemek ve kalkınma dâvasını yürütmek ve 1942 yılı 11 
nci ayında vukubulan yersarsmtılannda büyük Ölçüde hasara uğrıyan Bigadic'i iyi bir şekilde imar 
etmek maksadiyle saha ve nüfus bakımından pek büyük olan merkez kazasının küçültülmesine ve 
Bigadiç nahiyesi merkezinde (Bigadiç) adiyle bir kaza kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Merkez kazasından ayrılıp Bigadiç kazasına verilecek nahiye- ve köylerle merkezin yükü hafifli-
yeceği gibi köy islerinin de daha yakından takip, kontrol ve idaresi ve hasara uğrıyan Bigadiç ka
sabasının da plânlı ve metotlu bir surette İmarı mümkün olacaktır, 

DaMldye encümeni maabataaı 

T.-B. MM ^ 
Dahüiye encümtni i . VI ,19461.-

Esas No. î/75 '•' ' "'.'.' 
Kurar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Bigadiç kazasının teşkili hakkında Dahili
ye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının gönderildiğini bildiren 15 ma
yıs 1943 tarihli ve 6/1612 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi Encümenimize tevdi kılındığından 

Dahiliye vekili hazır olduğu halde okundu ve 
müzakere olundu. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında be: 
yan olunduğu üzere; 1942 senesi sonlarındaki 
yer sarsıntısında hasara uğrıyan Bigadic'in 
imar işlerini kokylaştırmak ve aynı zamand^ 
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Balıkesir vilâyetinin merkez kazasında büyük 
hacimde toplanmış olan idare islerinin cereya
nını hafifletmek maksadiyle bu nahiye merke
zinde (Bigadig) adiyle bir kaza kurulması -aa-
man ve mesafe bakımından halkın işlerini gör-» 
melerini de teshil edeceğinden Vilayet idaresi 
kanununun ikinci maddesi hükümleri dairesin
de hazırlandığı Encümenimizde verilen izahat
tan anlaşılan kanun lâyihasının kabulüne ittifak
la karar verildi. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tev
di olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılı
nır. 
Da. En. Reisi 

Tekirdağ 
Ç. TJyba4%n 

Reis V. 
Çoruh 

A, Tüsün 

M. W 
Mardin 

E, Ergin 

Kâtip 
Seyharf 
C.Oral 
Bâhfcesir 
•8.Wz«y 

Çanakkale 
H. Ergendi 
Gümüşane 
R. Güreli 

Konya 
Ş. Ergun 
Malatya 

E, Bmkun 
Tokad 

A, O. Eekel 

Afyon K. 
8. Yurtkoru 

;Bolü 
H.Ş.Adal 
Erzurum 
E. Elgün 

Hatay 
A. Türkmen 

Kütahya 
Si Eftem 

Maras 
it. Kaplan 

Yozgad 
8, Korkmaz 

Ankara 
F.BaUal 

Bursa 
E. Güvendiren 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kars 
E. özoğuz 
Kütahya 

ö. B. Vfakli 
Siird 

8. Tuncay 
Zonguldak 
B. Vardar 

Bütçe encümeni masbatası 

T. B. M. M. 
Biiçte encümeni 
Esas JV o. i/75 
Karar No. il 

Yüksek Reisliğe 

17 . VI , İ943 

Bigadiç kazasının teşteiti hakkmâe Dahiliye 
Vekilliğince hasırlanan ve Başvekâletin 15 ma
yıs 1943 tarih ve 6/1612 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kantin lâyihası Encü* 
menimize tevdi Duyurulmakla Dahiliye1 encü
meni mazbatatsiyle birlikte ve Dahiliye müste-
sariyle Maliye vekâleti namına Bütçe ve Malî 
kontrol umum müdürü haaır oldukları hakte 
tetkik ve müzakere olundu. 

Balıkesir merkezine bağlı köylerin vilâyete 
uzaklığı ve nüfuslarının kesafeti bu mıntaka 
lıalkmın işelrini ve Devlet hizmetlerini kolay
laştırmak bakımlarından bir kaza teşkilini iea^ 
bettirmekte bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bigadic'in yersarsmtısında mâruz kaldığı 
felâketin tehvhıı ve mıntakanın biranevvel 
imarı arzuları, 1943 malî yılı bütçesinin Bütçe 
encümeninde müzakeresi sırasında Bigadiç mer
kez olmak üzere bir kaza teşkili temennisinin. 
izharına vesile olmuş ve hizmetlerin karşılığı 
olarak da Dahiliye vekâleti bütçesine tahsisat 
konulmuştu. Bunun üzerine Hükümetçe ihzar 
ve Dahiliye encümenince aynen kabul olunan 
lâyiha Ençümeninaizçe de kabul edilmiş ve yal-, 

nız kflıumun neşri tarihinden muteber olması 
yolunda 5 nei madde-tadil olunmuş ve «D* cet
velinin D&hîtiye vekâleti kısmına ski odaer ilâ
ve olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzslıumlafe üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. » 

ReisT. 
Eaetamonn 
T. Coşkun 

JuıuısYfi 

Bu M. M. 
Samsun 

M. t, Yörükef 
Aydm 

Kâtip 
istanbul 
E. Öymen 
Bitlis 

A. K. Yiğitoğlu Ol, R, Alpman B. Osma 
Çanakkale 
8: T. Arm 
Giresun 

A, Sayar 
İstanbul 

ti. Ülkmm 
Kenya 

Dr. S. Irmak 
Tökad 

II, N. Eeftıiir 
Yozgad 
S. İcoz 

Diyarbakır Edirne 
R. Bekit M. N. Gündüzalp 
Hatay 

H. Selçuk 
izmir 

M. Birsel 
Kütahya 

A. Tirİdoğlu 
Tokad 

R. A, Sevengil 
Zonguldak 
E, Erişirgİf 

istanbul 
H. Korta 
Kayseri 

E. Baysal 
Manisa 

E. Kurdoğlu 
Trabzon 

M. S. Avumur 
Zonguldak 

K, Â, Kuyucak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Bigadiç kazasının teşkiline dair kanun lâyihası 

MADDIİ 1. — Balıkesir vilayetü» bağlı Bi
gadiç nahiyesinde, merkezi Bigadiç olmak ve bu 
adla Tvmlfrftfl-V üzere bir kaza kuruinmştur. Btt 
kazanın şuurları; 1426 sayılı Vilâyet idaresi ka
nununun 2 nci ve 71 nci maddelerini değiştiren 
4025 saydı kanunun 1 nci maddesinin (D) fık
rasına göre çizilir. , 

MADDE 2. — İlişik (1) sayılrcetvelde de
rece, unvan ve adedleri gösterilen memuriyetler 
36G6 sayılı kanuna bağlı ürîr numaralı cetvelde 
ait oldukları vekalet ve dairelerin kadrolarına 
eklenmiştir, 

MADDE 3. — 3388 sayılı kanuna .bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maliye vekâleti jnuM '̂m ilipk (2) 
saydı cetvelde derece ve unvanı gösterilen me
muriyet ilâve edilmiştir. 

MADDE 4. — tHşik (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar 1943 malî yriı Muvazene! umu
miye kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Mali
ye vekaleti Kısınma eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun 31 mayıs 1943 tari
hinden muteberdir , 

MADDE 6. — Bu kanunun bükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

11. V. 1943 
B§. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu A. R. Türel A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

R. Peker F. Ağrah 
Mf. V. Na, V. İ t V. 
Yücel 8. Day F. Sifmm 

S. t. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr, H. Alatas S. H. Ürgüblü S. R. Hatİpoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy C, S. Siren 

Bîğadİç kazasının teşkilâtına dair kanun lâyihası 
MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 

aynen 

MADDE. 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü madde» 
aynen t 

MADDE 4. — İlişik (3) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) işaretM cetvelin Ma
liye ve Dahiliye vekâletleri tasımlarına eklen-
mi§tjr. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 6. — Hükümetin altmcı maddesi 
aynen 

( S. Sayüfl : .75) 



Hükümetin teklifine bağh cetveller 
[1] SAYILI CITVBL 

D. Memuriyetin nevi Aded Maag 

8 
12 
12 
12 
13 
11 
13 
12 

5 
11 
13 
11 

Maliye veMUti 
Malmüdürü 
Muhasebe kâtibi 
Veznedar : t f i 
Varidat memuru 

> muavini 
Tahsil memuru 
Tahsilat kâtibi 
Millî emlâk memuru 

Dahüİye vekâleti 
Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 

» » refiki 
Nüfus memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
r 
2 

' 2 

1 
1 
1 
1 

i 
50 
25 
26 
25 
20 
30 
20 
25 

• ^ 

80 
30 
20 
30 

13 » kâtibi 2 20 

"'"•-. {2} SAYILI CETVEL ? j | 
D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

12 Muamele-muhafaza memuru 

[3] SAYILI CETVEL 

1 

1 
3 
2 
1 

75 
ı 

1 1 

75 
85 
75 
20 

Piyade tahsildarı 
Süvari » 

» » 
Odacı 

Bütçe encümeninin deği$tm§me bağh 
[3] BATILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Maliye vekâleti 
Piyade tahsildarı 
Süvari » 

» » 
Odacı 

Kaza odacısı 

ı ' 

. 1 

Dahiliye vekâleti 

Aded 

1 
3 
2 
1 

2 

Ücret 

75 
85 
75 
20 

20 

*>m<* 
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S. Sayısı: 76 
Dahiliye vekâleti teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 1624 
sayılı kanun ile bu kanunu tadil eden 2531,3046 ve 
3571 numaralı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve 
1624 sayılı kanuna bir madde eklenmesine dair ka

nun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/69) 

T. a 
Başvehâtet ' ' 1İ.V.1943 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı; 6/1531 

Büyük Millet Meclisi Yüksek EeisMğine 
Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 1624 numaralı kanun ile bu kanunu 

tadil eden 2531, 3046 ve 3571 numaralı kanunlarda değişiklik yapılması ve 1624 sayılı kanuna bir 
madde eklenmesine dair Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve lera Vekilleri Heyetince 30. IV. 1943 
tarihinde Yüksek Meelise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasîyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
. ' ' ' : * . , . . Ş> Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

1. — Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtının iş haemi gün geçtikçe artmakta bulunmasına bina
en 23 .1 , 1939 tarih ve 3571 sayılı kanunla ihdas edilmiş, olan bir müsteşar muavinliği kâfi gelme
diğinden yeniden ikinci bir müsteşar muavinliği ihdasına lüzum görülmüştür. 

2. — Evvelce vekâlet teşkilâtı içinde memleketin emniyetine ve dahilî siyasetine ve vilâyetlerin 
umumî ve hususi hallerine ait mahımutı toplamak ve Vilâyetler idaresi kanunu tatbikatını te
min eylemek gibi vazifelerle iştigal eden ayrı bir Umum müdürlük mevcut idi. 

19. V. 1930 tarihinde vekâlet merkez teşkilâtı hakkındaki, 1624 numaralı kanunla "Umum mü
dürlüğe zat işleri de verilmiş zatrişleri müdürlüğü lağvedilmişti. 

Belli başlı ve müstakil bir vazife olan zat işlerinin, merkezden mansup hususi idare ve bele
diyeler memurlarının zatî muamelâtının da inzimamı ile vüsat peyda eylemiş olmasına ve diğer 
taraftan hal ve zamanın şartları karşısında vilâyetler idaresine ait muamele hacminin de artmış bu
lunmasına ve şimdiye kadar yapılan tecrübe neticesine göre eskiden olduğu gibi Vilâyetler ida
resi kanununun tatbikatını temin eylemek ve memleketin emniyetine ve dahilî siyasetine ve vilâ
yetlerin umumî ve hususi hallerine ait malûmat toplamak üzere Vilâyetler idaresi umum müdür
lüğü namı altında ayrı bir umum müdürlük tesis ve zat işleriyle iştigal eylemek Üzere de ayrıca 
bir Memurlar ve sieil umum müdürlüğü teşkili muvafık görülmüştür. 

Bu münasebetle umumî idare mefhumu içine girdiği halde Nüfus umum müdürlüğü teşkilâtın
da dördüncü şubeye verilmiş olan ve 2510 sayılı iskân kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair bulunan 2848 sayılı kanunla Dahiliye vekâletine bırakılan işlerin de Vilâyetler idaresi 
umum müdürlüğüne verilmesi muvafık bulunmuştur. 

3. — 23 . VI. 1934 tarih ve 2531 sayılı kanunla Dahiliye vekâletine bağlı olmak ve seferberlik 



işleriyle iştigal etmek üzere kurulmuş olan seferberlik müdürlüğüne bugünün icaplarına göre bir 
itfaiye şubesinin ilâvesi de lüzumlu görülmüştür. 

4. — Yukarıda üç maddede lüzumu arzolunan yeni teşkilât mucibince Dahiliye vekâleti merkez 
teşkilâtı vazifeleri hakkındaki 1624 numaralı kanunda bazı tadilât yapılması icabettiğinden bu ka
nunun 3571 numaralı kanunla muaddel birinci ve en son 3046 numaralı kanunla değiştirilen 8 neî 
ve yine en son 3571 numaralı kanunla değişen 10 nen maddelerinin ve 3531 sayılı kanunun dör
düncü maddesiyle ilâve edilmiş olan maddenin değiştirilmesi ve bu kanuna yeniden bir madde ve 
ikinci maddesine de bir fıkra ilâvesine dair 8. maddelik bir kanun lâyihası takdim kılınmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M.M. 
DdhÜİye encümeni '. ; 1. VI. 1943 

Esas No. 1/69 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye vekâleti merke2 teşkilâtı ve vazife
leri hakkındaki 1624 numaralı kanun ile bu 
kanunu tadil eden 2531, 3046 ve 3571 numaralı 
kanunlarda değişiklik yapılması ve 1624 numa
ralı kanuna bir madde eklenmesi hakkında Da
hiliye vekilliğince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise arzı tcra Vekilleri Heyetince kararlaştırı
lan kanun lâyihasının gönderildiğini bildiren 
11 mayıs 1943 tarihli ve 6/1531 numaralr Baş
vekâlet tezkeresi Encümenimize tevdi Duyurul
duğundan Dahiliye vekili hazır olduğu halde 
okundu ve müzakere olundu. 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtının, bu
günkü iş ieaplarına göre genişletilmesi ve iş 
hacimlerine göre de bölümlerin düzeltilmesi 
maksadiyle hazırlandığı anlaşılan lâyiha, esas 
itibariyle varit görülmüş ve mucip sebepler maz
batasında izah edilen tadiller dahi umumiyet 
itibariyle kabul edilerek yalnız maddelerin met
ninde bazı ifade tavzihleri ve ufak Kelime tas
hihleri yapılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe eneümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kı
lındı. 
Da. En. Reisi Reis V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
C. Uybad&n A. Tüzün M. Ergin 

Kâtip 
Seyhan Afyon K. Ankara 

' C. Oral S. Yurtkorv, F. Daldal 

Balıkesir 
& Uzay 

Çanakkale 
H. Ergeneli 
Oümüşane 
R. Güreli 
Konya 

Ş, Ergun 
Malatya 

E. Barkan 

Bolu 
/ / . S. Adal 

Erzurum 
İV, Elgün 

Hatay 
A. Türkmen 

Kütahya 
S. Ertem 

Maraş 
R. Kaplan 

Bursa 
F. Güvendiren 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kars 
E. özoğuz 
Kütahya 

Ö. B. Uşaklı 
Siird 

S. Tuncay 
Yozgad Zonguldak 

S. Korkmaz R. Vardar 

Vazifesi 2577 numaralı kanunun birinci 
maddesinin B fıkrasında « Memleket içinde va

tandaşların kültür cephesinden her türlü vazi
yetlerini araştırmak, 2510 numaralı iskân kanu
nunun 8, 9, 10 ve 11 neı maddelerine göre lü
zumu görülen tedbirleri arayıp bulmak, bu ted
birlerin tatbikini devamlı yürütmek ve yokla
mak, hariçteki Türkkan veya kültürüne bağlı 
olanlardan geleceklerin vaziyetlerini tetkik et
mek, yurdun iskâna elverişli ve verimli toprak
larını araştırıp bulmak ve tespit etmek işleriyle 
uğraşır ». 

Tarzında tesbit olunan ve iskân işleri Sağlık 
bakanlığına devredildiğinde iskân kanununun 
Dahiliye vekâletine bırakılan bu vazifelerini 
yapmak üzere nüfus umum müdürlüğüne 4 ncü 
şube olarak bağlanan kültür şubesi bu lâyiha ile 
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kaldırılmakta ve vazifeleri yeni kurulan vilâ
yetler idaresi umum müdürlüğünün birinci şu
besine munzam vazife olarak verilmektedir. 

Yatanın yapılacak mühim işleri sırasında 
birinci derecede yer tutan bu anasır işi başın
da 60 liralık sırf bu işle meşgul bir müdür de 
bulunan müstakil bir gube hatinde dahi mat
lûp derecede görülmediği halde diğer vazife
leri de çok mühim olan bir şubeye verildiğinde 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 sayılı kanun ile bu kanunu ta
dil eden 2531, 3046 ve 3571 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılması ve 1624 saydı kanuna bir 
madde eklenmesine dair Dahiliye vekilliğince ha
zırlanan ve Başvekâletin 11 mayıs 1943 tarih ve 
6/1531 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclîse sunulan 
kanun lâyihası Encümenimize tevdi buyurul-
makla Dahiliye encümeni mazbatasiyle birlikte 
ve Dahiliye müsteşarı ile Maliye vekâleti namına 
Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Dahiliye vekâleti teşkilâtında bugünkü i§ 
hacmiyle mütenasip olarak yapılması teklif ve 
Hükümet esbabı mucibesinde izah olunan ge
nişleme ve değişiklik Encümenimizce de yerinde 
görülmüş ve müzakereye esas ittihaz olunan Da
hiliye encümeni teklifi «Basa taallûk etmiyen 
kelime tashihleriyle kabul olunmuş ve tatbika
tının istilzam ettirdiği tahsisat da 1943 malî yılı 

daha mühmel kalacağı endişesi içindeyim. 
Bundan dolayı kültür şubesinin yine müstakil 
şube halinde kalması ve müstakil şube halinde 

ı Nüfus umum müdürlüğünden alınıp bu işe da
ha münasebetti bulunan yeni Vilâyetler idaresi 

i umum müdürlüğüne bağlanması vatan menfaat
lerine daha uygun düşeceği kanaatındayım, 

Tokad mebusu 
s A. G, Pekel 

Dahiliye vekâleti bütçesine konulmuş olduğun
dan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Beis V. 
Kastamonu 
T. Goşkan 

Amasya 
A, K. Yiğitoğlu 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
A. Sayar 
istanbul 

H, Dikmen 
Konya 

Dr. 8. Irmak 
Tokad 

S. N. Keşmir 
Yozgad 
S. Içöz 

Bu M. M. 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Diyarbakır 

Kâtip 
istanbul 

F. Öymen 
Bitlis 

B. Osma 
Edime 

R. Sekit M. N. Günd&zalp 
Hatay 

H. Selçuk 
izmir 

M, Birsel 
Kütahya 

A. Tirîdoğhı 
Tokad 

R. A. Sevengil 
Zonguldak 

E. EriğirgÜ 

istanbul 
H. Kortel 
Kayseri 

F. Baysal 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Trabzon 

M. 8. Anamur 
Zonguldak 

H. A, Kuyucuk 

Bütçe encümeni maabataaı 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 17 .VI. 1943 

Esas No. 1/69 , ' 
Karar No, 42 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRİŞl 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 sayih kanun İle bu kanunu ta
dil eden 2531, 3046 ve 3571 numaralı kanunlar
da değişiklik yapılmasına ve 1624 sayılı kanuna 

bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1624 sayılı kanunim 3571 sa
yılı kanunla değiştirilen birinci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Dahiliye vekaleti merkez teşkilâtı bir müste
şarla aşağıda yazılı dairelerden terekküp eder. 

1 - Hususi kalem müdürlüğü; 
2 - Teftiş heyeti; 
3 - Hukuk müşavirliği; 
4 - Mahallî idareler umum müdürlüğü; 
5 - Nüfus işleri umum müdürlüğü; 
6 - Vilâyetler idaresi umum müdürlüğü; 

* 7 • Memurla ve Sicil umum müdürlüğü; 
8 • Seferberlik müdürlüğü; 
9 - Evrak mülürlüğü; 

10 - Levazım müdürlüğü; 
Dahiliye vekâletine bağlı olan Emniyet 

umum müdürlüğü ile Jandarma Genel komutan
lığı teşkilâtı ve idaresi hususi kanunlarına 
tâbidir. 

MADDE 2. — 1624 sayılı kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Müsteşar, vekâlete ait işleri vekilin direktif
leri dairesinde Vekil namına idare eder. Bu işle
rin mesul âmir ve murakıbıdır. 

Müsteşarın İM muavini vardır. Bunlar veki
lin kendilerine tevdi ve tetkik edeceği vazifeleri 
görür ve müsteşara da göreceği işlerde yardım, 
ederler. 

MADDE 3. — 1624 numaralı kanunun 3046 
sayılı kanunla değişen 8 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Nüfus umum müdürlüğü; ü$ şubeden mürek
keptir. 

a) . Birinci şube; nüfus yazım hazırlıkları ve 
nüfus İstatistikleri ve Umum müdürlüğün dosya 
ve evrak işlerine ibakar. Birinci şube (müdürlüğü 
Umum müdür muavini tarafından idare olunur. 

b) ikinci şube; nüfus muamele ve muhabe
relerini ve tescil işlerimi görür. 

c) Üçüncü şube; Vatandaşlık 'kanununun 
tatbikatı, vatandaşlık tetkik ve tasdiki, tabu-

Dahiliye vekâleti Merkez teşkîlâh ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve Mr madde eklenmesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1624 sayılı kanunun 3571 sa
yılı kanunla değiştirilen bininci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı bir müs
teşarlıkla aşağıda yazılı dairelerden terekküp 
eder. 

1 Hususi kalem müdürlüğü; 
2 Teftiş heyeti 
3 Hukuk müşavirliği; j 
4 Mahallî idareler Umum müdürlüğü; 
5 Nüfus işleri Umum müdürlüğü; 
6 Vilâyetler idaresi Umum müdürlüğü; 
7 Zatişleri Umum müdürlüğü; 
8 Seferberlik müdürlüğü; 
9 Evrak müdürlüğü 

10 Levazım müdürlüğü; 
Dahiliye vekâletine bağlı olan Emniyet 

umum müdürlüğü ile Jandarma Genel komu
tanlığı teşkilâtı ve idaresi hususi kanunlarına 
tabidir. 

MADDE 2. — 1624 saydı kanunun ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Müsteşar, vekâlete ait işleri vekilin direktif
leri dairesinde vekil namına idare eder. Bu iş
lerin mesul âmir ve murakıbıdır. 

Müsteşarın iki muavini vardır. Bunlar ve
kilin kendilerinle ayırrp vereceği vazifeleri gö
rür, müsteşara da göreceği işlerde yardım eder
ler. 

MADDE 3. — 1624 numaralı 'kanunun 3046 
sayılı kanunla değişen 8 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Nüfus iğleri umum müdürlüğü; üç şubeden 
mürekkeptir: 

Birinci şube; nüfus yazım hazırlıkları ve nü
fus istatistikleri ve Umum müdürlüğün dosya, ve 
evrak işlerine bakar. Birinci şube müdürlüğü 
Umum müdür muavini tarafından idare olunur, 

ikinci şube; nüfus muamele ve muhaberele
rini ve tescil işlerini görür. 

Üçüncü şube; Vatandaşlık kanununun tatbi
katı, vatandaşlığa alınma, vatandaşlıktan çtka-

( & Sayısı : 76 ) 
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.BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞİ 

Dahiliye vekâleti merkez tegküât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 saydı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek

lenmesine dair kanun lâyihası 

HADDE 1. — Dahiliye encümeninin 1 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 2. — Dahiliye encümeninin 2 nci 
maddesi aynen. 

HADDE 3. — Dahiliye encümeninin 3 neft 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 76 ) 
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yet işleriyle iştigal eder. 

MADDE 4. — 1624 numaralı kanunim 3671 
sayılı kanımla değişen onuncu maddesi aşağıda
ki şeMİde değiştirilmiştir: 

Memurlar ve sioil umum -müdürlüğü; bir 
umum müdürün idaresi altmda bir umum mü
dür muavini Üe İM şubeden mürekkeptir. 

a) Birinci şube; merkez ve merkezden man-
sup vilâyet memurları ile nahiye müdürlerinim 
ve tâyinleri vekâlete ait ve tekaüt hakkını haiz 
hususi idare ve belediye memurlarının müsaba
ka, imtihan, namzetlik, staj, kurs, izin, tâyin, 
terfi, tahvil, becayiş, işten el çektirme, vekâlet 
emri, mükâfatlandırma, cezalandırma, tekaüde 
sevk işleriyle mnum müdürlük evrak ve dosya 
işlerine bakar. 

b) ikinci şube; (A) fıkrasında yazdı me
murların kıdem ve sicillerini tanzim, tâyinleri 
mahallerine ait memurların sicillerini merkeze 
celp ve tetkik, bunların vukuat muamelelerini 
takip, tekaüt ve yetim maaşları tahsisi ve me
murların maaş, harcırah tahakkuku ve askerlik 
işlerini görmekle mükelleftir. 

MADDE 5, — 1634 numaralı kanuna aşağı
daki madde eklenmiştir: 

Vilâyetler idaresi umum müdürlüğü; bir 
umum müdürün idaresi altmda bir umum mü
dür muavini Üe üç şubeden teşekkül eder. 

a) Birinci şube; memleketin emniyetine ve 
dahilî siyasetine ve vilâyetlerin umumî ve hu
susi hallerine ait malûmatı toplamak ve umumî 
müfettiş ve vilâyetlerden gelecek raporlarları 
tetkik ile bunlar üzerinde alınması lâzmagelen 
tedbirleri tâyin ve tatbikatını temin ve 2510 sa
ydı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 2848 numaralı kanun ile Dahiliye ve
kâletine bırakılan işleri tanzim eylemek vazife-
leriyle mükelleftir, 

b) İkinci şube; Vilâyet idaresi kanununum 
tatbikatı, mülkî teşkilât re taksimat, mülkiye 
müfettişlerinin teftiş lâyihaları icaplarını takip 
ve ifa ve vekâletin diğer daireleriyle alâkası 
omuyan ve müteferrik muamelelerle tatbikleri 
diğer vekâletlerle beraber vekâleti de ilgüendi-

Da. E. ! 

nlma, muhacir ve mültecilerin tescil işleri v« 
mevzuat, muahede ve protokollara tevfikan, tabi
iyet tetkik ve tasdiki ve tabiiyete mütaalük di
ğer muamelât ile iştigal eder. 

MADDE 4. — 1624 numaralı kanunun 3571 
sayılı kanunla değişen onuncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Zat işleri umum müdürlüğü; bir umum mü
dürlük ile bir umum müdür muavinliği ve İM 
şubeden mürekkeptir. 

Birinci şube; merkez ve merkezden mansup 
vilâyet memurları ile nahiye müdürlerinin ve 
tâyinleri vekalete ait ve tekaüt hakkım haiz 
hususi idare ve belediye memurlarının müsaba
ka, imtihan, namzetlik, staj, kurs, izin, tâyin, 
terfi, tahvil, becayiş, işten el çektirme, vekâlet 
emrine alma, mükâfalandırma, cezalandırma, te
kaüde sevk işleriyle umum müdürlük evrak ve 
dosyla işlerine bakar. 

İkinci şube; yûkanki fıkrada yazılı memur
ların kıdem ve sicillerini tanzim, tâyinleri ma
hallerine ait memurların sicillerini merkeze 
celp ve tetkik, bunların vukuat muamelelerini 
takip, tekaüt ve yetim maaşları tahsisi ve me
murların maaş, harcırah tahakkuku ve askerlik 
işlerini görmekle mükelleftir. 

MADDE 5, — 1624 numaralı kanuna aşağı
daki madde eklenmiştir: 

Vilâyetler idaresi umum müdürlüğü; bir 
umum müdürün idaresi altmda bir umum mü
dür muavini ile üç şubeden teşekkül eder. 

Birinci şube; memleketin dahilî siyasetine 
ve vilâyetlerin umumî ve hususi hallerane ait 
malûmatı toplamak ve umumî müfettişler ile 
mülkiye müfettişlerinden ve valilerden ve gele
cek raporları tetkik ile bunlar üzerinde vekil
liğe arzedilecek kısımları hazırlamak ve 2510 sa
ydı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 2848 numaralı kanun ile Dahiliye ve
kâletine bırakılan işleri tanzim eylemek vazife-
Ieriyle mükelleftir. 

tkind şube; Vilâyet idaresi kanununun tat
bikatı, mülki teşkilât ve taksimat, mülkiye mü
fettişlerinin teftiş lâyihaları icaplarını takip ve 
ifa ve vekaletin diğer daireleriyle alâkası ohnı-
yan ve müteferrik muamelelerle tatbikleri diğer 
vekâletlerle beraber vekâleti de ilgilendiren iş-
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MADDE 4. — 1624 sayılı kanunun 3571 sa
yılı kanunla değişen onuncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Zatişleri umum müdürlüğü; bir umum müdür 
ile bir umum müdür muavini re iki şubeden mü-
rekkeptir. 

Birinci şube merkez ve merkezden tâyin 
edilen vilâyet memurları ile nahiye müdürleri
nin re tâyinleri vekâlete ait re tekaüt hakkını 
haiz hususi idare re belediye memurlarının mü
sabaka, imtihan, namzetlik, staj, kurs, izin, tâ
yin, terfi, tahvil, becayiş, işten el sektirme, ve
kâlet emrine alma, mükâfatlandırma, cezalandır
ma, tekaüde serk işleriyle umum müdürlük ev
rak re dosya islerine bakar. 

İkinci şube; yukanki fıkrada yazdı memur
ların kıdem ve sicillerini tanzim, tâyinleri ma-, 
hallerine ait memurların sicillerini merkeze 
celp ve tetkik, bunların vukuat muamelelerini 
takip,, tekaüt ve yetim maaşları tahsisi ve me
murların maaş, harcırah tahakkuku re askerlik 
işlerini görmekle mükelleftir. 

MADDE 5. — Dahiliye encümeninin S nci 
maddeci aynen. 

( S. Sayısı: 76 ) 
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ren işlerle iştigal eder. 
e) Üçüncü şube; mebus seçimi, merasim 

işleri, İane cemi, yangın, au baakmi, yersarsm-
tısı gibi afetlerle tabu hâdisat, şikâyet ve mü
racaatların tetkik ve takibiyle neticelerinin 
alakadarlara tebliğ, neşriyat ve kütüphane ve 
umıum müdürlüğün evrak ve dosya işlerine ba
kar. 

MADDE 6. — 2531 saydı kanunun dördüncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vekalet seferberlik müdürlüğü üç şubeden 
mürekkeptir. 

a) Biıtaci şube; millî seferberlik ve ordu se
ferberliğine yardım işleriyle iştigal eder, 

b) îkinci şube; hava taarnırianna karşı 
pasif korunma işleriyle meşgul olur. 

c) Üçüncü şube; Hazar ve sefere mahsus 
itfaiyenin teşkilât, malzeme, talim ve terbiye 
işlerine bakar. , 

MADDE 7. — Bu kanon 81 . V . 1943 tari
hinden muteberdir. 

MADDE a — Bu kanonun icrasına Dahili
ye vekili memurdur. 

30 . IV . 1943 
Bs. V. • Ad. V. M. M. V. 

8. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artmkat 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
fi. Peker N. Menementioğlu F. AğraHt 
MtV. Na.V. îk. V. 
Yücel 8. Doy F Sirmen 

S. î. M. V. Ot. t V. Zr .V. 
Dr. H. Alataş 8. S. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlv, 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Gebesoy C, 8. Siren 

Da, E. 
lerle iştigal eder. 

Üçüncü şube; mebus seçimi, merasim, iane 
cemi işleriyle yangın, su baskını, yersarsıntısı 
gibi âfetler ve tabu hâdiseler, şikâyet ve mü
racaatların tetkik ve takibiyle neticelerinin 
alâkadarlara tebliğ, neşriyat ve kütüphane ve 
umum müdürlüğün evrak ve dosya işlerine 
bakar. . 

MADDE 6. — 1624 numaralı kanuna ek 
olan 3531 numaralı kanunun dördüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vekâlet seferberlik müdürlüğü üç şubeden 
mürekkeptir. 

Birinci şube; Milli seferberlik ve ordu se
ferberliğine yardım işleriyle iştigal eder. 

tkinci şube; hava taarruzlarına karşı pasif 
korunma işleriyle meşgul olur. 

üçüncü şube, hazar ve sefere mahsus itfa
iyenin teşkilât, malzeme, talim ve terbiye işle

ne bakar. 
MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 

yürürlüğe girer. 
MADDE 8. — Bu kanun hükümlerinin icra

sına Dahiliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 76 ) 
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MADDE 6, — Dahiliye encümeninin S na 
maddeBi aynen. \ 

HADDE 7. — Bn kanun neşri tarihinden 
meridir. 

HADDE 8. — DaluDye encümeninin 8 nci 
maddesi aynen. 

• » • • — 
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S. Sayısı: 77 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerin Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik yapıl

masına dair kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/70) 

T.C. ; ' ;: """"" 
Bafv&kâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/İ5S6 

Büyük Millet Meclisi Yüksele ReUti$ne 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna ek- 3888 sayılı kanun-

lara bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında Dahiliye vekilliğin
ce hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetince 7 . V . 1943 tarihinde Yüksek Meclise araı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş- Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

1. — Diğer bir kanun lâyiha ve mucip sebepleri ile Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtında ih
dası zaruri görülen memuriyetler sebebiyle Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı cetvelde Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı
na ait kısmın değiştirilmesi lâzımgelmiştir. 

2. — Mülkiye müfettişleri vilâyet, kaza, nahiye ve hattâ köyleri ue teftiş etmekte ve buralar
da mevcut idare âmir ve memurları hakkında (Emniyet ve Jandarma da dahil) vâki şikâyetler 
üzerine tahkikat da yapmakta bnlunduklanndan36 müfettiş kadrosu kâfi gelmemektedir. Teftiş 
ve tahkik İşlerinin lâytkiyle başanlabilmesi için mülkiye müfettişi adedinin (50) ye çıkarılması 
lüzumlu görülmüştür. 

Bütçe mülâhazası ile şimdilik yeniden 9 mülkiye müfettişliği kadrosu ilâve edilmiş ve birinci 
maddede yazılı cetvelin Dahilîye vekâleti merkez teşkilâtına ait kısmının bu noktadan da değiş
tirilmesi icabeylemiştir. 

3. — Valilerin bîr kısmı bulundukları maaş derecelerinde kanuni müddetlerini ikmal ettikle
ri halde yüksek maaş" dereceli vali kadrosu az olduğundan terfi edememektedirler. Devlet teşkilâ
tında mevkileri yüksek ve vazifeleri önemli olan valilerimize kanuni müddetlerini 'daha az teca
vüz ettirecek Mr zamanda terfi imkânları verilmek Üzere maaş kadrolarında ufak bir tadil ya
pılması gerekli bulunmuştur. 

4. — Vilâyette Devletin mümessili ve her vekâletin idarî ve siyasi icra vasıtası olan valileri
mizin hergün biraz daha artmakta olan çeşitli işlerini serbestçe görebilmeleri ve kendilerine, vi
lâyete bağlı olan kaza ve nahiyelerde ve hattâ köylerde kanunen mecbur olduğu teftiş ve mura
kabe vazifelerini bihakkın yapabilmeleri için her vilâyete bir veya bir kaç vali muavini verilme
si ieabetmektedir. Bütçe mülâhazası ile şimdilik 17 vali muavinliğine 13 vali muavini kadrosunun 
ilâvesiyle vali muavini adedinin 30 a İblâğı muvafık görülmüştür. 

t 
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5. — Mektupçular vilâyet işlerinin görülmesinde ehemmiyetli bir unsurdur. Mektupçulukla
ra kaymakamlardan ve dahiliye mesleğinin buna muadil diğer memurluklarından tâyin ve tah
villere imkân bırakılmak ve vilâyette diğer idare şubeleri reisleri maaşlariyle hiç olmazsa bir te
adül temini için mektupçu maaşlarının kaymakamlar gibi 40 liradan başlıyarak 80 liraya kadar 
çıkarılması zaruri bulunmuş ve bu suretle mektupçu maaş kadrolarında tadilât yapılması icabey-
lem iştir. 

6. — Mansup idare heyetlerinin büyük vilâyetlere teşmili prensibine uyularak bu sene de yeni
den mansup üç idare heyeti kurulması muvafık görülmüştür. 

7. — Bütçe mülâhazası ile gerek maaşları ve gerek kadroları gördükleri vazifeye göre noksan 
olan nüfus teşkilâtının bütçenin bugünkü imkânları dahilinde bir parça takviyesi düşünülmüş ve 
bu sebeple cetvelde lüzumlu ilâve tadiller yapılmıştır. 

8. — 22. VI. 1936 tarih ve 3049 sayılr kanunla bazı vilâyetlerde teşkil edilmiş olan seferberlik 
müdür ve memurları bugünün ihtiyaçlarını teminetmemektedir. Seferberlik ve pasif korunma iş
lerine ehemmiyet atfedilmesi lüzumu ve bunlara ait programların tatbikinin temini için vilâyet
lerde bu teşkilâtın biraz daha tevsii İeabetmektedir; Bn sebeple şimdilik yeniden 40 lira maaşlt se
kiz seferberlik müdürlüğü ve 12 aded seferberlik kâtipliği ihdasına lüzum görülmüştür, 

9. —• Büyük kazalardan bîr kısmmda bir tahrirat kâtibi mevcut olup bunlar bütün yazılı ve ka
yıt işlerini görmeğe kâfi gelmediğinden tahrirat kâtibi refiki adedinin 42 den 100 e çıkarılması 
lüzumlu ve zaruri görülmüş ve bu sebeple cetvelde ilâve ve tadîlât yapılmıştır. 

10. — Miktarları esasen noksan olan nahiyelerimizin bugünkü bütçe imkânları dahilinde şim
dilik 24 aded arttırılması ve bunlara birer nüfus memuru ile birer de nahiye kâtibi verilmesi 
muvafık görülmüştür. 

Üç ilâ onuncu maddelerde yazılı Dahiliye vekâletinin vilâyetler teşkilâtına ait değişiklikler için 
de 3656 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı cetvelin Dahiliye vekâleti (Vilâyet memurları) 
başlığı altındaki 4088 ve 4265 sayılı kanunlarla muaddel kısmında yeniden tadilât yapılması lâzım* 
gelmiştir. 

11. — 3888 sayılı kanuna bağlı listeye dahil ücretli memurlardan Dahiliye vekâleti tabibi 100 
lira ücret almaktadır. Vekâlet memurlarının miktarlarına göre tabibin işi çoktur. Emsali tabilbler 
140 lira ücret almaktadır. Bunun için Dahiliye vekâleti tabibi maaşının da 140 liraya çıkarılması 
muvafık görüldüğünden 3888 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinin Dahiliye vekâletine ait karnım
da da değişiklik yapılması icabetaiştir. 

12. — Yukarıda 11 madde üzerine yazılı teşkilât ile kadro tadillerinin 1943 malî senesi iptida
sından itibaren yürürlüğe girmesi için yeni bütçenin maaş faslına lüzumu kadar tahsisat konulduğu 
gibi bu dört maddeden ibaret, ilişik kanun lâyihası da takdim kılınmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahüİye encümeni 1 . VI . 1943 
Esas No, 1/70 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki Da
hiliye vekilliğince hazırlanan ve Yüksek' Mec
lîse arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırı

lan kanun lâyihasının gönderildiğim bildiren 
12 mayıs 1943 tarihli ve 6/1556 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi Encümenimize tevdi buyurul-
duğundan Dahiliye vekilli hazır bulunduğu hal
de okundu ve müzakere olundu. 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtında ya-
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pılması muktazi değişiklikler ve bu değişiklik
lerin tabii bir hâsılası olarak ihdası lüztımlu 
görülen memuriyetler, Devlet memurları aylık
larının tevhit • ve teadülü hakkındaki kanun ile 
eklerine bağlı cetvellerin Dahiliye'ye ait olan 
kısımlarının dahi değiştirilmesini zaruri kıldığı 
ve vekâletin merkez teşkilâtında yapılan bu 
değişikliklerin vilâyet memurluklarına da te
stini dolayısiyle yeni bütçeye mevzu tahsisat mik
tarlarına 'göre icabeden değişikliklerin yapıl
dığı anlaşılmıştır. 

Lâyihaya merbut mucip sebepler arasında 
tadat edilen tadiller Eneümenimizce de muva
fık görülmüş ve şu kadar ki; valilerin terfileri 
İmkânına daha açık bir meydan vermiş olmak 
için birinci ve ikinci suıif valiliklere birer aded 
zam edilerek buna mukabil üçüncü ve dördün
cü ve dördüneü sınıf vaiilaklerden birer aded 
eksiltilmesi, lâyihanın esasında ve bütçe tahsi
satında tesir icra edecek derecede bir ehemmi
yeti haiz olmadığı ittülâbazasiyle vilâyet memur
ları kısmında ufak bir değişme yapılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tev
di buyurtdmak üzere Yüksek Reisliğe takdim 
krtındı. 
Dahilîye En. Reisi Reis V. M. M!. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
G Vybadin Bir madcUsine İhtirazı kayıtla 

muhalifim. E. Ergin 
A .Tütün 

Seyhan Afyon K. Ankara 
O. Oral B. Turdkoru F. DaZdaî 
Balıkesir Bolu Bursa 

7 . S. Uzay H. Ş. Adal E. Güvendiren 
Çanakkale Erzurum Gazianteb 

R. ErgeneH N. Elgûn Dr. A, Melek 
Gümüşane Hatay Kars 
R. Güreli A. Türkmen ' E. ösoğuz 
Konya Kütahya Kütahya 

8, Ergim ^ 8. Ertem ö. B. ÜşaUı 
Malatya Marsa Sürd 

E, Sarftan B. Kaplan S. Tuncay 
Tokad Yozgad Zonguldak 

A, G. Pekel S, Korkmaz B. Vardar 

Vali muavinlerine, dördüneü smıf vali
lerden fazla maaş verilmemelidir. Çünkü 
Dahiliye memurlarının derecelerini gösteren 
1700 numaralı kanunun birinci maddesi, 
dört sınıfa ayrılan valilerin ikinci derecede 
memur olduğunu ve üç sınıfa ayrılmış olan 
vali muavinlerinin de üçüncü derece memur 
olduğunu tasrih etmiştir. Üçüncü derecede 
olan bir memura, ikinci dereceyi haiz olan 
memurdan daha fazla maaş verilmesi doğru 
olamaz kanaatindeyiz. 

Mardin Çoruh Siird 
E' Ergin A* Tüzün 8. Tuncay 
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bütye encttmani mafbatan 

T. 3. M. M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. 1/70 
Karar No. 43 

İ7 .Vİ. 1943 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarmm tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti kıs
ırımda değişiklik yapılması hakkında Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 12 mayıs 
İ943 tarih ve 6/1556 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun layihası Encümenimize 
tevdi buyurulnıakla Dahilîye encümeni mazbata-
siyle birlikte Dahiliye vekâleti müsteşarı ve Mali
ye vekâleti namma Bütçe ve mali kontrol umum 
müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtında yapılan 
değişiklikler, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan kanuna ve eklerine 
bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti kısmüarmda 
dahi değişiklikleri icabettirmiş .ve lâyiha bu se
beple hazırlanmıştır. 

Dahiliye encümenince aynen kabul olunan lâ
yiha, Encumenimissee mer'iyetinin neşri tarihin
den başlaması yolunda 3 ncü maddenin tadiliyle 
ve Dahiliye encümenince üçüncü ve dördüncü de
recelerden tenzil suretiyle ilâve olunan birinci 
ve ikinci smrftan birer valilik kadrosu da ye

rinde görülerek Dahiliye encümenince hazırlanan 
cetveller aynen kabul olunmuştur. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
ReisV. 

Kastamonu 
T. Goşkan 1 
Amasyan 

A. K. Yiğitoğlu 
Çanakkale 
8. T. Arsal 

Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 

H .Dikmen 
Konya 

Dr. 8, Irmak 
Manisa 

F. Kurdoğh 
Tokad 

R. A. Sevengü 
Zonguldak 

E. Erîjirgü 

Bu M. M. 
Samsun 

Kâtip 
İstanbul 

If. A. Yörüker F. Öymen 
Aydın Bitlis 

Ol. R. Alpman B. Osma 
Diyarbakır 

B. Bekit 
Hatay 

B. Selçuk 
İzmir 

M. Birsel 

t 

Trabzon 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

İstanbul 
S. Kortu 
Kayseri 
Fi Baysal 

Kütahya 
A, Tiridoğlu 

Tokad 
H. N.'Keşmir 

Yozgad 
M. S. Anamur S. îçbz 

Zonguldak 
H. A, Kuyucak 
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HÜKÜMETİN TEKLİSİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tetdülü 
hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı kanun
lara bağlı cetvellerin Dahiliye vekaleti kısmın-
da dağişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye ve
kâleti taammda ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
unvan, aded ve maaştan gösterilen memuriyet

ler eıftarıliTiTa, ve bunların yerine (2) sayılı cet
velde derece, unvan, aded ve imaagian gösterilen 
memuriyetler konulmuştur. 

MADDE 2. — IÜSUE (3) sayılı cetvelde, dere
ce, unvan ve ücreti gösterilen (memuriyet 3096 sa
yılı kanuna ek 3888 Baydı kanuna bağlı (1) nu
maralı cetvelin Dahiliye vekâleti lnjmiitHfa.ii çı
karılmış ve yerin» bağlı (4) numaralı cetvelde 
derece, unvan re ücreti gösterilen memuriyet 
konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun 31 mayıs 1943 tari
hinden muteberdir, 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
lora Vekilleri Heyeti memurdur, 

B$ .V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
R. Peker 
Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
7r. H, Alataş 

Mü. V. 

7.V.1943 
Ad, V. M. M. V. 

A. B. Türel A. R. Artunkal 
Ha. V. Mal. V. 

N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Na. V. Öt. V. 
8. Day F. Sİrmen 

G. I. V. Zr. V. 
S. H. Ürgüblü Ş. R. BaHpoğht 

Ti. V. 
A. F. Cebesoy C. S. Siren, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRİŞİ 
Devlet memurları ayhklarmn tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 sayılı kanunla
ra bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti kısmında 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay

nen 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3. — Bu kamın neşri tarihinden 
tmer'idir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

(Dahiliye enenmeni cetvelleri aynen) 

(S, Sayısı: 11) 
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Ül nvan 

Hükümetin teklifine bağh cetveller 

[1] NUMABAU CETVEL 
Aded Maaş T>. unvan 

DAHİLÎYE VEKÂLETİ MERKEZ 
MEMURLARİ 

2 Müsteşar 
3 Müsteşar muavini 

125 
100 

Hususi kalem müdürü 

6 
9 

11 
12 
13 

8 
11 
13 

3 
5 
5 
6 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 

Müdür 
Şef 
Mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 
Şifre kalemi: 
Şifre başmemuru 
Şifre memuru 
Kâtip 

1 
1 
1 
3 
3 

70 
40 
30 
25 
20 

1. 
2 
2 

50 
30 
20 

Mahallî idareler Umum müdürlüğü 

"Umum müdür 
Umum müdür muavini 
Daire reisi 
Şube müdürü 
Şube müdür muavini 

» » » 
BÜro şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Memur 
Katip 

Memurlar, Sicil ve muamelât 

3 
5 

11 
13 

6 

9 
10 
11 

Umum müdür 
Umum müdür muavini 
Dosya memuru 
Kâtip 

Birinci şube: 

Müdür 

Muamelât bürosu: 

Şef 
Birinci mümeyyiz 
ikinci mümeyyiz 

" 

1 
1 
3 
7 
3 
3 
1 
5 
5 

13 
16 

ürli 

1 
1 
1 
1 

100 
80 
80 
70 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 

ıgu 

100 
80 
30 
20 

70 

1 40 
1 35 
2 30 

Aded Maaş 

12 Memur 
13 Kâtip 

Sieil ve kıdem bürosu: 

9 Şef 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 

Tahakkuk bürosu: 

9 Şef 
10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 

Tekaüt ve tesis bürosu: 
9 Şef 

10 Birinei mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 Kâtip 

İkinci şube: 
6 Müdtir 

Teşkilât ve intihap bürosu; 
9 Şef 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 Kâtip 

Muamelât bürosu: 
9 Şef 

10 Birinei mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 Kâtip 

Nüfus isleri umum müdürlüğü 

3 Umum müdür 1 

2 
3 

1 
2 
2 
6 
7 

1 
1 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
2 
3 
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25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 

70 

1 
1 
1 
1 
3 

l 
1 
1 
1 
4 

40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
80 
25 
20 

100 



D. 

5 Muavin ve 

9 Şef 
12 Memur 
13 Kâtip 

9 Şef 
12 Memur 
13 Kâtip 
14 > 

> -
İkinci şube 

6 Müdür 

9 Şef 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 

-

9 Şef 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 

Üçüncü şub 
6 Müdür 

9 Şef 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 
-

9 Şef 
11 Mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 

9 Şef 

unvan 

birinci şube müdürü 

Büro (1) 

Büro (2) 

* 

Büro (1) 

Büro (2) 

e: 

Büro <1) 

Büro (2) 

Büro (3) 

Aded 

İ 

ı 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
2 

1 

1 
1 
2 
1 

• -

1 
1 
2 
2 

1 

^ 7 — 
Maaş 

80 

40 
25 
20 

40 
25 
20 
15 
, 

. 70 

40 
30 
25 
20 

40 
30 
25 
20 

70 

40 
30 
25 
20 

40 
30 
25 
20 

40 

D, Unvan 

12 Memur 
13 Kâtip 

Dördüncü şube: 
6 Müdür 
9" Şef 

11 Mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 

Teftiş hsy-eU 

3 Beis 
9 Şef 

12 Memur 
13 Kâtip 
14 » 

Müfettişler 

4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 
6 ikinci sınıf müfettiş 
7 Üçüncü sınıf müfettiş 

Hukuk müşaviırUği 

3 Hukuk müşaviri 
5 Muavin 
7 Muhakemat müdürü • •• 
9 Muhakemat kısmı müdür mua

vini 
12 Memur 
13 Kâtip 
14 > 

Seferberlik müdürlüğü 

5 Müdür 

Birinci şube : 
7 Sef 

10 Mümeyyiz 
18 Kâtip 

Brinci şube : 
7 Şei 

10- Mümeyyiz 
13 Kâtip 

( S. Sftjaat i ÎT) 

Aded 

2 
1 

1 
I 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

3 
3 

12 
18 . 

1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 
2 

1 
1 
2 

Maaş 

25 
20 

70 
40 
30 
25. 
20 

100' 
40 
25 

.. 20 
15 

90 
80 
70 
60 

100 
80 
60 

- • -

- 40 
25 
20 
15 

80 

60 
35 
20 

60 
35 
20 



Unvan 
— 8 

Aded Maaş D. 

Evrak müdürlüğü 

7 Müdür 
9 Şef 

11 Mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 
14 » 
13 İstanbul evrak muhafızları/ 

Müracaat bürosu : 
12 Müracaat memura 
14 Kİtİp 

Levaem şubesi 

7 Müdür 

Levazım bürosu: 
10 Birinci sınrf mümeyyiz 
10 Mutemet 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 
11 Ambar memuru 

Ayniyat bürosu : 
9 Ayniyat münasibi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 

1 
i 
1 
1 
7 
5 
3 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
2 

DAHtLtYE VEKÂLETt VİLÂYET 
MEMURLARI 

1 Birinci sınıf vali 
2 İkinci > » 
3 Üçüncü * ' » 
4 Dördüncü smrf vali 
3 Vali muavini 
4 » » 
5 » » 
6 > » 
6 Birinci sınıf mektupçu 
7 İkinci » * 
8 üçüncü » » 
9 Dördüncü smrf mektupça 
9 Vilâyet tahrirat bürosu gefi 

60 
40 
80 
25 
20 
15 
20 

25 
15 

60 

35 
35 
30 
25 
20 
30 

40 
35 
30 
25 
20 

9 
10 
25 
18 
1 
2 
9 
5 
3 
15 
18 
27 
4 

150 
125 
100 
90 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
40 

unvan Aded Maaş 

10 Tahrirat mümeyyizi 
12 Tahrirat kâtibi 
13 » » 
11 Evrak ve dosya mümeyyizi 
13 » memuru 
4 İdare heyeti âzası 
5 *• » » 
6 » » » 
9 » > büro şefi 

11 * » mümeyyizi 
12 » » kâtibi 
13 » » » 
9 Hususi idare şefi 
7 
8 
9 

10 

Seferberlik müdürü 

» » 

11 » memuru 
13 » kâtibi 
7 Nüfus müdürü 
8 » » 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 > kâtibi 
13 » » . 
10 Tabiiyet mümeyyizi 
11 » memuru 
13 > kâtibi 
8 Umuru hukukiye müdürü 

12 » » kâtibi 
13 » » •» 
10 Maiyet memuru [1] 
11 » » [1] 
12 Şifre memuru 
13 » * refiki 
11 Daire müdürü 
5 Kaymakam 
6 » 
7 » 
8 » 
9 t 

11 Tahrirat kâtibi 
12 » » 

5 
3 

143 
2 

186 
6 
7 
8 
3 
1 

İS 
87 
1 
3 
5 
9 

14 
27 
18 
2 
5 
7 
7 

42 
3 

158 
2 
2 
3 
6 
2 

11 
30 
70 
2 
2 
2 

60 
67 
76 
85 
95 

100 
200 

35 
25 
20 
30 
20 
90 
80 
70 
40 
30 
25 
20 
40 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
20 
50 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
30 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
25 

[1] Maiyet memurlart vekâlet ve vilâyette İs
tihdam olunabüirler. 
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D. ümran-' 

13 » » 
11 Kaza nüfus memuru 
12 » » » 
13 » » kâtibi 
14 » » » 
10 Nahiye müdürü 

Aded 

•141 
30 

«60 
230 
180 

9 

^-9 — 
Maaş 

20 
; 30 

25 
20 
15 
55 

, B. 

11 
: 12 

13 
15 
14 
15 

» 
» 
» 

Unvan 

» 
» 
» . . 

Nahiye tahrirat kâtibi 
Nahiye nüfus memuru 

» * fr 

Aded 

73 
153 
681 
238 
52 

*86 

Maa$ 

30 
25 
20 
1Q 
15 
W 

[2] NUMARALI CETVEL 
DAHILİE VEKÂLETİ MERKEZ 

MEMURLARI 

2 Müsteşar 
3 Müsteşar muavini , 

Hususi kalem müdürlüğü 

6 Müdür 
• . - • 

Şifre bürosu: 
8 Şifre başmemuru 

11 Memur 
12 » 

Hususi kalem: 
9 Şef J - • • • ' • •• 

10 Birinci mümeyyiz 
12 Memur 

Hukuk müşavirliği 
3 Hukuk müşaviri 
5 Hukuk müşavir muavini 
7 Muhakemat müdürü 
9 Muhtkemat müdür muavini 

12 Memur 
13 Kâtip 
14 > 

1 
2 

1 

- • 

1 
2 
2 

1 
1 
6 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Mahallî idareler JJ. Müdürlüğü 

3 Umum müdür 
5 Umum müdür muavini 
5 Daire reisi 
6 Şabe müdürü 
8 Şube müdür muavini 
9 Şube müdür muavini 
9 Büro şefi 

1 
1 
3 
7 
3 
3 
1 

125 
100 

70 

50 
30 
25 

40 
35 
25 

100 
80 
60 
40 
25 
20 
15 

100 
80 
80 
70 
50 
40 
40 

(S . Sayış 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 

Memurlar ve sİeü umum 

3 TJmum müdür 
5 Umum müdür muavini 
6 Şube müdürü 
9 Büro şef i 

10 Birinci mümeyyiz 
11 tkinci mümeyyiz 
11 Evrak ve dosya memuru 
12 Memur 
13 Kâtip 

• 

5 
5 

13 
16 

müdürlüğü 

1 
l 
2 
4 
5 
6 
1,-

13 
15 

Nüfus umum müdürlüğü 
3 Umum müdür 

. 5 Umum müdür muavini ve 
rinci şube müdürü 

6 Şube müdürü 
9 Büro şefi 

11 İkinci mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 
14 > 

1 
bi-

1 
2 

7 7: 
... 4, 

12 
10 
ı 

Vilâyetler idaresi V: Müdürlüğü 

3 Umûm müdür 
5 Umum müdür muavini 
6 Şube müdürü 
9 Kütüphane memuru 
9 Harita memuru 

11 Kütüphane memur muavini 
9 Büro §efi 

n : 77 ) 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 

35 
30 
25 
20 

^ • ; i : s 

100 
80 
70 

• 4 0 
35 
30 
30 
25 
20 

100 

80 
70 
40 
30 
25 
20 
15 

, .:., 

100 
80 
70 
40 
40 
30 
40 



t). Unvan 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
10 Evrak ve dosya memuru 
12 Memur 
13 Kâtip 

r : ' • • TefU§ heyeti 

3 Tefti§ heyeti reisi 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınrf müfettişi 
8 İkinci » » 
7 Üçüncü » » 

Tefti} heyeti kalemi 

9 Şef 
12 Memur 
13 Kâtip 
14 » 

j T' •'' ' Seferberlik müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Şef 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 Kâtip 
6 İtfaiye işleri mütehassıs» 

Tl' Evrak müdürlüğü 

7 Müdür 
9 Şef 

11 Mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 
14 » 
13 Arşiv memuru 
12 Müracaat memuru 
14 » kâtibi 

. '""**'• Levazm müdürlüğü 
7 Müdür 
9 Ayniyat muhasibi 

10 Birinci mümeyyiz 
10 Mutemet 
11 İkinci mümeyyiz 

- 1 0 — 
Aded Maaş 

2 
2 
1 
5 
2 

1 
4 
7 

14 
20 

1 
1 
2 
1 

1 
3 
3 
1 
1 
6 
1 

1 
1 
1 
1 
7 
5 
a 
1 
1 

1 
1 
* ' • 

1 
2 

35 
30 
35 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
60 

1 

40 
25 
20 
15 

80 
60 
35 
30 
25 

. 20 
70 

60 
40 
30 
25 
20 
15 
20 
25 
15 

60 
40 
35 
35 
30 

(IS. 3aj 

D.-

11 
12 
13 

1 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
12 
13 
11 

13 
4 
5 
6 
9 

11 

12 
13 
9 
7 
s 
9 

10 
İ t 
13 
7 
8 
9 

10 
10 
11 

'îsj ; 

Unvan Aded Maaş 

Ambar memuru 
Memı$r 
Kâtip 

" + " " " ~ ' n '*' " * " ' • • - • - • 

VİLÂYET MEMURLARI 

Birinci smıf vali 
İkinci > » 
Üçüncü » » 
Dördüncü » > 
Vali muavini 

» » 
» » 
* » 

Mektupça 
• » 

Mektupçu 

» 
Vilâyet tahrirat bürosu şefi 

> » mümeyyizi 
» » kâtibi 

' » » kâtibi 
» evrak ve dosya mü

meyyizi 
Vilâyet evrak ve dosya memuru 

» İdare heyeti âzası 
» » . » » 
» » » » 
» » » büro şefi 
i • * » . mümey

yizi 
» » » kâtibi 
» » » » 

Hususi idare şefi 
Seferberlik müdürü 

» » 
» > 
» » 
» Memuru 
» kâtibi 

Vilâyet nüfus müdürü 
» » * 
> * » 
> » » 

Nüfus- müdürlüğü Başkâtibi 
» » » 

7T-) 

1 
4 
4 

• " ' 

12 
15 
17 
18 
3 
5 

10 
12 
10 
11 
12 
14. 
16 
4 
5 
3 

143 

2 
186 

8 
10 
12 
3 

1 
18 
87 
1 
3 
5 

17 
14 
27 
30 
4 
9 

18 
32 
15 
48 

30 
25 
20 

.— > 

150 
125 
100 
90 

100 
90 
80 
70 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
35 
25 
20 

30 
20 
90 
80 
70 
40 

30 
25 
20 
40 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
60 
50 
40 
35 
35 
30 



D. 

12 
13 
10 
11 
13 
8 

12 
13 
10 
11 
12 
13 
11 
5 
6 
7 
8 

Unvan 

* kâtibi 
» » 

Tâbiiyyet mümeyyizi 
» memuru 
» kâtibi 

Umuru hukukiye müdürü 
» » kâtibi 
» » » 

Maiyet memura 
* » 

Şifre » 
» » refiki 

Daire müdürü 
Kaymakam 

» 
» 
» 

Aded 

50 
100 

2 
2 
3 
6 
2 

11 
30 
70 
2 
2 
2 

60 
67 
76 
85 
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Maaş 

25 
20 
35 
30 
20 
50 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
30 
80 
70 
60 
50 

D. 

9 
11 
12 
13 
14 
11 
12 
13 
14 
10 

u 12 
13 
14 
15 
14 
15 

» 

unvan 

Tahrirat kâtibi 
» 
» 
» 

> 
» 
» refiki 

Kaza nüfus memuru 
» 
» 
» 

» » 
» kâtibi 
» » 

Nahiye müdürü 
> 
» 
» 
» 
> 
». 
> 

» 
» 
» 

tahrirat kâtibi 
» » 

nüfus memuru 
» » 

Aded 

95 
100 
200 
83 

100 
30 

360 
230 
180 
33 
73 

153 
681 
24 

238 
76 

186 

Maa$ 

40 
30 
25 
20 
20 
30 
25 
20 
15 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
15 
10 

[3] NUMARALI CETVEL 

D. unvan Aded Ücret 

DahÜiye vekâleti merkez 
10 Doktor 1 100 

[4] NUMARALI CETVEL 

D. Unvan Aded Ücret 

Dahiliye vekâleti merkez 
8 Doktor 1 140 

Müracaat bürosu : 

(S. Sayısı ; 77) 
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Dahiliye encümeninin, değiştirici 

[2] NUMARALI CETVEL 
D. 

2 
3, 

6 

8 
11 
12, 

9 
10 
12 

3 
5 
7 
9 

12 
13 
14 

3 
5 
5 
6 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 

3 
5 

Unvan A 3ed 

DAHİLÎYE VEKALETİ MERKEZ 
MEMURLARI 

Müsteşar 
& muavini 

Hususi kalem müdürlüğü 

Müdür 
Şifre bürosu : 
Şifre başmeınuru 
Memur 
Memur 
Hususî kalem: 
Şef 
Birinci mümeyyiz 
Memur 

. . . . . . ı • ' 

Hukuk müşavirliği 

Hukuk müşaviri 
» » muavini 

Muhakemat müdürü 
> » muavini 

Memur 
Kâtip 
Kâtip 

1 
2 

1 

1 
2 
2 

1 
1 
6 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Mahallî İdareler umum müdürlüğü 

Umum müdür 
•» » muavini 

Daire reisi. 
Şube müdürü 
Şube müdür muavini 
» » » 

Büro şefi . 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Memur 
Kâtip 

Zat işleri umum müdürlüğü 

Umum müdür 
» » muavini 

1 
1 
3 
7 
3 
3 
1 
5 
5 

13 
36 

1 
1 

Maaş 

125 
100 

;70 

50 
• 30 

25 

40 
35 
25 

100 
80 
60 
40 
25 
20 
15 

100 
80 
80 
70 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 

100 
80 

j D . 

6 
9 

10 
11 
11 
12 
13 

3 
5 

6 
9 

11 
12 
13 
14 

3 
5 
6 
9 

. 9 
11 
9 

.10 
11 
10 
12 
13 

3 
4 
5 
6 
7 

9 
12 

Unvan" 

Şube müdürü 
Büro şefi 
Birinci mümeyyte 
İkinci » 
Evrak ve dosya memuru 
Memur 
Kâtip 

Aded 

2 
4 
5 
6 
1 

13 
15 

Nüfus işleri umum müdürlüğü 

Umum müdür 
•» » muavini ve 1 

nci şube müdürü 
Şube müdürü 
T 

Büro şefi 
İkinci mümeyyiz 
Memur 
Kâtip 

» 

1 

1 
2 
7 
4 

.12 
10 

1 

Vilâyetler idaresi umum müdilrlüğü 

Umum müdür 
» » muavini 

Şube müdürü 
Kütüphane memuru 
Harita memuru 
Kütüphane memur muavini 
Büro şefi 
Birinci mümeyyiz 
tkinci » 
Evrak ve dosya memuru 
Memur 
Kâttp 

Teftiş heyeti 

Teftiş heyeti reisi 
Başmüfettiş 
Birinci sınrf müfettiş 
İkinci » » 
Üçüncü » » 

Teftiş heyeti kalemi 

Şef 
Memur 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
5 
2 

1 
4 
7 

14 
20 

1 
1 

Maaş 

70 
40 
36 
30 
30 
2ö 
20 

100 

80 
70 
40 
30 
25 
20 
15 

100 
80 
70 
40 
40 
30 
40 
35 
30 
35 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
60 

40 
25 

( S. Sayısı : 77 ) 



Unvan 
- ı s -^ 

Aded Maaş. D. 

13 Katip 
14 > 

Seferberlik müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Şef 

10 Birinci mümeyyiz 
11 İknici » 
12 Memur 
13 Katip 

6 İtfaiye iğleri mütehagısı 

Evrak müdürlüğü 

1 Müdür 
9 Sef 

11 Mümeyyiz 
12 Memur 
13 Kâtip 
14 » 
13 Arşiv memuru 
12 Müracaat memura 
1 4 ' » . k â t i b i 

. •"*'' "*•; Levazım müdürlüğü 

7 Müdür 
9 Ayniyat muhasibi 

10 Birinci mümeyyiz 
10 Mutemet 
11 ikinci mümeyyiz 
11 Ambar memuru 
12 Memur 
13 Kâtip 

VİLÂYET MEMURLARİ 

1 
2 
3 
4 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
I 

Birinci sınıf vali 
ikinci » » 
Üçüncü » > 
Dördüncü » » 
Vali muavini 

» » 
> » 
» » 

Mektupeu 
» 
> 

2 
1 

1 
3 
3 
1 
1 
6 
1 

1 
1 
1 
1 
7 
5 
3 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
4 

16 
17 

10 
12 
10 
11 
12 

2̂0 
16 

80 
60 
35 
30 
25 
20 
70 

60 
40 
30 
25 
20 
15 
20 
25 
15 

60 
40 
35 
35 
30 
30 
25 
20 

13 150 
16 125 

100 
90 

3 100 
5 90 

80 
70 
80 
70 
60 

Ünvön Aded Maa? 
8 » 
9 * 
9 Vilâyet tahrirat bürosu şefi 

10 » » mümeyyizi 
12 » » kâtibi 
13 • » , > » 
11 » evrak ve dosya mümeyyizi 
13 » » » memuru 
4 » idare heyeti âzası 
5 » » » » 
6 » » » » 
9 Vilâyet idare heyeti âzasi büro 

çeft 
11 Vilâyet idare heyeti mümeyyizi 
12 » » » kâtibi 
13 '» » » » 
9 Hususi idare şefi 
7 Seferberlik müdürü 
8 
9 

10 
11 
13 

» 
» 
» 

. > 
» 

» 
» 
» 
> 

kâtibi 
7 Vilâyet nüfus müdürü 
8 » » » 
9 > » » 

10 » > » 
10 Nüfus müdürlüğü Başkâtibi 
11 » > > 
12 ». kâtibi 
13 » » 
10 Tâbiiyet mümeyyizi 
11 » memura 
13 » kâtibi 
8 Umum hukukiye müdürü 

12 > » kâtibi 
13 » » » 
10 Maiyet memura 
11 » » 
12 Şifre memuru 
13 > . » refiki 
11 Daire müdürü 
5 Kaymakam 
6 > 
1 » ; . ' • . ' 
8 * . -, 

14 
16 
4 
5 
3 

148 
2 

186 
8 

10 
12 

3 
1 

18 
87 
1 
3 
5 

17 
14 
27 
30 
4 
9 

ıa 
32 
15 
48 
50 

100 
2 
2 
3 
6 
2 

11 
30 
70 
2 
2 
2 

60 
67 
76 
85 
& 

60 
40 
40 
35 
26 
20 
30 
20 
90 
80 
7Q 

40 
30 
25 
20 
40 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
6Q 
50 
4Q 
35. 
35 
30 
25 
2Q[ 
35. 
30. 
2a 
5Q 
25. 
20 
35 
3Q 
25 
20 
30 
8<î 
?a 
eo 
50 
40 
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İ*i 

İ l 
12 
18 
14 
11 
12 
13 
14 

Unvan 

Tahrirat kâtibi 
» » 
» » 
» » refiki 

Kaza nüfus memuru 
» » » 
> > kâtibi 
» » » 

Aded 

100 
200 
83 

100 
30 

360 
230 
180 

* - U -
Maaş 

30 
25 
20 
15 
30 
25 
20 
15 

D. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
14 
15 

Unvan 

Nahiye müdürü 
» » 
* » 
» » 
> tahrirat kâtibi 
» » » 

Nüfua memuru 
» > 

Aded 

33 
73 

153 
681 
24 

238 
76 

186 

Man$ 

35 
30 
25 
20 
15 
10 
15 
10 

» a - « 
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S. Sayısı:78 
Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair olan 3614 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/68) 

T.C. 
Başvekâlet V |7 ; " T; 11 mayla 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı; 6/1508 

Büyük AtOllet Meclisi Yüksek Kefeliğine 

Ticaret vekâleti Teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı kanuna ek olarak Ticaret vekilliğince, 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 5 . V • 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kai
min lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
' . Ş. Saraçoğlu 

Ticaret vekâleti Teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
Mucip sebepler 

. I. Kanun lâyihasının hazırlanmasını icabettiren sebepler: 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara ek 

3968 sayılı kanun Ticaret ataşeliklerini bir ihtiyaç listesine almıştır. Bu kanun hükümleri, bilin
diği gibi, dış teşkilât için daimî bir statü meydana getirmekten ziyade, esaslı hükümler vazma inti-
zaren, bir geçiş devresine münhasır bulunmaktadır. 

Bahis mevzuu teşkilâtın bu muvakkat vaziyetten çıkarılması son zamanlarda şiddetle hissedilen 
bir ihtiyaç haline gelmiştir. Şöyle ki, halen, Ticaret ataşelerinin tâyin ve nakilleri imkânı hemen 
hemen kaybedilmiştir. Filhakika, merkeze alınan ataşeler yerine bir diğerini veya bugünkü şart
lara göre ehemmiyet kazanmış bir mahalle yeniden bir ataşe göndermek lâzrmgeldiğinde, 500 - 600 
liralık ücreti istihkak etmiş memurlar bulmak lâzımgelmektedir. Bu ise mümkün değildir. Binne-
tice, her ataşe, yerine bir yenisini göndermek mümkün olmadığından, olduğu yerde çivilenmiş şiddetle 
ihtiyacımız olan mahallerdeki ataşelikleri boş kalmaya mahkûm bulunmuştur. 

II. Lâyihada takip olunan esaslar: ' 
Takdim kılman kanun lâyihası.şu üç esasa riayetle tanzim olunmuştur: 
Birinci esas: Devlet teşkilatının asıl bünyesini maaşlı kadrolar teşkil etmekte ve ücretli kadrolar 

peyderpey maaşa kalbedilmekte olduğundan, Ticaret konseyye ve ataşelikleri için maaşlı kadrolar 
kabul edilmiştir. 

İkinci esas: Ticaret konseyye ve ataşelikleri için yeni yeni hükümler taharri ve vazma lüzum gör 
ülmiyerek, alelûmum Hariciye memurları hakkmda câri hükümlerin bunlara da teşmili yoluna gidil
miştir. 

Bu nokta üzerinde durmağa değer; '*'"•.• . """ 
Ticaret konseyye ve ataşeleri, üzerindeki temsilî sıfat itibariyle, yabancı memleketlerde, elçiliklerin 

mümasil memurlarından farksızdırlar. Nitekim bunlar elçiliklere ataşe ve bulundukları yerlerdeki 
kordiplomatiğe dahildirler. Böyle olunca bu memurlar hakkmda diğer Hariciye memurlanridan 
farklı hükümler tatbik etmeğe mahal yoktur. Esasen, yabancı memleketlerde vazife gören Hariciye 
teşkilâtı Devletin en eski teşkilâtından olması ve bu teşkilâtı İdare eden hükümlerin geniş bir tec-



- 2 -
rübeye, bir ananeye istinat etmiş bulunması itibariyle de, bu sahada ticaret ataşeleri için yenilik
ler aramak lüzumsuz bir araştrrma olur. Nitekim Millî Müdafaa vekâleti tarafından tâyin olunan 
ataşemiliter ve ataşenavaller için Hariciye memurları hakkındaki hükümler tatbik edilmektedir. 

Üçüncü esas — Kadroların mümkün olduğu kadar az değişecek surette yapılması lüzumlu ol
makla, mevcut 19 ataşe ve muavinlik kadrosu aynen muhafaza edilmiş, fakat bunlar kısmen L 
cetveline alınmak suretiyle, Ticaret vekâleti bütçesindeki 108 000 liralık tahsisatı katiyen tecavüz 
etmemek esası kabul edilmiştir. Bu husus maddeler kısmındaki izahat ile daha ziyade aydınlatı
lacaktır. 

III. Lâyihadaki hükümler hakkında, maddeler sırasiyle izahat: , 
Birinci madde — Vekâlet bütçesinde dış teşkilât için mevcut maaş tahsisatı 108 000 liradır. 

1 konseyye, 1 aded 70 liralık ve 2 aded 60 liralık ataşe ve 2 aded 40 liralık muavinlik kadrosu L 
cetveline nakledilmekle, geri kalacak 3 konseyye, 4 aded 70 liralık ve 4 aded 60 liralık ataşe ve 2 
aded 50 liralık muavin kadrosu için lüzumlu tahsisat 106 296 liradan ibaret olup bu da bütçe tah
sisatı dahilindedir. 

ikinci madde — Lâyihada takip edilen esaslara dair olan II numaralı kısımda «ikinci esas» 
başlığı altında verilen izahat bu maddenin birinci fıkrasını aydınlatmaktadır. 

İkinci fıkra şu maksatla konmuştur: 
3312 sayılı kanuna tevfikan Hariciye meslek memurlarından merkezde istihdam edilenlere de 

temsil tahsisatı verilmektedir. Bu hüküm Hariciye vekâleti teşkilâtının hususiyetine taallûk et
mekte olduğundan, Ticaret ataşelerine .şâmil olmadığı tasrİhen beyan edilmiştir. 

Aynı ikinci fıkrada, ticaret konseyye, ataşe ve muavinlerine verilebilecek temsil tahsisatı için 
bir esas konmuştur. Bu esas yeni değildir. Aynen 1843 sayılı kanunun mümasil hallere taallûk eden 
6 ncı maddesinden alınmıştır. Mezkûr maddeye atıf yapmak mümkün iken ayrıca fıkra yazılmış 
olmasının sebebi, 6 ncı maddedeki «temsil tahsisatı verilir» yolundaki âmir hüküm yerine, «verile
bilir» şeklinde ihtiyari bir hükmün tercih edilmiş olmasıdır. Bazı yerlerde maaş tutarı kâfi gele
bilir. Bu gibi hallerde temsil tahsisatı vermemek imkânı mahfuz tutulmuştur. 

Burada bir izaha daha lüzum görülmüştür: 
Aynı 1843 sayılı kanunun 7 nci maddesinde temsil tahsisatı bakımından «Ticaret mümessille

ri» hakkında bir hüküm vardir. Bugünkü ticaret konseyye ve ataşeleri artık ticaret mümessilleri 
olmadıkları ve mezkûr kanunun altıncı maddesi hiyerarşi İtibariyle maksada ybgun uir tasnif yap
mış bulunduğu cihetle, 6 ncı madde esasları alınmış, ve yedinci madde terkedilmiştir. Hikmetsiz 
kalan işbu yedinci madde, lâyihanm 4 ncü maddesi ile ilpa olunmaktadır. 

Üçüncü madde — Madde izaha ihtiyaç hissettirmem ektedir. Şu noktanın kaydı kâfidir ki, ti-. 
earet konseyye, ataşe ve muevinliklerinde tâyin edilebilmek için Ticaret vekâleti teşkilâtında as
gari üç sene vazife görmüş olmak kâfi görülmeyip bu üç seneden asgari birisinin vekâletteki dış 
ticaret teşkilâtında (Dış ticaret dairesi reisliği, eski Tiirkofis teşkilâtı gibi) geçmiş olmasını talep 
eylemekle bu memurların tâyininde muayyen esaslara ve ezcümle vazife mevzuu üzerinde yetişmiş 
olmaları esasına riayet edilmesi istenmektedir. 

Dördüncü madde — Bu lâyihanın icabettirdiği ilgalara ait olan bu madde ile 1843 sayılı kanur 
nun 7 nci maddesi ilga edilmektedir.. Bu ilganın sebebi 2 nci maddede izah edilmiştir. 

Birinci muvakkat madde — Halen ticaret ataşeliği kadrosunu işgal eden memurlardan talim 
ve manevra maksadiyle askere alınmış olanlar vardır. Lâyiha kanunluk iktisap ettiği zaman 
ücretten maaşlı kadroya tâyin edilecek olan bu memurlar vazifeye başlama kaydınrn aranmaması 
için işbu muvakkat madde hükmü sevkedilmiştir. Mümasil hallerde bu hükme müracaat edildiğinin 
misali vardır. (3614 sayılı kanunun muvakkat üçüncü maddesi). 

tkinci muvakkat madde — 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (L) cetveline 
alnıaeak kadroları göstermektedir. 
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İktisat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. • ~ 
İktisat encümeni , , 28 . V. 1943 
Esas No. 1/68 : '• 
Karar No. 17 

Yüksek Reisliğe 

Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 
3614 sayılı kanuna ek olarak Ticaret vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince f>. V. 
1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılıp 11. V. 1943 tarihli ve 6/1508 sayılı Baş
vekâlet tezkeresiyle gönderilen ve Encümenimi
ze havale bnyurulmuş olan kanun lâyihası Tica
ret vekilliği mümessili huzuriyle tetkik ve mü
zakere olundu, 

îşbu kanun lâyihasının hazırlanmasını ica-
bettirçn sebepler ve lâyihada takip olunan esas
lar hakkında vekâlet mümessilinin verdiği ta
mamlayıcı izahat dinlendi. 

Ticaret ataşelikleri teşkilâtı için daimî bir 
statü meydana getirilmesine ve bu teşkilâtta ça
lıştırılacak anasın esaslı hükümler altında bu
lundurmağa matuf maksatlarla hazırlandığı an
laşılan kanun lâyihası ' heyeti umumiyesi itiba
riyle kabule şayan görüldü. 

Encümenimizde hâkim olan noktai nazar şu
dur ki; tiearet ataşeliklerinin dış ticaretimizi 
geliştirmekte ifa edecekleri hizmetlerin hudu
du çok geniştir. Bu teşkilâtta çalıştırılacak ana
sırın yalnıa maaşları ve tahsisatları bakımından 
esaslı hükümlere bağlanması kâfi gelmez. Ay
nı zamanda dış ticaret münasebetlerimizin en 
verimli bir hale gelebilmesi için bu sahada va
zife almış olanların daimî uyanık bir çalışma 
ruhiyle mücehhez olmaları, bürokratik merasim
den ve kayıtlardan mümkün olduğu kadar uzak
laştırılmaları lâzımdır. Bu sebepledir ki; ata
şelikler teşkilâtımızın keyfiyetçe ve kemmiyetçe 
kuvvetlendirilmesine, vazife ifasında maddi im
kânlarla teçhiz olunmasına kati zaruret vardır. 
işte bu mülâhazalarla siyasi münasebetlerimiz 
bakımından ve Hariciye vekâletince takip olunan 
istikamet ile muvazi olarak yeni yeni tiearet mü
nasebetleri tesisi dahi gerekli bulunurken halen 
mevcut on dokuz ataşe ve muavinliğin münha
sıran tahsisat darlığı gibi bir1 sebebe dayanarak 
on üçe indirilmiş olması ve dı§ ticaret hare
ketlerimizin bu daralıştan duyabileceği teessü
rün tesiri ikinci safta mütalâa edilmiş bulunması 

Encümenimizi tatmin etmemiştir. 
Her ne kadar vekâlet mümessili geniş ve 

daimî bir teşkilât hazırhyarak gelmediklerini, 
bugünkü tekliflerinin mahdut bir maksat için 
olduğunu beyan etmiş ise de «Şimdilik» kaydiyle 
dahi olsa, bu teşkilâttan beklenilen iktisadi fay
daları haleldar edebilecek bir daralıştan tevak
ki lüzumunda ittifak olunmuş ve bu hususu te
min edecek surette maddelerin tanzimi esası 
kararlaştırılmıştır. 

Müzakere sırasında, halen ücretli kadrolarda 
bulunan bu memuriyetlerin bu lâyiha ile maaşlı 
kadroya alındıklarına göre ileride Hükümetçe 
bütün ücretli kadrolarda çalışan memurların 
maaşlı kadrolara nakli hakkında Büyük Mec
lise bir lâyiha teklif olunduğu ve o lâyihada 
şimdiye kadar ücretle çalışmış olanlar için bazı 
haklar tanındığı takdirde bunların bu haklardan 
istifade edemeyecekleri ve binnetice mağdur 
kalacakları bahse mevzu olmuş ve yapılan ko
nuşma neticesinde vekâlet mümessili böyle bir 
lâyiha Hükümetçe hazırlandığı takdirde bu lâyiha 
ile maaşa geçecek olan memurların da aynı hak
lardan istifadeleri için teklifte bulunulacağı ve 
bunun vekâletçe gözönünde tutulduğu ifade olun
ması üzerine izhar olunan endişeye, mahal kalma
dığı anlaşılmıştır. 

Yine müzakere sırasında bu lâyiha ile tanzim 
edilen yeni maaşlı kadroya halen bu vazifelerde 
ücretli çalışmakta olan şahısların tâyinini temin 
edici bir hüküm tanzimi bazı âza tarafından tek
lif edilmiş ve vekâlet mümessilinin bu noktaya 
matuf izahatında halen bu işlerde çalışanların 
açıkta kalmamaları temin olunacağı ifade olun
ması üzerine bu şekilde bir hükmün lâyihaya ilâ
vesi lüzumlu görülmemiştir, 

Birinci madde: Bu maddenin birinci fıkrası 
bir kaldırma hükmü olması itibariyle buradan 
çıkarılarak lâğv maddesi olan dördüncü madde 
içinde ifade olunmuştur. 

Diğer taraftan ataşelikler ve muavinlikleri için 
mevcut olan kadronun daraltılmaması lüzumun
da Encümenimizce ittifak edilmiş bulunduğundan 
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bu kanuna bağlı olarak yalnız bir cetvel bırakıl
mıştır. :'., . 

On dokuz kişilik kadro içinde üç aded 125, üç 
aded 100 ve üç aded 90 liralığa yer verilmesi hu
susunda Encümen âzasından Haldun Sarhan 
(Manisa) tarafından vâki olan teklif Encümenin 
tasvibine nıazhar olmamış.ve maaş hadleri husu
sundaki Hükümet teklifi Haldun Sarhan'm mu
halefetiyle aynen kabul olunmuştur, 

Madde yukarıda izah olunan hususları ifade 
edecek şekilde tanzim olnmuştur: 

ikinci madde : Bu maddede memurların 
maaş ve tahsisatları hakkında 1906 sayılı ka
nun hükümlerinin tatbik olunacağı ifade edil
mekle iktifa olunmuş ise de 1906 numaralı ka
nun münhasıran İngiliz lirasının kaç kuruş 
«sası üzerinden ödeneceğini tâyin eden bir 
hükmü İhtiva etmesi itibariyle Encümenimizce 
bu madde içinde maaş ve tahsisatlara ait ana 
hükmü ihtiva eden 1843 sayılı kanunun yazılı 
olması zaruri telâkki edilmiş ye vekâlet mü
messilinin de muvafakatiyle birinci fıkrada lü
zumlu düzeltme yapılmıştır, 

Maddenin ikinci fıkrasında vuzuh temini 
maksadiyle yine vekâlet mümessilinin muvafa
katiyle «yerine göre» kelimeleri yerine «mah-
susi cetvelinde yazılı beher mahalle gÖre& keli
meleri yazılmıştır. 

Temsil hakkını, haiz olan Ticaret konseyye 
ve ataşelerimizin yabancı memleketlerde en az, 
elçiliklerimizin mümasil memurlarının tabi ol
dukları şartlar altında, temsil tahsisatı almak 
suretiyle maddî imkânlara sahip olmaları tabii 
görülmekle beraber; temsil tahsisatının veril
mesinde Ticaret vekâletinin de diğer vekâlet
ler için mevcut olan salâhiyet hududu dahilinde 
kalmasını temin bakımından, maddenin sonun
daki «verilebilir» kelimesi yerine «verilir» ke
limesi yazılmıştır. i 

Üçüncü madde — Ticaret ataşe ve muavin
lerinin dış ticaretimizin inkişafını temin bakı
mından fevkalâde ehemmiyeti haiz birer mü
messil bulunmaları ve vazifeleri hududuna da
hil mesai ve mesailin nezaketi ve tenevvüü iti
bariyle çalışmalarından en yüksek randıman 
alınmasını temin edecek şekilde hazırlanmış ve 
yetiştirilmiş olmaları noktası üzerinde hususi 
bir itina ile tevakkuf zaruridir. Bunun içindir 
ki, ataşe ve muavinlerinin tâyin şartları ara-, 

( S, Sa; 

smda Ticaret vekâletâ teşkilâtında üç sene 
vazife almış ve bu müddetin asgari bir. senesini 
dış ticaret kısımlarında çalışarak geçirmiş bu
lunmaları • hakkındaki kaydın mevcudiyetinde 
mutlak bir isabet vardırr. 

Ataşeliklerin bünyesini; bütün vazifelerin 
mutlaka yüksek memleket menfaatlerinin âmdr 
bulunduğu eşkâl altında ifasını müteessir ede
bilecek her türlü temayüllerden ve ihtimaller
den masun bulundurabilmek için Memurin ka
nununun dördüncü maddesinin (Z) fıkrasında 
yazılı olan ecnebi kız ve kadınlarla evlâ olma
mak kaydının bu maddeye de ilâvesi Encüme
nimizce münasip görülmüş ve vekâlet mümes
silinin de muvafakatiyle madde bu ilaveyi ih
tiva etmek suretiyle tanzim olunmuştur. 

Dördüncü madde — Birinci maddenin birin
ci fıkrası taallûku itbariyle bu madde içine 
alınmış, bu itibarla maddenin yazılışında lü
zumlu yazış değişküdiği yapılmıştır. 

Birinci muvakkat madde halen Ticaret ata
şeliği kadrosunu işgal eden ve askerî hizmete 
alınmış, bulunan işbu lâyiha kanunilik kazan
dıktan sonra ücretten maaşlı kadroya alınacak 
olan kimselerin vazifeye başlama kaydına tabi 
olmadan maaşlarını alabilmelerini temin mak
sadiyle vazolunmuş ve encümenimizce de mu
vafık görülerek aynen kabul olunmuştur. 

ikinci muvakkat madde : Birinci maddenin 
yeniden tanzimini icabettiren sebeplerin izahı 
sırasında ifade olunduğu üzere bu kanun ile 
alınan kadronun bir kısmının mevkuf tutulma
sını temin maksadiyle vazedilen bu hüküm kal
dırılmıştır. 

Beşinci ve altıncı maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
İktisat En. Reisi M. M Kâtip 

Trabzon Çankırı Ankara 
R. Karadeniz A. İnan H. O. Bekaia 
Afyon K, Ankara Ankara 

Berç Türker M. Kayaoğlu . M. Eriş 
Gazianteb Giresun İçel 

Ş. Özdemir N. Osten Ş. Tugay 
İstanbul İstanbul izmir 

V. Sandal A. U. Denizmen B. Anman 
Kırşehir Niğde Ordu 

F. ÇobamğM Dr. B, F. Tatay Ş. Âhymı 
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Orda Trabzon Zonguldak 
M. Yanmb%yik .* T. Göksel H. Karabacak 

Eskiden Berlin'de Belçika, Hollanda, 
Avusturya, Çekoslovakya ve Polonya'da bi
rer ticaret mümessilimiz vardı. Bu 6 kişinin 
yaptığı işi simdi Berlin'deki ticaret mümes
silimiz yapacaktır. Dış ticaretimizin % 50 
den fazlasını fiilen takip etmesi İâzımgelen 
bu. memur, umum müdür derecesinden şube 
müdürü derecesine indirilmektedir. Memle
ketimizin Alman dış ticaretindeki hissesi bu
nun onda biri olmadığı halde, Ankara'dâki 
Alman ticaret mümessili elçi payesine çıkarıl
mış bulunuyor, 

Memleketimiz iktisadiyatı için bugün ve 
yarınki ehemmiyeti aşikâr olan Amerika Bir
leşik Devletlerindeki ticaret mümessilliği kad
romuz, Yunanistan için ayırdığımız kadrodan 
farksrzdır. Halbuki, dış-ticaretindeki hissemiz 

Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 
3614 sayılı kanuna ek olarak Ticaret vekilliğin
ce hazırlanan ve Başvekâletin 11 mayıs 1943 ta
rih ve 6/1508- sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası encümenimize tevdi bu-
yurulmakla iktisat encümeni mazbatasiyle bir
likte ve Ticaret vekâleti müsteşariyle Maliye 
vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum 
müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Ticaret vekâleti yabancı memleketler teşki
lâtının esaslı hükümlere bağlanması lüzumuna 
iştirak eden encümenimiz lâyihayı eSas itibariyle 
kabule .şayan görmüş ve iktisat eneümeninin ta-
dilen hazırladığı metni müzakeresine esas tut
muştur. Dış ticaretimizin müstakbel inkişafları
nı nazarı itibara almak ve harici münasebetlere 
muvazi ticari münasebetler tesisine imkân ver
mek mülâhazalariyle teşkilâtın tevsiine taraftar 

% 1 dahi tutmıyan Amerika Birleşik Dev
letleri yalnız istanbul'da iktisadi işler ve 
iktisadi propaganda için 22 kişi kollanmak
tadır. Ayrıca Ankara ve izmir'de bu işle va
zifelendirilmiş adamları vardır. 

Binaenaleyh, millî iktisadi menfaatleri
mizi yabancı memleketlerde takip için kurul
muş olan ticaret mümessilliklerinde, şimdiye 
kadar olduğu gibi, bundan böyle de umum 
müdür ve umum müdür muavini derecesin
de olgun ve tecrübeli kimselerin kullanılması
nı temin bakımından, hiç olmazsa Büyük 
Devletler nezdiadeki mümessillikler için 3 
aded 125lik; 3 aded 100 lük ve 3 aded 90 lık 
kadronun muhafazası, lüzumuna kani oldu
ğumdan 600 ve 500 İliklerin kamilen 80 e 
tenziline muhalifim., , 

Manisa mebusu 
Dr. H. Sarhan 

olan iktisat encümeni görüşüne dahi eesas iti
bariyle muhalif bulunmıyan encümenimiz malî 
imkânların da göz önünde tutulmasını zaruri 
görmüş ve Hükümetçe hazırlanan teşkilâtın gü
nün ihtiyaçlarını karşılayacak bir vüsatte bu
lunduğunu mütemmim izahlardan anladığı ci
hetle Hükümet teklifinin tevsiine sebep görme
miş ve ancak ileride dış ticaretimizi temsil ede
cek elemanların meslekten yetiştirilmelerini sağ
layıcı bir tedbir olarak kadroya on kâtip ilâve 
etmiş ve halen kullamlamıyacak olan kadroları 
da (L) cetveline almıştır. 

«Müşavir» kelimesi encümenimize* daha me
nus görülmüş ve «konseyye» kelimesinin yerine 
konulmuş ve kadroya ilâve olunan kâtipler do-
layısiyle de ikinci madde yeniden kaleme alın
mıştır. 

Üçüncü maddeye yüksek tahsil kaydının ilâ
vesi lüzumlu görülmüş ve müşavirliklerle ataşe 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 17 .VI. İ943 
Esas No. 1/68 
Karar No. 44 

Yüksek Reisliğe 
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veya muavinlikleri için dıg ticaret dairesinde de 
bir sene vazife görmüş olmak kaydı fazla görü
lerek bu hizmetler için Ticaret vekâletinde üç 
yıl çalışmak kaydiyle iktifa olunmuş ve yalnız 
kâtipler için dıg ticaret dairesinde bir sene hiz
met mecburiyeti ilâve olunmuştur. 

Mer'i bulunan umumî hükümlere nazaran 
kadınların da bu vazifelere tâyin edilebilmeleri 
mümkün olduğundan «ecnebi kız ve kadınlarla 
evli olmamak» kaydı yerine «bu memurların ya
bancı ile evli olmamaları şarttır» ibaresi konul
muş ve bu sebeplerle 3 ncü madde yeniden ya
zılmıştır. 

İktisat encümeninin 4 ncü maddesiyle Hükü
metin muvakkat birinci maddesi ve üçüncü mu
vakkat madde olarak da yine Hükümetin muvak
kat ikinci maddesi aynen kabul edilmiş ve mük
tesep hakların korunması mülâhazasiyle lâyihaya 
muvakkat 2 nei madde eklenmiştir. 

Meriyetin makable matuf olamıyacağı cihetle 
de 5 nci madde değiştirilmiştir. 

Arzedilen değişiklikleri ihtiva etmek üzere ye
niden kaleme alman lâyiha Umumî Heyetin tas-

6 — 
vibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reia V. 
Kastamonu 

T. Coskm 
Amasya 

A, K. Yiğİtoğlu 
Balıkesir 

S. örgeevren 
Çanakkale 
8. T. Arsd 

Edirne 
M, N. Gündüsal% 

Hatay 
H. Selçuk 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Konya 

Dr. 8. Irmak 

Bu M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Antalya 

N. E. Sümer 
Bitlis 

B. Osma 
Diyarbakır 

R, Bekit 
Giresun 

> M. Akkaya 
İsparta 

M, Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Kütahya 

El.Pekcm 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Aydın 

Ol, R. Alpman 
Bursa 

Dr. 8. Konuk 
Diyarbakır 

S.Vhığ 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 
H. Kortel 
Kayseri 
F. Baysal 

' Manisa 
F. Kurdoğlu 

Samsun Tokad 
M. A. Yörüker R. A. SevengÜ 

Trabzon Tozgad Yozgad 
Af. S. Anamur 8. lçöz A. Sungur 

Zonguldak Zonguldak 
E. Erişürgil H. A. Kuyucak 
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_ 8 — 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Ticaret vekâleti teşküât ve vezaifine dair 3614 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3888 sayılı kanuna bağlı bir 
sayılı oetrelde Ticaret vekâleti konandaki 
«Dış Ticaret daireflb başlığı altındaki kadrolar 
kaldırılmış 3656 sayılı kanunun bir sayıli cet
velinin Ticaret vekaleti kısmına bu kanuna 
bağlı 1 numaralı cetvelde yazık kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 2. — Bn kanuna bağlı bir numa
ralı cetvelde yazılı memurların maaş ve tahsi
satları hakkında 1906 numaralı kanun hüküm
leri tatbik olunur. 

Hariçte istihdam olunacak Ticaret konseyye 
ve.Ataşalerine Elçilik müsteşarları için ve Ti
caret konaeyye ve ataşe muavinlerine birinci 
smıf konsoloslar için, yerine göre Hariciye ve
kâleti tarafından tespit edilen miktarları geç
memek üzere temsil tahsisatı verilebilir, 

MADDE 3. — Konaeyye, ataşe veya mua
vinliğe tâyin edilebilmek için asgari bir senesi 
dış ticaret teşkilatında olmak üzere Ticaret 
vekâleti teşkilâtında asgari Uç sene vazife gör-

. m$3 olmak ve bandan başka Fransızca, İngi
lizce ve Almanca dillerinden birisini veya va
zife görecekleri memleketin dilini bilmek şarttır. 

MADDE 4. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656, 3888 sayılı ka
nunlara ek 3968 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı 
muvakkat ihtiyaç cetvelindeki Ticaret vekâle
tine ait kısım île 1843 sayılı kanunun 7 nei mad
desi kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Ticaret ataşesi 
veya Ticaret ataşe muavini olup balen talim 
ve manevra münasebetiyle silah altında bulu
nanlardan bu kanuna bağlı bir numaralı cet
velde yazık memuriyetlere tayin olunanların 

tKTÎSAT ENCÜMENİNİN DEÖlŞTÎRÎŞl 
Ticaret vekâleti Teşkilât ve vazifelerine dair 

3$i4 numarah kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı kanunun (1) sa
yılı cetvelinin Ticaret vekaleti kısmına bu ka
nuna bağlı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı cetvelde ya
zılı memurların maaş ve temsil tahsisatları hak
kında 1843 sayılı kanunun 8 nci maddesiyle 
1906 sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 

Hariçte istihdam olunacak Ticaret Konaey
ye ve Ataşelerine, Elçilik müsteşarları için ve 
Ticaret Konseyye ve Ataşe muavinlerine birinci 
sınıf konsoloslar için, mahsus cetvelinde yazılı 
beher mahalle göre Hariciye vekaleti tarafın
dan tesbit edilen miktarı geçmemek üzere 
temsil tahsisatı verilir, 

MADDE 3. — Konseyye, Ataşe veya mua
vinliğe tâyin edilebilmek için asgari bir senesi 
dış ticaret işlerinde olmak üzere Ticaret vekâ
leti teşkilâtında en az üç sene vazife görmüş 
bulunmak ve bundan başka Fransızca, İngilizce 
ve Almanca öderinden birini veya vazife gö
recekleri memleketin dilini bilmek ve ecnebi 
toz ve kadınlarla evli olmamak şarttır. 

MADDE 4. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde Ticaret vekâleti kısmındaki 
(Dış ticaret dairesi) başlığı altındaki kadrolar
la 3656 ve 3888 sayılı kanunlara ek 3968 sayılı 
kanuna bağlı (2) sayılı muvakkat ihtiyaç cet
velindeki Ticaret vekaletine ait kısmı ve 1843 
sayılı kanunun yedinci maddesi kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin 
birinci muvakkat maddesi aynen. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖÎ§TÎRÎŞI 
Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 

sayüt kanuna ek kanun lâyihası 
MADDE 1. — 3656 sayılı kanunun 1 sayılı 

cetvelinin Ticaret vekaleti taamma bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yasalı kadrolar eklen
miştir. 

MADDE % — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazdı memurların maaş ve temsil tah
sisattan hakkında 1843 sayılı kanonun 8 nci 
maddesiyle 1906 saydı kamun hükümleri tatbik 
olunur. 

Hariçte istihdam olunacak Ticaret müşavir
lerine ve Ticaret ataşelerine Büyük elçilik müs
teşarları iğin, ticaret müşavir muavinleriyle ti
caret ateşe muavinlerine birinci smıf konsolos
lar için, kâtiplere de 'kendi smıf ve derecelerin
de bulunan Hariciye memurları için mahsus 
cetvelinde yasılı beher mahalle göre Hariciye 
vekaleti tarafından tesbit edilen miktarları geç-

* inemek üzere temsil tahsisatı verilir. 

MADDE 3, — Müşavir, ataşe veya muavin
liğe tâyin edilebilmek için asgarî üç yû Ticaret 
vekâleti teşkilatında çalışmış olmak ve bundan 
başka fransızca, ingiüzee ve almanca dillerin
den birini veya vazife görecekleri memleketin 
dilini bilmek, katipler için de Ticaret vekaleti 
dış ticaret teşkilâtında asgarî bir yü çalışmış 
bulunmak ve hepsi için yüksek tahsil görmüş 
olmak lamadır. 

Bu memurların yabana ile evli olmamaları 
şarttn*. 

MADDE 4. — İktisat encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci muvakkat maddesi aynen. 

(S. Sayısı: 78) 
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maaşları, vazifeye başlama kaydı aranmaksızın 
tâyinleri taıiMni takip eden ay başndan itiba
ren verilir. 

Ib. E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanuna 
bağlı 2 numaralı cetvelde yazılı kadrolar 1943 
malî yılı Muvasenei umumiye kanununa ekli 
(L) işaretli cetvelin Ticaret vekâleti kısmına 
ilâve edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 haziran 1943 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Ticaret vekili memurdur. 

5 . V . 
Ad. V. 

A. B. Türel A. 
Ha. V. 

Menemencioğht 
Na. V. 

S. Doy 
G. I. V. 

. ti. Ürgübtû 

2T. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
B. Peker 
Mî. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. ti. Alataş 

MÜ. V. 
A. F, Cebesoy 

, 1943 
M. M. V. 
A. Artunkal 

Ma. V. 
F- Ağralt 

tk. V. 
F. Sirmm 
Zr. V. 

Ş. B. Haiipoğlu 
Tİ. V. 

C, S. Siren 

MADDE 5. 
aynen. 

MADDE 6. 
aynen. 

— Hükümetin 5 nci maddesi 

Hükümetin 6 ncı maddesi 

( S. Sayret : 78 ) 
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MUVAKKAT MADDE 2. — 1 haziran 1943 
tarihinde ticaret ataşeliği veya ticaret ataşe 
muavinliği kadrosunda bulunanlardan işbu ka
nuna ek (1) saydı cetvelde yazılı memuriyetle
re tâyin edilecekler hakkmda üçüncü maddenin 
birinci fıkrasında yazık şartlar arannuyacağı 
gibi bunların müktesep hakları olan ücret de
recesinde geçmiş hizmet müddetleri bir aşağı
daki maş derecesinde geçmiş saydır ve terfi 
için doldurmaları lâzrmgelen müddet buna göre 
hesap olunur. 

Bu memurlardan, müktesep haklan, tâyin 
edilecekleri maaş derecelerinden yüksek olan
lar, dilerlerse almakta oldukları ücreti muhafa
za ederler. Bn gibilerin ücretleri Ticaret veka
leti bütçesinin maaş tertibinden ödenir, 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen. 

MADDE S, — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 6. — BU kanunun hükümlerini ic
raya Ticaret vekili memurdur. 

( ft. Sayısı : 78 ) 



- 1 2 -

Memuriyet unvanı 

ffükümetin teklifine bağlı cetveller 

CETVEL No, [1] 

Dış teşkilât 

Aded Maaş D, Memuriyet unvanı 

5 Ticaret konseyyesi 
6 Ticaret konseyye veya ataşesi 
7 Ticaret ataşesi 

4 80 
5 70 
6 60 

8 Ticaret konseyye veya ataşe 
muavini 

9 » » » 

Aded 

2 
2 

Maaş 

50 
40 

5 Ticaret konseyyesi 
6 » ataşesi 
7 » » 

CETVEL No. [2] 
Ticaret vekâleti 

1 80 
1 70 
2 60 

9' Ticaret konseyye veya ataşe 
muavini 40 

İktisat encümeninin degistirişine bağlt 

[1] NUMARALI CETVEL 

Dtş teşkilât 

5 Ticaret konseyyesi 5 80 
6 Ticaret konseyye veya ataşesi 6 70 
7 Ticaret ataşesi 8 60 
8 Ticaret konseyye veya ataşe 

muavini 2 50 
9 Ticaret konseyye veya ataşe 

muavini 4 40 

Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

5 
6 

7 
8 

Ticaret müşaviri 
» » 

ataşesi 
Ticarete ataşesi 

» müşavir 

veya ticaret 

muavini ve-

4 

5 
6 

80 

70 
60 

9 

10 
11 

ya ticaret ataşe muavini 
Ticaret müşavir muavini veya 
ticaret ataşe muavini 
Kâtip 

» 

2 

2. 
5 
5 

50 

40 
35 
30 

[2] NUMARALI CETVEL 
5 Ticaret müşaviri 
6 » ataşesi 
7 » » 

1 
1 
2 

80 
70 
60 

9 
10 
11 

Ticaret ataşesi muavini 
Kâtip 

» 

2 
5 
6 

40 
35 
30 

»•-;« •*^>4+» 

(S . Sayısı: 78) 


