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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Niksar'ın Bideze köyünden Hüseyinoğlu 
Sabri öztürk 'ün ve 

Görele'nin Nefsi Aralıkoz köyünden Halil 
İbrahimoğlu Mehmet înce'nin ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkındaki mazbatalar kabul 
olundu. 

Devlete ait matbaaların birleştirilmesi hak
kındaki 3558 sayılı kanunun muvakkat madde
siyle kabul olunan müddetin beş yıl daha uza
tılmasına, 

üiyanet İşleri Reisliği Teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanunda bazı değişiklikler ya
pılmasına dair kanunun üçüncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine, 

Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memur
ları teşkilâtı hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te- I 

Lâyihalar 
1. — Arttırma, Eksiltme ve İhale kanununa 

muvakkat madde eklenmesi hakkında kanun lâ
yihası (1/328) (Maliye ve Bütçe Encümenleri-
n e ) i 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları işlet
me Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı katî hesabı 
hakkında kanun lâyihası (1/329) (Divanı Muha 
sebat Encümenine); 

Mazbatalar 
3 . — A s k e r î ve Mülki Tekaüt kanununun 

3360 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
bütçe ve Maliye Encümenleri mazbataları 
(1/222) (Ruznameye); 

4. — Askerî Memurlar kanununa bazı mad
deler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 
nci * maddelerinin ilgasına dair olan 3280 sayılı 
kanunun 1 nci maddesinin (B) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa Encümeni mazbatası (1/298) (Ruz
nameye); 

5. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerin Dahiliye Vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair 4446 sayılı 
kanuna bağlı (II) sayılı cetvelde değişiklik ya-

adülü hakkındaki kanuna bağlı 1 sayılı cetve
lin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
masına, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki kanuna bağlı 1 sayılı cetve
lin Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına, 

Muamele Vergisi Kanununa bazı fıkralar 
eklenmesine dair kanun lâyihalariyle, 

Belediye istimlâk Kanununun 9 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi
nin birinci müzakereleri yapıldı. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Kütahya ' Samsun 

B. Camtez V. Vzgören N. Fırat 

pılması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (1/302) Ruz
nameye) ; 

6. —• Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından 
Irak ve Iran hudutlarına kadar yaplacak demir
yollarının inşası için istikraz akdine dair olan 
4057 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Mali
ye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/318) 
(Ruznameye); 

: 7. —• Diyarbakır Mebusu Gl. Kiazım Sevük-
tekin ve iki arkadaşının, Subay ve askerî me
murların maaşlarına dair olan 3661 sayılı ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan 
4600 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştiril-; 
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa, 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları (2/47) (Ruz
nameye) ; 

8. — Depreme karşı alınacak tedbirler hak
kında kanun lâyihası ve Muvakkat , Encümen 
mazbatası (1/255) (Ruznameye); 

9. — Memur meskenleri inşası hakkında ka
nun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1/324) (Ruznameye) ; 

10. — Yeniden 16 kaza teşkiline dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları (1/296) (Ruznameye); 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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B Î R Î N C t CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Ş. Günaltay 

KATİPLER : N. Baydar (Malatya), K. Turan (İsparta) 

REÎS — Celse açılmıştır-

3. — RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. •— Sivas Mebusu Abdurrahman Naci De
mirağ'ın vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/197) ' , 

Sivas Mebusu Abdurrahman Naci Demirağ'ın 
Ölümüne dair Başvekâlet tezkeresini okuyoruz. 

12 . V I I . 1944 
Büyük, Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Sivas Mebusu Abdurrahman Naci Demirağ'ın 
2 . V I I . 1944 pazar günü Ankara'da vefat etti

ği Dahiliye Vekilliğinin 7 . Vİ I . 1944 tarihli 
ve 23302 - 4/5389 sayılı tezkeresinde bildiril
miştir. Teessürle arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

REİS — Merhumun hatırasına hürmeten iki 
dakika ayakta sükût edilmesini rica ederim. 

(Ayakta iki dakika sükût edildi) 

Ruznameye başlıyoruz-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

•'l.--— Urfa'nın Harpetelyahya köyünden 
Hamdooğlu Hamet Ergene'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
ve Adliye Encümeni mazbatası (3/159) [1] 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 

REÎS — Mütalâa var mı? Mazbatayı kabul 
buyurannlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Vezirköprü'nün Toprakkale mahalle
sinden Şükriioğlu Kemal Güney'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mazbatası (3/167) [2] 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 

REÎS — Mütalâa var mı?... Mazbatayı re
yinize arzediyorum: Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

3. — Sorgun'un Çavuş köyünden Nurettim-
oğlu Adıgüzel Ayan'tn ölüm c&zasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (3/186) [3] 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu) 

[1] 202 sayılı basmayazı zaptm sonundadır. . 
| 2 | 203 sayılı basma yazı zaptın sonundadır. 
131 201' sayılı basma yazı zaptın sonundadır. 

REÎS — Mütalâa var mı?... Mazbatayı re
yinize arzediyorum: Kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. '— İstiklâl harbi malûllerine verilecek pa
ra mükâfatı hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/304) [1], 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı?... Maddelere geçilmesini tasvibi
nize arzediyorum: Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. [ 

İstiklâl harbi malûllerinle verilecek pana müka
fatı hakkmda kanun 

MADDE 1. —• İlişik cetvelde isim, künye 
ve maluliyet ddereceleri yazılı 1 subay ve 11 
ere, 397 sayılı kanun mucibince verilecek 2 100 
liralık para mükâfatı, 1944 malî yılı Muvazenci 
Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Devlet borçları kısmının 278 nci (Mütekait, dul 
ve yetim maaş ve tahsisatları) faslına mevzu 
tahsisattan ödenir. 

REÎS — Mütalâa ver mı?... Maddeyi cetvelle 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1] 211 saydı basma yazı zaptın sonundadır, 
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MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 

mer'idir. 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye•- ar-
zediyorum. 

5. —- Devlet Demiryolları ve Limanlan İşlet
me Umum Müdürlüğü memur /ve müstahdemleri
nin ücretlerine dair olan kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 3173 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz-
b'atası (î/297) [1] 

REİS —, İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz-

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretlerine Üair olan kanunun bazı maddelerini 

değiştiren 3173 numaralı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — 3173 numaralı kanunun birin
ci maddesinde zikri geçen (1) numaralı cetve
lin (C) ve (D) serileriyle bu serilere dâhil de
receler arasında değişiklik yapılmış ve değiştiri
len serilerle dereceler.bu kanuna bağlı (A) işa
retli cetvelde ve bu derecelere tekabül eden hiz
metler de ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
miştir. . 

REİS -—T- Maddeyi merbut cetvellerle birlikte 
reyinize arzedivorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -— 3173 numaralı kanunun 3 ncü 
maddesinde zikri geçen (3) numaralı cetvele 
bu kanuna batrlT (G) işaretli cetveldeki memu
riyetler ilâve edilmiştir. 

REİS — Maddeyi merbut cetvelle birlikte re
yinize arzedivorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 3173 sayılı kanunun 5 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

D) Kadroya göre aşağı derecede ememuri-
yet olmaması veya ehil memur bulunmaması 
dolayısiyle daha yüksek dereceli vazifelerde is
tihdam olunanlara hak kazanmış bulundukları 
derece aylığı tutarı ve fevkalâde zamlariyle en 
çok iki yukarı derece aylığı tutan-ve fevkalâde 
zamları arasındaki fark Münakalât Vekâletinin 
tasvibi ile tazminat olarak verilebilir. 

E) Kadro münhalleri karşılık tutulmak su
retiyle aynı veya daha aşağı derece ve diğer 

[1] Birinci müzakeresi 82 nci inikat zaptm-
dadır, . 

.1944 C : l 
j unvanlarla memur ve müstahdem tâyini caiz-
i dir. 

F ) Terfia hak kazanmış bulundukları hal-
I de kadroda açık yer olmamak veya bulunduk-
ı l an vazifede kalmalarına idarece lüzum görül-
ı mek veyahut bulundukları hizmetlerin yukarı 
< derecesi bulunmamak sebepleriyle terfi edeme

yenlerle 3173 sayılı kanunun 7 nci maddesinde
ki tahsil kaydı dolayısiyle üst dereceye geçirile-
miyenlere bir üst derece aylığı ve bu derecede 
de bir terfi müddeti geçirerek aynı sebeplerle 
üst dereceye geçemiyen veya terfi edemeyenlere 
daha bir üst derece aylığı verilir. 

İkinci derece memuriyetlerde bulunupta bu 
suretle bir üst derece aylığını almış olanlardan 
bir terfi müddeti daha geçirerek terfia hak ka
zananlara 100 lira aylık tazminat verilir. 

Birinci derece memuriyetlerden bu derecede 
bir terfi müddetini doldurup terfia hâk kaza
nanlara 100 lira ve bunlardan - ikinci bir terfi 
müddetini doldurarak terfia hak kazananlara 
daha 100 lira aylık tazminat verilir . 

Bu fıkra hükümlerine göre yapılacak terfi
lerde memurun bulunduğu derece aylığını bir 
terfi müddetincc müktesep hak olarak almış bu
lunması esastır. 

F. BAYSAL (Kayseri) — Sayın arkadaş
lar, bu maddenin ilk fıkrası hakkında bir tadil 
rica edeceğim. O fıkra şudur: Yüksek Heyetin 
malûmudur ki, Devlet Bareminde ana prensip 
olarakbir kaide vardır. O da şudur: Her memur, 
ancak terfi müddetini doldurdukça bir üst de
receye terfi edebilir. Yalnız İ939 bareminde ve 
3656 numaralı kanunda ve gerekse bu son çıkan 
kanunda bir istisna esası kabul edilmiştir. O da 
•7 nci ve daha yukarı derecelerde, daha; aşağı de
recede ehil memur bulunmadığı takdirde; iki 
alt dereceden memur tâyin edilebilir. Yalnız 
3656 sayılı kanun, bunlar üst dereceye tâyin 
edilmekle beraber aradaki maaş farkını verme
mektedir. Bu defa, geçenlerde kabul edilen 
kanunla bu istisnai hükme dayanarak, ehil me
mur bulunmaması yüzünden yukarı derecelere 
yani şube müdür, müdürü umumî muavini gibi 
derecelere aşağı dereceden memur tâyin edil
diği halde, o derece ile iktisabı hak ettiği de
rece arasındaki ' maaş farkları tazminat ola
rak verilir • ve hiç: .bir memuriyette hakkı mükte
sep teşkil etmez. Bu madde ile bu esastan ayırl-
mış olunuyor. O da şudur: Tâ 14 ncü^ dereceden 
itibaren iki derece üst vazifeye tâyin edilmek sa
lâhiyeti veriliyor ve tazminat hakkı da veriyoruz.. 
Devlet Bareminde tazminat olarak verilecek pa
ralar İcra Vekilleri Heyeti karariyle verilecek
t i r /Bütün ahengi muhafaza ederek ana prensibi 
ihlâl etmemek için, iki derece birden tefie mey
dan vermemek için, umumî bir esas olarak buna 
İcra Vekilleri Heyetince karar verilmesi kabul 
edilmiştir. Bunun için bendenizin ricam; bura-

— 80 — 
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da bu işin vekili aidine bırakılmaması ieabet-
mektedir. 6 ncı dereceden itibaren aşağı derece-. 
lerde memur bulunmazsa, iki aşağı dereceden 
memur tâyin, edilmesi ve aynı zamanda tazminat 
verilmesi hususu kabul edilmelidir. Umumî a-
heUgi muhafaza için bu tadil teklifimin Yüksek 
Heycttiııizce kabul edilmesini rica ediyorum. 

REÎS — Tadilnameyi okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen üçüncü 

•maddenin (D) fıkrasının aşağıdaki şekle konul
masını arzederim. 

İstanbul Mebusu Kayseri Mebusu. 
1. H. Ülkmeiı F. Baysal 

D) Her ne suretle olursa olsun bir derece
den fazla terfi caiz değildir. Şu kadar-ki, 
kadroya göre aşağı derecede memuriyet olma
ması veya ehil memur bulunmaması dolayısiy-
le altıncı ve daha yukarı derecelerden birine 
en çok iki derece aşağıdaki memurların tâyini 
caizdir. Bu suretle en çok iki derece yukarı-
ki' memuriyetlere tâyin olunanlara, o berece ay
lığı tutarı ve fevkalâde zamlariyle hak kazan
dığı derece aylığı tutarı ve favkalâde zamları 
arasındaki fark İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
verilebilir. 

REİS Encümen noktai nazarını izah ede
cek. 

BÜTÇE En. NAMINA M. S. ANAMUR 
(Trabzon) —Efendim, takrir mevzuu üzerin
de Bütçe Encümeninde görüşüldü. Bu tadilât 
yalnız memurların terfihini temin bakımından 
değil aynı.zamanda iş icaplarını yerine, getir
mek bakımından da yapıldığı için idarenin bu 
hususta verdiği izahat dinlendi ve yerinde gö
rüldü ve madde lâyihada olduğu şekilde ya
zıldı. İdarenin noktai nazarı Devlet Demir
yolları teşkilâtının yeni bir teşkilât olması do-
layısiyle bilhassa aşağı kadrolarda iş görecek 
unsur eksikliği bu maddenin teklifine sebep 
olmuştur. Devlet Demiryolları elinde bulunan 
ve bir İsviçreli mütehassısın hazırlaniış olduğu, 
gotiye bareminde meselâ ateşçi 17 nei derece
de, mezUn ateşçi 14 ncü derecededir. Ateşçi 
bir kurstan geçirilerek mezun ateşçi unvanını 
alıyor. Ateşçi 14 ncü dereceye geçtiği halde 
bugünkü vaziyette 17 nci derecenin birinci ka
demesine müddetini doldurduktan sonra sira-
siyle 16 ncı dereceye, 15 nci• dereceye ve niha
yet 14 ncü dereceye geliyor. 14 ncü dereceye 

gelinceye kadar da bu parayı -mevcut mevzua
tımıza göre kademe kademe almaktadır. -Ma
kinist ve saire hakkında da vaziyet bunun ay
nıdır. Devlet bareminde memurlar lehine üst 

derecelerde yapılmış olan tadilât Devlet De
miryollarının bünyesine uygun ^plarak^lt-r de
recelere de teşmil .edilmiştir.y Kar^ıuı .bu. geldiğe 
hazırlanmış ye teklif -edilmiştir.;:,; Tensip. Bley^ti 
Oelilenizindir. : •;. ••••. . • rm/;-..-;:: i-ri'Hİ' 

F. BAYSAL (Kayseri)—Arkadaşlığız «ateş
çiler sınıfından» bahis buyurdular. Şunu arbe
deyim vki, bu Devlet l^emiryolları »baremini İs
viçre'den gelen bir mütehassıs tanzim, etmiştir 
ve orada, ateşçi ve daimî ameleyi jd^hi bareme 
tâbi tutmak ve bunlara da derççe.derece sene
lere göre kıdem hakkı vermek suretiyle bir esa
sa kabul edilmiştir. On seneyi mütemayiz şbir za
mandan, yani baremin tatbikmdanj>eri bu sis
tem en İyi şekilde işlemiş ve intizam^ l e m i n et
miştir; Eğer ateşçilerde ve diğer ;<-amele kıs
mında bazı tadillere lüzum görülürse-bu, ayrıca 
mütalâa edilir. Fakat bizim asıl heç^imiz* me
murlar: hakkında yaratılmak istenen istisnai 
hükümdür.' Maksat bu istisnanın memurlar ara
sında yaratılmasıdır. ^ 

MÜNAKALÂT VEKÎLÎ A. F. CEBESOY 
(Konya) —-Arkadaşlar; her §eyinf;Öhünâe-tat
bikat esastır. 10 sene ye belki'^dâM^aMa bîr 
müddet evvel'Devlet demiryoîMtİi?|mnye«inüie 
esaslı 'bir barem kabul ediImİ^titP^a^at-^El-
man gösterdi'ki, bu baremin fazlö,f'M&fe)heli: dî-
ması, memleketimizde de 'hayat^^tel i l iŞr ilerle
dikçe ve şimendiferlerin her gün artan'işleri;-bil
hassa büyük zahmeti, idarenina senelerdenberi-
yâpmış olduğu tecrübeye: nazara^ lıa;kikaten bu 
aşağı kademeleri daha tcnldsetmefeiye binaena
leyh aşağıdan yukarı bu çok çalkan;İşçileredir 
terakki yolu» açmak zarureti • hâsr} ıSql^u^tux£&aten 
Hükümetin de diğer Devlet dairelerin^pH a§ag> 
kademelerden bir kademevi kaldırması zannederim 
bu esas'üzerinedir. Halbuki bu k^demele^dize
rinde şimendifer 'işçisi çoktur. 'Binaenaleyh ben*-
deniz encümen ; ekseriyetinin >kabul bitiği 'şeklin 
muhafazası'fikrindeyim, yani-tadilin aleyhini^ 
deyim - '~.-- •; .: • •' / ' ^ &;;yrffâ 

REİS— Tadilnameyi bir dahaokııtarakjten-
sibinize arzedeceğim. . •-",.'•'.'"'• .,, .';' '. 

(Faik -Baysal 'm tadilııamesi tekrarı okundu,*) 
R E t S ^ - 'Tadil teklifini'•>reye •- ar£çdiy,orjumA 

Nazarı-dikkate 'alanlar... ^almijya^ar;..,Na;zajtt 
dikkate alınmamıştır.- . '•- :^- ,.->• m-s^dilm • 

Maddeyi yüksek reyinize arzedıyoMîiî'iKabül 
buyuranlar... Kabul 'etmiyenleni.bri/Sabul mdüa 
mistir. ''•• • • ' • • • : •-• : •;: hyr;>u rmyuhioÂJ 

• MADDE 4. ^ - '3173 sayıh. k W p ^ a ^ J j ^ f | l 
sayılı cetvelde gösterilen ücret tutarİariyle^un; 
ların muadili, olan 3656 ve 3659 sayılı kanunla
ra tâbi memurların maaş ve ;ücl'e|4utarf aW%şa-
ğfda gösterilmiştir: . Unu^H^nın• frV t\n 

-••- .- '*'•' ' ' •' '•''' a l u h ' A :uf.; ,v! -.iff 

•;*v y';mn-y-$ SKI r-r 

''"'••ü'y.MÜlyy 
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' 

3173 saydı ka 
nuna bağlı (1) 
sayılıj cetveldeki 
ücret tutarları 

Lira ' •• 

GOl ' 
501 ' ' 
451 •) 
401 \ 
321 

244-281 ' 
• "208 

177 
1 151 •' 

130 ' ' 
113 
97 
74 
07 

Maaşlı Devlet 
memurlarının 
maaş tutarları 

Lira 

500 
400 
300 

2G0 
210 
170 

• 140 
120 
100 
85 
75 
00 
50 

Ücretli Devlet 
memurlariyle di
ğer idare ve mü
esseselerin ücret 

tutarları 
Lira 

600 
500 
400 

300 
260 
210 
1.70 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

3656, 3659 ve 3661 sayılı kanunlara tâbi da
ire ve müesseselerden Devlet Demiryolları ve 
limanları İşletme Umum Müdürlüğüne veya bu 
Umum Müdürlükten diğer Devlet daire ve 
müesseselerine alınacakların maaş ve ücretle
rinin tâyininde-bu cetvelde gösterilen muadelet 
esas tutulur. 

' Tîu suretle naklen tâyin edilenlerin maaş ve
ya ücret derecesinde geçmiş hizmet müddetleri 
geçtikleri ücret veya maaş derecesindeki terfi 
müddetlerine eklenir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar...'Kabul 
etmiyenler...'Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 3656 sayılı kanunun 18. 
nci maddesi hükmü, Devlet demiryolları ve li
manları işlotme umumî idaresine mensup olan 
mühendislerle, muallimler hakkında da caridir. 

BÜTÇE En. N. M. S. ANAMUR (Trabzon') 
—• Bütçe Encümeninde bu kanun lâyihasının 
müzakeresi' bittikten sonra Yüksek Meclisten 
3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair kanunun 18 nci maddesini de
ğiştiren bir kanun geçti. Bu kanunda (yüksek 
mühendis ve yüksek mimar ve mimar) ibareleri 
ilâve; edildik Kanunların arasında ahengi temin 

etmek bakımından bu maddenin içerisine mühendis 
tâbirinden evvel (yüksek mühendis ve mühendis) 
bundan sonra da (yüksek mimar ve mimar) iba
relerinin konulmasını encümen namına rica edi
yorum. , ;'^'ÎM?f

J.. .. ' 
,:R]EtS-Tî.Encümen maddeye «yüksek mühen

dis ve mühendisler, yüksek mimar ve mimarlar^ 
la» kelimelerinin ilâvesini teklif ediyor. Madde
yi bu şekilde yüksek reyinize arzediyorum: Ka
bul buyuranlar . . . Kabul etmiyenler . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve Li-
maları işletme Umum Müdürlüğünce inşa ve 
tamir atelye ve depölariyle maden işletmele
rinde yorucu işlerde çalıştırılan memur ve müs
tahdemler, (İşçi, amele ve hamallar hariç) bu 
hizmetler haricinde diğer memuriyetlere nakil
lerinde müktesep hak teşkil etmemek üzere bir 
derece yukarıya tâyin olunabilirler. 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum: Kabul buyuranlar , . . Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 2847 ve 3173 saydı kanunların 
hükümlerine tâbi olmaksızın istihdam edilen kol
cu, evrak müvezzii, daktilo, steno, mekanograf, 
makastar terzi, mütehassıs bahçivan gibi müstah
demlerin kadroları her sene bütçelerine bağlana
cak, ayrı bir cetvelde gösterilir. 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum: Kabul buyuranlar . . . Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —• A) Daimî memur ve müs
tahdemlerle 3173 sayılı kanun mucibince ücret
lerini alan işçi, amele ve hamallara her çocuk 
için beş lira aylık çocuk zammı verilir. Memur 
tarafından infak edilen üvey çocuklar öz çocuk 

sayılır. , 
Ana ve babanın her ikisi de kanuni çocuk 

zammına istihkak kesbettiren bir işte ise bu zam 
yalnız babaya, verilir. 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez. 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2- 19 yaşını dolduran erkek, 25 yaşını dol-' 

duran kız çocuklar. (19 yaşını bitirdiği halde 
yüksek tahsile devam etmekte bulunan erkek 
çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere tahsille
rini ikmal edinceye kadar bu zammın verilme
sine devam olunur.) 

3. Hakikî ve hükmi şahıslardan aylık veya 
gündelik alan çocuklar; 

C) Bu maddeye göre çocuk zammı verilen
lere 4178 sayılı kanunun 3 neü maddesi hükmü 
tatbik edilmez. : 

R E Î S — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. knbul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9 . — Daimî memur ve müstahdem
lerle 3173 sayılı kanun hükümlerine tevfikan 
ücret alan işçi, amele ve hamallardan: 

A) Çocuğu dünyaya gelenlere; 
B) ölüm yardımı yapılmasını icabettiren 

bir vazifede bulunmıyan karısı ölenlere; 
Son ücretlerinin bir aylık tutarı. 
C) Memur ve müstahdemlerle 3173 sayılı 

kanun mucibince ücret alan işçi, amele ve ha
malların Ölümü halinde sağlıklarında beyanna
me ile gösterdikleri kimselere eğer beyanname 

• - - . •82 — 
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vermemişlerse ailelerine son ücretlerinin iki ay
lık tu tan; ' 

Yardım olarak verilir. 
Ana ve babanın her ikisi de kanuni doğum 

yardımına istihkak kesbettiren bir vazifede ise
ler bu yardım parası yalnız babaya verilir. 

Bu yardımlar bütçelerde tahsisat olmasa dahi 
derhal ödenir. 

BEİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir-

MADDE 10. — Bu kanunun 8 ve 9 ncu 
maddeleri gereğince yapılacak yardımlar ile 
4001 sayılı kanunun 15 nci maddesi gereğince 
verilecek tekaüt ikramiyeleri ve vazife başında 
kazaya uğrayanlara veya ailelerine nizamnamesi 
mucibinnce verilecek tazminatlar hiç bir ver
giye ve tevkifata tabi değildir ve bu yardım ye 
tazminatlar borç için dahi haczedilemez. 

BEİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
- rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. : . 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunla 
dereceleri değiştirilmek suretiyle ücretleri yük
seltilmiş bulunan memurlar terfi etmiş sayılır
lar. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzedi-
yorum: Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Devlet Demir
yolları vve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü
nün 1944 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (C) 
işaretli cetvele dâhil memuriyetlerden bu kanu
nun birinci maddesi ile dereceleri değiştirilenle
rin adedleri mahfuz kalmak şartiyle unvan ve 
dereceleri birinci maddeye bağlı (B) işaretli cet
vele göre düzeltilmiştir. 

BEİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul eilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanun muci
bince yapılacak yardımlar, Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1944 
malî yılı bütçesinde açılacak hususi bir fasla tah
sisat kaydı suretiyle tediye olunur. 

BEİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. • • • • • ) 

MADDE 11. — 2847 ve 3173 sayılı kanun
ların bu kanuna muhalif olan hükümleri kaldı- ' 
rılmıştır. 

BEİS — Maddeyi yüksek reyininze arzediyo-
rum: Kabul buyuranlar... Kabul .etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun 4 ncü maddesi 
hükmü neşri, 8 nci maddesi hükmü ikinciteşrin 

1944 iptidasında, sair hükümleri 31 Mayıs 1944-
tarihinden mer'idir. 

BEİS •— Maddeyi kabul buyuranlar... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 

• • i) > 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.' 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum: Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Lâyihanın heyeti umumiyesi kabul 

; edilmiştir. 
Açık reye iştirak etmiyen arkadaşlar varsa 

lütfen reylerini versinler.... -r>• '*• > 
. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

6."-— Bankalar ve Devlet müesseseleri memur* 
lan aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3659 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril* 
meşine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 

•\ dair kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası (1/281) [1] 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

O. S. BABLAS (Gazâanteb) — Usul hakkın
da söz stiyorum. t , . 

BEİS — Buyurun. , ,JM • 
0. S. BABLAS (Çkmanfceb) -i- Sayın arka

daşlar, kürsüye çıkarken bir hayli düşündüm. 
Filvaki yapacağım teklifin yekten1 iyi karşı- • 

lanmıyacağını da biliyorum. < 
Fakat elimizdeki kanun on binlerce memurun 

mukadderatına taallûk eden bir kanundur. Ge
rek İktisat Vekâleti ve gerekse Bütçe Encümeni 
bu kanun üzerinde büyük gayretlerle çalışmışlar
dır. Fakat aralarında noktai nazar ihtilâfları 
vardır. Ben kanunu okuduğum^'zaman, -ka-' 
nunda zirâate müteallik işlerify,ikmci'''5)7de-i!' 
recede yer almış gibi geldi ;';fbâilWJ^Bu*": 

kanun Bütçe Encümeninden ge^ffliltİTr/^^akkt-
bazı ihtisas encümenlerinden geçnie'mi^trrIJIBina-J 

: enaleyh bu kanunun Ticaret ve İktisat TBÎii'cünî n-'' 
lerinden ve hattâ Ziraat Encümeninden^İfeçMesi 
lâzımdır Esasen İktisadi Devlet0 ••Te'ş'ökKülleri' 
Heyeti umumiyesini teşkil eden heyet''de''bü^n-'i 
cümenlerden mürekkeptir. Böyler bir encümen
den geçmesini teklif ediyorum. Bunun için bir • 
takrir veriyorum. Bu kanunu acele çıkaralım 
derken noksan bir halde çıkarmıyalım, sonra
dan ek kanunlar çıkarmaya mahal kalmamak üze
re takririmin okunup kabulünü rica ederim; -

BÜTÇE Eri. NAMINA M. N. ^ÜNpÜŞALP 
(Edirne) — Muhterem arkadaşlar;;';'ştı' anda hu-1 

zurunuza gelmiş bulunan kanun/İâyihası, ban
kalar ve iktisadi teşekküller memurlarının aylık-' 
larma ait bazı hükümleri ihtiva etmektedir.' Bil-

[1] 215 sayılı basmayazı zaptın sonundadw\ 
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hassa ^bu1^müessese memurlarınm, geçenlerde 
Deyjet menıurlari: için kabul1 edilmiş bulunan 
bâzfnerfii,?eiMâriyle çocuk zammı, doğum, ölüm 
yardımları gibi 'bazı-'Haklardan istifadelerini te
mime; m 4tnf|i |f |k^^ ihtiva ediyor. Bundan 
başlî^ıbu^^mün^şebetİe, Barem .Kanununun, me
murların^,kadrosuzluk, gibi birtakım iztirarî se
bepler dolayısiyle; terfi-edememeleri, halinde^uzun 
müddet Acklemelorine mâni olmak, için, kabul 
etmiş^ülnnduğumuz: terfi; imkânları* bu müesse-
sQİer^$eı4eşmil ediyor, Bu itibarla bu kanunun 
Ticaret, Ziraat ve İktisat Encümenlerinde mü-
zakoıe; eflilmisjnİ!; jcabottiren», bu; müesseselerin 
doğrudan doğruya iktisadi bünyelerine, iktisadi 
mevzulara taallûk eden bir ciheti yoktur (Var
dır sesleri), Arzcttiğim gibi yalnız memurların 
statujbrijıc*"^talîûk ediyor. "Encümen bilâkis 
ma^ain^ıiîrîa vdh tebarüz ettirdiği veçhile bu 
lâyili'anın Tnüstaeblen müzakeresinin kabulünü ri
ca etmektedir. 'Bendeniz do rica ediyorum. 

ÎKTÎSAT V: F. SÎRMEN (Rize) — Arka^ 
daslar, bendeniz de bu lâyihanın mazbata muhar
rirliğini yapmış plan, arkadaşımın fikirlerine iş
tirak' edece^nı. Huzurunuza sııulan bu lâyiha
nın istihdaf eylediği gaye, geçenlerde Yüksek 
Meclisin' Devlet' memurları için kabul etmiş ol
duğu bazı hususatı, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde çalışan memurlarımıza da< teşmilden, ibaret -
tiıv^i'Buparada bankalarda ve İktisadi Devlet Te-
şelddilkriuıd1 ait- ırtücsHesolcrdo- çalışanlar için ya

pılmış-ölâ»" Barem, Kanununun şimdiye kadar olan 
tatbikatından alınan neticelere göre de bazı ta
diller- yapılnuştır: -Esasen, tadiliı teküf edilen ka
nım ilk lcıbul edildiği zamanda yalnız Bütçe En-
cüınemtnle- müzakere. edilmiştir. 

•Arkadaşımın söylediği gibi İktisadi Devlet Te
şekküllerinin işleyiş, tarzına • taallûk edon, esası, 
kanun olmamak itibariyle bu lâyihanın alâkalı 

encümenler^ ;>;cr ilmesin de bir zaruret yoktur. Yük-
seJtfİMçölJft.îbu teklifi kabul ettiği, takdirde İkti-
audJjîî^fvlçİ;]pf^oklçüHQrin<lc çalışan binlerce me-
mılîiUılCu^îlii'^fe^ memurlarına yapılmış olan fe-
vaiUftTfjinİît'|\ftetmİy-ecckloı,<lir..1 ,, , 

rMl^]İ£ i^lİKî)^» kabul .edilmiş- olan o kanun 
ih^jnlt^tiîİ^tmnı^a. müstacekn-yardım için hattâ., 
kanunun .îTieri^i tarihi 3.1 mayısa alınmıştır. Bu 
itibardı fbendeniz, 'de rica edeceğim,. zaten esaslı 
bkvşekilde tetkik edilmiştir; Encümcnlercc do, 
böyl'e bir-talep mevcut .'olmadığına göre şimdi 
tetkik buyurulsun .ve Ticaret ve İktisat Encü
menlerine verilsin. , ' • . 

EEÎS'rrm Encümen lâyihanın müstacelen mü-
zakfti^şj%j^k]if -ediyor. Üç arkadaşımız; da bir 
takj}irU|,lâyflmıun diihsı iki encümene hayaletini 
tekİif'/e^îyo^^poği'u »sesleri) Evvelâ takriri olaı-
tu^'re^e^î^Cv^^1111- • • • 

l,}\ •,.!'.-!' .1 'Yüksek İROİSİİPC 
3659 sayılı kanunun hükümlerini tadil eden 

lâyiVianin âr'zetHiğim sebeplere binaen İktisât ve 

7.1944 C : 1 
Ticaret Encümenlerine havalesini teklif ederim. 

Gaziantep Gümüsane Niğde 
C. S. Barlas / . C. Selek R. Dolunay 

REISl —- Takriri: yüksek revinize • arzedivorum. 
Takriri: nazari; itibara alanlar... Almıyanlnr... Na
zarı, itibara alınmamıştır. 

Müstacelen müzake teklifini reyinize arzedi
vorum. Kabul; buyuranlar... Etmiyenler... Müsta
celen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında müta r 
lâa var rai? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzedivorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Maddelere ge-

, çil mistir, 

; Banıkalar ve Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülü hakaamdaki 3659 sa
yılı kanıınnu bazı maddelerimin djeğişıtMklîiSİne 
ve bu kanuna bazı maddeler elMenjmıesine dair 

kanun 

MADDE 1. -r- Bankalar ve Devlet müessese
leri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 sayılı kanunun beşinci mad-
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

; Sınai ve zirai işletmeler ile maden işletme-
ilerinde ve maden arama yerlerinde istihdam olu-
] nanlar, bu işletme ve yerler haricinde diğer me-
; muriyetlere nakillerinde müktesep hak teşkil 
: etmemek üzere, bir derece yukarıya nakil ve tâ
yin olunabilirler. 

T. B. BALTA (Rize) — Sayın arkadaşlar; 
* şimdi müzakere ettiğimiz madde iki bakımdan 
mevcut maddenin tadilini istihdaf ediyor: 

1. İşletme zammı namiyle mâruf olan zammı 
sınai işletmeler dışında diğer bir takım işletmele
re teşmil etmek istiyor. Encümenimiz bu nokta
da müttefiktir. 

2. Bu işletme zammı hakikî işletme yerleri-
; nin dışında çalışan birtakım memurlara da teş-
! mil edilmek isteniyor. Encümen burada iki ayrı 
noktai nazar karşısmdadır. Ekseriyet bu işlet
me zammının sınai, zirai, ve sair işletmelerde 

; çalışanlar dışına da teşmilini istemiştir. Halbuki, 
bendeniz ve 7 arkadaşım bunu maddenin esas 
maksadına aykırı bulduğumuz için diğer bir nok
tai nazar dermeyan ediyoruz. Filhakika zammın 
hedefi, mahallinin uzaklığı, refah vaziyetinin 
i düşüklüğü ve sair müşkül durumlar itibariyle 
memur bulmakta müşkülât çeken fabrikaları da
ha cazip; kılmaktır. Madde meselâ Karabük fab
rikasına gelecek olan bir kimseyi barem derece
sinin üstünde bir üst derecenin verilmesini istih
daf etmektedir. Şimdiye kadarki tatbikatta 
idare, işletme yerlerinde bulunan müesseselere 
do bu hükmü teşmil etmiştir. 

Filhakika fabrika yerinde bulunan bir mü
essesede çalışan bir memurla bizzat fabrikada 
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çalışan memuru tefrik etmek mümkün değildir. 
Böyle bir müessese fabrika ile doğrudan doğ
ruya alâkadardır. Bu sebeple fabrika ve işletme 
yerlerindeki müesseselere teşmilde mahzur yok
tur. Fakat bir kısım müesseseler, meselâ iplik 
dokuma müessesesi fabrikalarından ayrı bir yer
de, Ankara'da bulunmaktadır. îşte ekseriyetin 
kabul ettiği metin, ekseriyetin noktai nazarını 
muhtevi esbabı mucibeye nazaran, bu gibi mü
esseselere de şâmil olmak lâzımgelir. 

Şimdi işletme zammı diye kabul ettiğimiz 
bir favürü, Ankara'da oturan bir müessese me
muruna da vermeği fabrikada ve işletmede ça
lışmağı teşvik bakımından ekalliyet muvafık 
bulmamıştır. Ekseriyetin noktai nazarına göre 
müesseseler doğrudan doğruya işletmeye mües
sirdir, binaenaleyh bu müessesede çalışan kim
selere vermek iktiza eder. Fakat Ankara'da Ye
nişehir'de bulunan bir iplik ve dokuma mües
sesesi memuruna böyle bir zammın verilmesi 
doğru olmaz. Kanunun asıl maksadı bu değildir; 
şehir ve ka'sabâlar dışındaki işletme yerlerini ca
zip kılmaktır. Bu itibarla 7 arkadaşımla beraber 
bu zammın asıl fabrikada ve işletme yerlerinde 
çalışanlara hasrı reyindeyiz- Yüksek Heyetini
zin noktai nazarının tam olarak tezahürü için 
bir de takrir takdim ediyorum; takdir yüksek 
heyetinizindir. 

BÜTÇE En. NAMINA M. N, GÜNDÜZALP 
(Edirne) — Efendim, ben mazbata muharriri 
sıfatiyle konuşacağım Ve bu itibarla ekalliye
tin biraz evvel müdafaa ettiği-noktai nazarının 
neden ekseriyet tarafından kabul olunmadığı 
etrafında Yüksek Heyetinizi aydınlatmıya ça
lışacağım. Evvelâ şunıı arzedeyim ki, Hükü
metin getirmiş olduğu, teklifte sınai işletme 
yerlerinde çalışanlara bir üst derece maaşı ve
rilebilir tarzında olan bugünkü hüküm, aynı 
mahiyette ve bir işletme hizmeti olması dola-
yrsiyle zirai işletmelere teşmil ediliyor. Ekalli
yetle Encümenin ekseriyeti arasında bu nokta
da bir ihtilâf mevcut değildir. İhtilâf «yerleri» 
kelimesinden çıkıyor. Bugünkü kanunda işlet
me yerlerinde çalışanlara bir üst derece maaşı 
verilebileceği zikrediliyor. Biz «yerleri» sözü
nü bugün huzurunuzda bulunan metinden kal
dırmayı lüzumlu gördük ve bu hususta Hükü
metle, mutabık kaldık. Sebebi; bugün iktisadi 
teşekküllerin1 teşkilâtı ile idare ve murakabesi
ne ait bulunan 3460 sayılı kanun işletmeden 
değil, doğrudan doğruya müesseselerden bah
sediyor ve hattâ diyor ki ; büyük iktisadi ana 
teşekküllerin şayet ellerinde teşebbüsler varsa, 
yani o teşebbüsler imalâthane ve fabrikalar 
varsa bunları, mahdut mesuliyetli müesseseler 
haline getirmekle mükelleftir. Binaenaleyh, 
kanunun bu hükmüne göre Sümerbank, Etibank 
gibi ana teşekküllerin ellerinde mevcut bulu
nan fabrikalar ve" bir takım müesseseleri, hük
mi şahsiyeti haiz müesseselere bağlamak ve bu 

fabrikaları ve teşekkülleri bu şekilde işletmek
tedirler. Yine 3460 sayılı kanun bir takım ve
cibeler ve vazifeler verirken bu vecibe ve vazi
feleri müesseseler müdürlerine ve bunların sa
lahiyetli işletme uzvu olan komitelere variyor. 
Bu kanun o müesseseleri fabrika, imalâthane 
ve işletme yerlerinin iş programlarını tanzim 
etmekle mükellef kılar. Şu halde işletme sö
zünü, bugünkü 3460 sayılı kanun muvacehesin
de müessese olarak anlamak lâzımdır. Hükü
met te bugün mer'i olan kanundaki işletme yer
lerinde çalışan memurlara bir üst derece ve
rilir hükmünü işletme ile müesseseyi aynı mâ
nada telâkki ederek tatbik etmektedir. Fark 
«yerleri» sözünden çıkıyor. Kanunda işletme 
yerleri denildiği için müessese, şayet doğrudan 
doğruya işlettiği teşebbüslerin bulunduğu yer
de değilse memurlarına bu derece zammını ve
rememek gibi bir tereddüt karşısında kalını
yor. Bu tereddüdü izale içindir ki, Hükümet 
«yerleri» sözünü kaldırıyor. . 

Muhterem arkadaşlar, eğer yerleri sözünü 
kaldırmıyacak olursak .tatbikatta bir ikilik 
olacaktır. Meselâ deri ve kundura fabrikaları 
deri ve kundura sanayii müesseseleridir. Bu 
müessese fabrikanın bulunduğu yerdedir. Çün
kü bu fabrikalar bir kül halinde bir aradadır. 
Binaenaleyh bu müessese işletme memurları bir 
üst dereceye tâyin edilmek kaydından fayda
lanabilirler. Fakat dokuma ve iplik fabrikala
rı müessesesinin işlettiği fabrikalar on aded-
dir. Bu on fabrika pamuklu ve yünlü olmak 
üzere ikiye ayrılıyor. Bunlardan pamuklular; 
Bakırköy, Ereğli, Kayseri, Nazilli'de; Yünlü
ler ise; Bünyan, Defterdar, Hereke, Gemlik ve 
Bursa'dadır. 

Şu halde bugünkü hükümlere göre bir fab
rikası İstanbul'da olduğu için orada çalışan 
bu müessese memurları bu zamandan istifade 
edebilecektir. Fakat bu müesseseyi, fabrikaları 
dağınık yerlerde olması dolayısiyle, fabrika bu
lunmayan bir yere ğötürdünüz mü, o zaman 
memurlar zam alamıyacaklardır. Halbuki mü
essese bir kül halinde bu fabrikaları işlettiğine 
göre yerinin şurada veya burada olması gibi 
bir mülâhaza ile zammın bir alâkası yoktur. O, 
müessesenin hizmetlerini daha iyi nerede gö
rebileceği davasıdır. Bu sebeplerle .ekseriyet, 
ekalliyetin, muhterem arkadaşım tarafından an
latılan mülâhazasına iştirak etmedi. Müessese 
sözü ile işletme aynı mânada ve aynı. hüviyette 
bulunmak itibariyle müessese nerede olursa ol
sun memurlarına bir üst derece maaş verilebi
lir. Burada bir noktaya bilhassa işaret etme
yi faydalı bulurum. Bu zam alelıtlak verilecek 
değildir. İktisadi teşekkül ve teşebbüslerin doğ
duran doğruya işletmesine müessir olan me-

• murlarmın iyi; vazife görmelerini temin ve 
kendilerini teşvik zarureti ile kullanılacak bir 
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tedbirdir. Yoksa bütün memurlara bu hak ve
rilmiş değildir. Bu arzettiğim mülâhazalardan 
sonra teklifimizin kabulünü ve takririn reddini 
istirham ederim. 

Esasen takrir kabul edilecek olursa Hükü
metin getirmiş olduğu teklifi daraltıcı bir yola 
gidilmiş olur. Bu takririn kabulü bizi bundan 
evvel Yüksek Heyetinizin tasvibinizden geçmiş 
olan bir kanunla ' memurların terfihi esasına 
gidilmişken buna aykırı bir karar almaya sev-
ketmiş olur. 

M. S. ANAMUR (Trabzon) — Efendim alel 
ıtlak bu müesseseler de çalışanlara işletme zammı 
verilmesi Bütçe Encümeninde .konouşulurken ben
denizde muhalefet edip ekalliyette kalanlarda
nım. Noktayı nazarımı Balta arkadaşıma iltihak 
ederek başka bir zaviyeden arzetmek istiyorum. 
Müessesenin içerisinde muhtelif hizmetler vardır. 
Bu muhtelif hizmetlerde çalışan kimselere veri
lecek zam ya bu kimselerin konforlu yerlerden 
büyük şehirlerden uzakta çalıştıkları için yahutta 
istihsâle iştirakleri derecesi gözönünde tutularak 
verilebilir. 

Şimdiye kadar bizim mevzuatımızda büyük 
şehirlerden uzakta çalışanlara bir zam verilmesi 
esas itibariyle kabul edilmemiştir. Çünki bir çok 
Devlet memurlarımız bir takım uzak yerler de 
bu müesseselerdekinden daha büyük mahrumiyet
ler ve daha ağır şartlar altında çalışıyor. Bu 
itibarla yanlız şehirlerden uzakta çalışma dola-
yısiyle müessese memurlarına bir yüksek derece 
verilmesi bahis mevzuu olamaz. 

Kalıyor; İstihsale iştirak, istihsali kalite ve 
kemiyet bakımından arttırma dolayısiyle bir 
zam verilmesi kabul buyurulur ki bir müessese 
içerisinde çeşitli hizmetler vardır. Saniyen o mü
essesenin içinde çalışan bor kese bu kademe zam
mını vermek hakkını kabul etmek onları müsavi 
telâkki etmek olur. Halbuki maksat işletmelere 
bir cazibe vermektir. İşletmelerde fiilî hizmet
lerde çalışmayı teşvik etmektir. Müesseselerde 
çalışanları gördükleri işler bakımından tefrika 
tabi tutmadan müsavi muamele yaptığımız tak
dirde doğrudan doğruya teşekküllere bağlı teşeb
büsler de olduğu için teşekküllere de bu zammı 
ne diye vermiyoruz diye bir sual hatıra gelebilir. 
Zira müesseselere bağlı teşebbüsler olduğu gibi 
doğrudan doğraya teşekküllere bağlı teşebbüsler 
de vardır. 

Şimdi biraz evvel müzakere edilen ve kabul 
buyurulan Devlet Demiryolları, Barem Kanu
nuna geliyorum. Devlet demiryolları, bu ka
nun kabul edilinceye kadar İktisadi Devlet Te
şekküllerinde, yani doğrudan doğruya teşekkül
lerde çalışan memurlardan birisi Devlet demir-
yollarıa geçtiği vakit bir derece üstün aylık 
alıyordu. Bu da İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
işletme yerlerinde çalışanlar için mevzu, hükmü
nün mütenazırı bir hükümdür. Bu sefer tadil bu

yurulan Devlet Demiryolları Barem Kanunu ile 
bu hüküm kaldırılmış bulunuyor. Devlet De
miryolları Barem Kanununun muaddel şeklinde 
bir teadül cetveli yapılmıştır. Bu teadül cetveli
ne göre İktisadi Devlet Teşekküllerinin Devlet 
demiryollarına geçen bir memur üstün derece ile 
alınmaz, aynı derece ile geçer. Buna mukabil Dev
let demiryollarının bareminin muaddel şeklinde 
işletmeleri ve saire gibi yerlerde ancak yorucu 
hizmetlerde çalışanlara bir üstün derece veril
mesi kabul edilmiştir. Devlet demiryolla
rında bu hüküm kabul edilerek 3659 sayılı ka
nunun hükmünü genişletici surette işletme yer
lerinde değil, fakat hukuki mânasındaki mü
essesenin hangi vazifesinde çalışırsa çalışsın, bir 
üstün derece vermek işletmelerin cazibesini ka
çıracaktır. Bu sebeple tadil teklifinin kabul 
edilmesini rica ederim. 

BÜTÇE En. RElSÎ 1. EKER ( Çorum ) — 
Efendim; Hyeti Celilenizin bu üç noktai nazar 
ihtilâfı üzerinde isabetli bir takdire varabilmesi 
için mevcut hükümle ekseriyetin tadili ve ekal
liyetin noktai nazarının izahı ve biraz daha 
tahlili lâzımgelir kanaatindeyim. Bundan do
layı huzurunuza çıkmakla belki sizi rahatsız et
miş oluyorum. Bu üç noktai nazarı iyi anlamak 
için evvelâ mevcut olan hükmü bilmek lâzımdır. 
Mevcut olan hüküm; sınai işletme yerlerinde 
müstahdem bulunanlara bir üst dereceye tâyin 
hakkını vermiştir ve verilmiştir. Bunun tatbik 
şekli* sınai işletme yerlerinde işletmelerle bera
ber olan müesseseler işletme kadrolariyle bera
ber bu haktan şimdiye kadar istifade etmiş
lerdir. Burada Hükümetin, Maliye Vekâletinin 
ve Divanı Muhasebatın hiç bir ihtilâfı mevcut 
değildir. İşletme yerlerinde tâbirine göre, iplik 
dokumasının Ankara'ya alınması dolayısiyle iş
letme yerine, yani işletmenin bir tanesinin ya-
.nmda bulunması itibariyle Ankara'ya alınması 
sırasında esasen işletmenin bir tanesi yanın
da bulunduğu halde bu haktan istifade hususun
da hiç bir ihtilâf mevcut değilken, Anka
ra'ya alınmasiyle işletme yeri tâbirinden bu ih
tilâf çıkmıştır ve tefsire sevkedilmiştir Tefsir 
tetkik edilmezden evvel kanun lâyihası Bütçe 
Encümenine gelmiştir. Bütçe Encümeni bir tâ
li komisyon teşkil ederek bu lâyihayı tetkik et
tirmiş ve şimdi huzurunuza sunulan beşinci 
maddenin son fıkrasının şekli; tâli komisyonca 
tertip edilmiş idi. Bu tâli komisyonu teşkil 
eden arkadaşlardan Tahsin Bekir Balta ve di
ğer muhalfefet eden arkadaşlar komisyonun 
âzasmdandır, mazbata muharriri de komisyo
nun reisidir. Hükümetin teklifi, tefsiri bu ka
nunla halletmek istediği için buraya bir fıkra 
eklenmiştir. O fıkrada, işletme yerleri haricinde 
bulunan müessesata da bir üst derece tâyin hak
kı verilmesini tasrih etmiş ve bu suretle sev-
kettiği tefsiri bu kanunun tadili dolayısiyle 
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halletmek istemiştir Şimdi anlaşılıyor ki, mev
cut hükümde müesseselerle işletmeler beraber 
bulunduğu halde hiç bir ihtilâf mevcut de
ğildir ve tamamen tatbikat o yolda yapılmıştır. 
Yalnız işletme yerleri harice çıkmış ise mües
seselerde o vakit, bu içtihat ihtilâfı hâsıl olmuş 
oluyor, iplik dokumada olduğu gibi. 
Bütçe Encümeni bu fıkrayı tetkik ederken mev

cut tefsiri de nazarı itibara almak mecburiyetin
de kaldı. Mademki tefsir vardır, işletme yerleri 
hariçte bulunan müesseselere şâmil olup olma
dığı binaenaleyh bu mevzuu da ele alarak bundan 
evvelki maksat ve mânayı dahi bu tadil vesile
siyle halletmek kanaatini izhar etti ve bunun 
üzerinde uzun müzakereler cereyan etti, netice
de üç noktai nazar tebellür etti. 

Birisi, Süreyya Anamur arkadaşımızın noktai 
nazarıdır. O, mevcut hükmü dahi tadil ederek 
izah ettiği sebebe binaen Devlet demiryolların
daki vaziyetin şekli takyidine de uygun olmak 
üzere daha tahdit edici bir teklif olarak bir üstün 
derece hakkının işletmelere, yani işletme kadro
larına inhisar etmesini teklif etti. Bu teklif, 
mevcut olan hükmü daha ziyade daralttığı . ve 
takyit ettiği için ekseriyetle kabul edilmedi. 

ikinci noktai nazar, işletme yerleri tâbirinin 
sarahatma göre, işletme yeri haricinde bulunan 
müesseselere şâmil olmamak lâzımdır. Hem tef
sir mevzuunu halletmiş olmak üzere bulunuyor, 
hem de burada işletmeler tabiriyle mutlak bir 
ibare kovduğu için bunun maksat ve mânasının 
bu olması lâzımgelir kanaatini izharda devam et
miştir. Bu ikinci noktai nazar tefsirin halli, yani 
işletme yerindeki mâna ve maksadın izahı şek
linde mevcut bir hükmün ipkasına matuftur. 
işletme yeri tâbiri mevcut hükümde vardır. Bi
naenaleyh işletme yeri haricin.de, işletmelerle be
raber olmayan ve başka yere giden idare merkez
lerine, yani müesseselere şâmil olmamak lâzım-. 
dır. Şimdi Encümen ekseriyetinin noktai nazan, 
yer kaydı olmaksızın işletmelere bu hakkın ve-

. rilmesi lâzımgelir yolundadır. Demek ki, tefsiri 
hallederken ekseriyet ve ekalliyet, tef siri hal nok
tasından ikiye ayrılmaktadır, işletme yerlerinde 
tâbirinin sarahati, merkez veya müesseselerin iş
letme yerlerinin haricine çıkanlara şâmil olmak- e 
tır. Bu, Bekir Balta ve arkadaşlarının içtihadıdır. 

Diğeri de işletme yerleri tâbirinde müessese 
ile işletmeler beraber olduğu için işletme tâbiri 
mutlaktır, binaenaleyh yer kaydı bunların hakkını 
nefyetmez, mademki elimizde bir tadil vardır, mak
sadı bu tadile tevfik etmek müessesenin menfaati 
bakımından doğrudur kanaati hâsıl olmuş, onun 
üzerine encümen ekseriyetinin noktai nazarı 
olarak arzedilen şey de yer kaydı olmaksızın iş
letmelerde müstahdem bulunanlara, bir üst dere
ce tâyin hakkı verilmesidir. 

: Encümenin iki noktai nazarı üzerindeki ekse
riyet farkı birer reydi. Hattâ son, ki şimdi arze

dilen şekildir, Encümenin ekseriyeti müsavi re
ye karşı Reisin tarafının tercihinden doğan bir 
ekseriyetti. Bu suretle vaziyeti izah etmiş oldu
ğumu sanıyorum. Vaziyet budur. Mevcut olan 
hüküm, işletme yerlerinde işletmelerle beraber 
bulunan müesseselere ve işletme kadrolarına şâ
mildir. Bu mutavassıt teklif Bekir Balta ve ar-
kadaşlarmındır. Diğeri de işletmeler müessese
lerden, müesseseler işletmelerden ibarettir. Bün
yeleri birbirine bağlı olanlar olduğu gibi birbirin
den ayrılması imkânı olanlar da vardır. Fakat 
mesele, işletmelerin kifayeti, bütün işletmelerin 
iyi çalışmalarını temin etmek için bir üst derece 
hakkı verilmesi meselesidir. 

Vaziyet böyle olunca encümenin aralarındaki 
ihtilâfı ve ekseriyetin şeklini de arzettim, tabii 
takdir Heyeti Celilenindir. 

T. B. BALTA (Rize) — Encümenimizin muh
terem reisi hakikaten müzakerenin bütün safha
larını etrafiyle ve kendilerine has olan belagatla 
ifade buyurdular. Bendeniz nihayet iki kelime 
arzedeceğim; ekseriyet reyile bizim dâhil bulun
duğumuz reyi ayıran şudur: işletmelerde bulu
nanlara yapılan bu zam, işletmeleri cazip kılmak 
olduğuna ve bu da münhasıran kanun vazımın 
maksadı bulunduğuna göre, bunda esas bu zam
mın ancak fabrikalarda ve işletmeler içinde bu
lunanlara verilmesidir, merkezde çalışanlara ve-
rilmemesidir. 

BÜTÇE En. REÎSI î . EKER (Çorum) — 
Reis Bey, arkadaşımdan rica ederim, işletme 
yerlerinde, işletmelerin bağlı bulunduğu mües
seseler dâhil midir değil midir? 

T. B. BALTA (Rize) — Dâhildir . 
REÎS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzolunan sebeplere binaen lâyihanın 

birinci maddesiyle değiştirilen fıkranın aşağıda
ki şekilde yazılmasını arz ve teklif ederiz. 

Antalya Mebusu istanbul Mebusu 
N. E. Sümer I. H. Ülkmen 
Kayseri. Mebusu Rize Mebusu 

F . Baysal T. B. Balta 
Tokad Mebusu Trabzon Mebusu 
H. N. Keşmir M. S. Anamur 

(Sınai ve zirai işletme yerleriyle maden ara
ma ve işletme yerlerinde istihdam olunanlar, bu 
işletme ve yerler haricinde diğer memuriyetlere 
nakillerinde müktesep hak teşkil etmemek üzere, 
bir derece yukarıya nakil ve tâyin olunabilirler.) 

REÎS — Efendim, takriri nazarı itibara alan
lar... Almryanlar... Takrir nazarı itibara alın
mıştır. 

BÜTÇE En. REÎSI î . EKER (Çorum) — 
Bütçe Encümeni teklifi aynen madde olarak ka
bul ediyor. 

REÎS — Demin nazan itibare aldığınız tak-
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riri madde olarak arzetmek ieabediyor. Yani 
hiç bir değişiklik yoktur. I 

Maddeyi bu tadil dairesinde yüksek reyinize . 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de bu tadir veçhile kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1. Yukarı dereceye terfi için aranılacak eh
liyet ve liyakattan başka en az üç sene bir dere
cede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece ay
lığını fiilen almış olmak şarttır. 

2. Terfi müddetlerini dolduran memurlar
dan ehliyetleri veya gördükleri işin mahiyeti 
itibariyle lüzum görülenlere bulundukları de
rece ile bir üst derece aylık tutarı ve fevkalâ
de zamları arasındaki fark, terfilerindeki usul 
dairesinde iki veya üç senede tedrici olarak ve
rilebilir. Bu suretle yapılan terfilerde farkın ve
rilmesine başlandığı tarihten itibaren geçen 
müddet üst derecede geçmiş sayılır. 

3. Vazifelerinde fevkalâde gayret ve başarı. 
gösttren memurlara, terfi müddetlerini doldur
maları beklenmeksizin, her sene bulundukları 
derece ile bir üst derece aylık tutarı ve fevka
lâde zamları arasındaki farkın üçte biri terfile
rindeki usul dairesinde ve alâkalı vekilin tas
vibi ile verilebilir. Bu suretle verilen farklar, 
bunları alan memurların bulundukları derecede 
terfi müddetlerini doldurmadan başka bir mü
esseseye nakilleri halinde müktesep hak teşkil et
mez. 

4. Bir terfi müddeti içinde üç defa tak
dirname alan memurların kıdemine, o dereceye 
mahsus olmak üzere, bir seneye kadar zam ya
pılabilir 

5. Herhangi bir derecedeki memur kendi 
avlığı ile daha yüksek dereceli bir vazifede istih
dam edilebilir. Şu kadar ki, kadroya göre aşağı 
derecede memuriyet olmadığı veya ehil memur 
lmlunmadifn takdirde daha yüksek dereceli vazi
felerde istihdam olunanlara, hak kazanmış bu
lundukları dereee aylık tutarı ve fevkalâde zam
ları ile en çok iki yukarı derece avlık tutarı ve 
fevkalâde' zamları arasındaki fark alâkalı vekilin 
tasvibi ile tazminat olarak verilebilir. 

6. Bulundukları derecelerde terfi müddetle
rini doldurmuş ve terfie hak kazanmış oldukla

rı halde kadroda açık. yer olmamak veya bulunduk
ları memuriyette kalmalarına müesseselerince lü
zum görülmek veya bulundukları memuriyetlerde 

. üst derece olmamak sebepleriyle terfi edemiyen-
ler, bir üst derece aylığı ve bu derecede de bir 
terfi müddeti geçirmiş ve terfie hak kazanmış ol
duğu halde aynı sebeplerle üst dereceye terfi 
edemiyenler. daha bir üst derece aylığı verilerek 
terfi ettirilebilir. 

İkinci derece memuriyetlerde bulunuşta bu 
suretle bir fi^t derece aylığı almış olanlardan bir 
terfi müddeti daha geçiren ve terfie hak kaza

nanlara yüz lia aylık tazminat verilebilir. ! 

Birinci derece memuriyetlerde bulunanlardan, 
bu derecede bir terfi müddetini dolduran ve ter
fie, hak kazananlara yüz lira ve bunlardan ikinci 
bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak kaza
nanlara daha yüz lira aylık tazminat verilebilir. 

Bu bent hükmüne göre yapılacak terfilerİc 
aylık tazminat verilecek hallerde memurun bu
lunduğu derece aylığını bir terfi müddetinee 
müktesep hak olarak almış bulunması ve ikinci 
ve daha yukarı derecedekiler için ayrıca alâkalı 
vekilin tasvibi esastır. 

REİS — Mütalâa var mı? 
R. PEKER (Kütahya) — Bu madde bu ka-

: nunun mühim hükümlerini ihtiva ediyor. 4 ar-
: kadaş bunun ikinci, üçüncü fıkralarının tayymı 

ve 5 nci fıkrasının da tadilini istiyorlar i Lütfen 
sebebini izah buyursunlar. Birinci maddede ol-

,ğu gibi tenevvür edelim. 
F. BAYSAL (Kayseri) •— Efendim, bu mad-

•• dede arkadaşlarla muhalif kaldığımız noktalar 
başlıca üç noktaya inhisar etmektedir.- Umumî 
Devlet baremi esasına muhalif gördüğümüz için 
bu üç noktanın umumî esaslara göre tadilini 
heyeti umumiyeden rica etmiş bulunuyoruz. 

Bunlardan birincisi; Umumî Devlet baremin-
de üst derece maaşı vermek için şart konulan 
ehliyet esasıdır. Yani ehil oldukları sabit olan-

; 1ar üst derece maaşı alabilir. Halbuki bunda 
; doğrudan doğruya üst dereceyi vermiş oluyoruz. 
; Burada ikinci maddenin ikinci fıkrasiyle şöyle 
bir esas ekseriyetle kabul edilmektedir. «Terfi 

; müddetlerini dolduran memurlardan ehliyetleri 
veya gördükleri işin mahiyeti itibariyle lüzum 

; görülenlere, bulundukları derece ile bir üst de-
• rece aylık tu tan ve fevkalâde arasındaki fark, 
• terfilerindeki usul dairesinde iki.veya üç senede 

t cdriei olarak verilebilir.» 
Şimdi, evvelâ ehliyeti sabit olmayanlara da-

: hi gördükleri iş itibariyle bir üst derece maaşı 
vermeyi kabul etmiş oluyor. Ondan sonra üçün-

; cü fıkra ile şöyle bir esas kabul edilmiştir. 
i «Vazifelerinde fevkalâde gayret ve başarı gös-
• teren memurlara terfi müddetlerini doldurma
ları beklenmeksizin, her sene bulundukları de

vrece ile bir üst derece aylık tutarı ve fevkalâde 
.zamları arasındaki farkın üçte biri...» nin veril
mesi. 

Devlet baremi esasına göre bir terfi büddeti 
geçirdikten sonra ehliyeti görülenlerin üst dere
ceye terfi etmeleri keyfiyeti kabul edilmiştir. 
Halbuki burada 3 ncü fıkra her sene, birinci se
neden itibaren üçte bir nispetinde zam vermek 
suretiyle daha evvelce bu farkı maaşın verilmesi 
istenmektedir. Bu itibarla bu iki fıkranın tayy-

•yını Heyeti düvenizden rica etmiş oluyoruz. 
Bir de takrir veriyoruz? 

Yine maddenin üçüncü bir esası da şudur: 
Malûmu âliniz gerek bu maddenin üst tarafında. 
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ve gerekse Devlet baremi esasında deniliyor kî, 
bir dereceden fazla terfi caiz değildir. Ancak 
7 nci ve daha yukarı derecelere, aşağı derecede 
ehil memur bulunmadığı takdirde iki yukarı 
dereceye tâyin edilebilir ve bunlar îcra Vekil
leri Heyeti karariyle bulunduğu derece maaşı 
ile tâyin edildiği derece arasındaki maaş farkı, 
hakkı müktesep teşkil etmeksizin, tazminat ola
rak verilebilir. Burada istisnai olarak iki esas 
kabul etmiş bulunuyor. Birincisi, yedinci ve 
daha yukarı dereceler ki bunlar drijan sınıfı, 
müdür ve daha yukarı derecelerdir; bu derecede 
ehil bulunmadığı takdirde, daha aşağı dereceden 
memur tâyinine salâhiyet vermektedir. Bundan 
sonra, icra Vekilleri Heyeti karariyle iki derece 
arasındaki farkın tazminat olarak verilmesi esa
sıdır. Binaenaleyh bu noktada üçüncü fıkranın 
tashihini teklif etmiş bulunuyoruz ve bunun 
için de bir tadil takriri hazırlıyarak heyeti ce-
lileye arzediyoruz. Takdir yüksek heyetindir. 

BÜTÇE E. NAMINA M. M. GÜNDÜZALP 
(Edirne) — Efendim, biraz evvel arkadaşımın 
ıauarız kalması sebeplerini izah ettiği madde
de encümen ekseriyeti bir değişiklik yapmış de
ğildir. Doğrudan doğruya Hükümetten gelmiş 

bulunan bu teklifin izah edilen ve mucip sebepler 
lâyihasında gösterilen sebepler çok yerinde ve 
muhik görülerek encümen ekseriyetince kabul 
edilmiştir. 

Hükümet, hakikaten iktisadî teşekküllerimi
zin bünyesine çok uygun olan bir terfi sistemi 
getirmiştir. Yüksek heyetin malûmları olduğu 
üzere Devlet teşkilâtında terfiler basamaklı ve 
muayyen müddetlerle olur. Bu müddetler son 
tadil edilen kanunla üç sene olarak kabul edilmiş
tir. Binaenaleyh bir memur gayretinin, mesa
isinin ve muvaffakiyetinin semeresini ancak üç 
sene sonra alabilir. Halbuki Hükümet 3659 nu
maralı kanunla da aynen kabul edilmiş, bulunan 
bu terfi sistemini İktisadî Devlet Teşekküllerin-
deki memurların doğrudan doğruya işletme ile 
olan ilgileri itibariyle kâfi derecede teşvik edici 
bulmamıştır. Hakikaten düşünülecek olursa bir 
kimsenin daima çalışması ve her an uyanık bu
lunması ve hiç bir zaman mesaisini gevşetmemesi 
için onun önündeki müşevvik olan terfi müddeti 
uzun mesafede ve uzun zaman ileride olmama
lıdır. Hakikî müşevvik terfi az çok mesaiyi ve 
gayreti yakından takip etmelidir ki, memur, 
işçi, işinde daima uyanık, dâima zinde ve da
ima gayretli bulunsun, işte hükümetin getirmiş 
olduğu teklif bu mülâhaza ile terfilerde yeni 
bir esas koyuyor. 

Fevkalâde gayret gösteren memurların mü
kâfatını üç sene sonra değil, bir sene sonra ve
riyor, fakat umumî esaslardan da ayrılmıyor. 
Üç sene sonrası için kabul edilmiş bulunan terfi 
hakkının yanlız üçte birini veriyor. Kezalik 
üç senelik normal terfi mevcut kalıyor. 

Bir de, muhterem arkadaşlar, herkesin gay

reti bir değildir. Bazı kimseler ancak terfi müd
detinin dolmasına yalan olan zamanlarda gayret 
gösterirler ve o zamanlar âmir ve şeflerinin-tak
dirlerini kazanmaya çalışırlar. Halbuki iktisa
dî teşekküllerde, biraz evvel arzettiğim sebep
lerle; memuru, işçiyi daima işiyle yaknr bir su
rette alâkadar, etmek için düşünülen bir şey de; 
böyle faaliyetlerini ve gayretlerini son seneler
de arttıran memurlara terfi müddeti gelince he
men bir sütün derecenin tam farkını vermeyip bu 
farkın ancak üçte birini vermek ve onu bir-mah
rumiyetle korkutmak tedrici terfi dediğimiz u-
sulü kabul etmektir. Bu itibarla"'• arzettiğim se
beplere binaen encümenin büyük ekseriyeti tara
fından kabul edilmiş noktai nazari yüksek- tak
dirlerinize arzedivor ve kabulünü rica ediyorum: 

İKTİSAT VEKİLİ F. StRMEN (Rize) - ^ 
Arkadaşlar, şimdi müzakere etmekte olduğu
muz madde İktisadi Devlet' Teşekküllerimizin 
daha iyi işlemesini sağlamak bakımından bü
yük ehemmiyeti haiz olan bir maddedir; Ban
ka ve müesseseler hakkında 1939 senesinde ka
bul edilmiş olan kanunun tatbikatıhıri verdiği 
neticeler gözonüne alınarak, Hükümetiniz bti 

' tadilleri yapmağa zaruret görmüştür; :: ••, ' ' 
Arkadaşlar, Devletin esas kadroları' içinde 

çalışan memurlarımızla Devlet sermayesiyle lop 
rıılnmş olan veya onlara muadil - addedilmiş 
olan sınai ve iktisadi müesseselerde n 'çalışan 
memurlarımızı, kendilerine temin edilen hâk 

- "bakımından, ana hatlarında bir tutmak mecbu
riyetindeyiz ve bunu nasıl 39 senesinde kabul 
buyurduğunuz kanunla temin etmişseniz bugün 
bu kanunda yapılan tadillerle dahi bu ana esas 
mahfuz tutulmaktadır. Yalnız her müessesenin 
kendine mahsus hususiyeti olduğundan dolayı 
ve bilhassa-İktisadi Devlet Teşekkülleri kendi-' 
ne mümasil serbest müesseselerle âşâğı yukarı 
aynı şartlar içinde çalışmak zorunda, kaldığı; 
için ve bizde İktisadi Devlet teşekküllerinin:" 
kuruluş tarihinden itibaren geçmiş'olan''zaihâ-' 

' nın kısalığı bu müessesede de çalışan arkadaş-;1 

l an arkadan besleyici kadroların daha" geniş 
Ölçüde teessüs etmemesi ister istemez bu mües
sesede çalışan arkadaşlara Devletin ana: kadro
sundaçalışan memurlara nispetle bir dereceye.:. 
kadar farklı muamele yapılmasını istilzam et
mektedir. Nitekim' Devlet kadrosunda çalışan: 
memurlarımıza ana kanunlarımızın temin et
miş olduğu bâzı hukuku bu müesseselerde ça
lışanlara tanımış değiliz. Yakında huzurunuza. 
gelip kanuniyet kesbedecek olan ücretlilerin 
maaşa geçirilmesi' kânunu da çıktıktan -• sonra., 
Devletin esas vazifesinde çalışan bütün memur-* 
lar kanunlarımızın esaslı teminatı altında bu-; 
Ilınacaklar dır. Hâlbuki, . İktisâdi Devlet. Te
şekküllerinde çalışan memurlar,, ücretli memur
lar olmakla Devlet:memurlarından teminat ba
kımından bir dereceye kadar geri-kalacaklar-,;.. 
dır. Bu işin mahiyetinin bir icabıdır. Btı mi-, 
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gali getirmekten maksadım,, terfi hususunda 
iktisadi Devlet teşekküllerinde çalışanlara Hü
kümetinizin ufak ölçüde ayrı bir esas istemesi
nin sebebini anlatmak ve bünyelerindeki esas 
ayrılıktan ileri geldiğini tebarüz ettirmektir. 
Hükümetiniz bu tadilleri teklif ederken bu 
müesseselerde çalışanları, Devletin esas kad
rolarında çalışanlardan farklı bir surette terfi 
etmek esasını düşünmemiştir. Esas maksadımız 
Devlet esas maksatlarına, uy arak burada çalı
şan memurları daha dikkatli bulundurmağa 
şevketmek v6 kendilerini müessesenin inkişafı 
île daha ziyade alâkalı kılmak bakımından ve 
aynı, zamanda bunlarla aynı şartlar içinde çalı
şan hususi müesseselerin kendi memurları hak
kında tatbik ettikleri ve faydalı gördükleri ba
zı esasları arzettiğim gibi, ana esasları ihlâl 
etmemek şartiyle bu müesseselerde çalışanlara 
da tatbik etmektir. 

Arkadaşlarımın ileri sürdükleri ve itiraz 
buyurdukları iki nokta sarahaten göstermekte
dir ki, biz sırf memurların lehine bir tadil is
temiş değiliz. Bilâkis bu memurların, yine ar
zettiğim gibi, servis icabı olarak Devlet me* 
murl arında , olmadığı bir şekilde kendilerine 
verilobileeik olan fazla maaşın tedricen dahi 
verilebilmesini istemiş bulunmaktayız. Bina
enaleyh esas istikametimiz beş seneye varan 
tecrübeden edindiğimiz kanaatle işletmelerin 
daha makul ve daha verimli bir tarzda çalış
ması bakımından alınmasına zaruret gördüğü
müz tedbirlerdir. Arkadaşlarım uzunboylu izah 
ettiler, ben de bunların teferruatını yeni baş
tan söyleyecek değilim. Yalnız biz şunu iste
dik : Üç senede bir terfi esası, Devlette olduğu 
gibi bunlarda da aynen mahfuzdur. Yalnız Dev
lette iki derece arasındaki farkı almak için üç 
seno beklemek .ve üç sene bittikten sonra ara
daki farkı birden almak esası vardır. Halbuki 
bu gibi hususi müesseseler, yani ticari, sınai, 
iktisadi bilûmum hususi müesseseler, şirketler 
memurlarına her sene ufak ufak zamlar yap
maktadırlar. 

• Biz de Devlet teşkilâtında hususiyetini ka
bul ettiğimiz bir müessesede bunun bir misali
ni esasen kabul etmiş bulunmaktayız. Devlet 
Demiryolları baremi bunun bariz bir misalini 
teşkil etmektedir. Orada çalışan memur, Dev
lette çalışan memur gibi, üç sene beklemeden 
her sene kıdemleri dâhilinde ufak terfiler al
maktadır. Üç sene nihayetinde aşağı yukarı 
Devlet •metiiürİarımn zammının yekûnuna baliğ 
bir öıiktart bulmaktadır ki, bizim yaptığımız 
da aşağı yukâı-i bunun aynıdır. Biz diyoruz ki, 
burada 140 lira alan bir arkadaş, bir üst dere
ceye tâyin edildiği zaman 170 lira alacak. Bu 
aradaki fark 80 liradır. 140 liralık bir memu
ru buraya, tâyin etmekle bu otuz lira farkı 
derhal vermiş olmuyoruz. Bu müessesede, mu
vaffakiyetine^ kabiliyetine ve üst derecedeki elı-
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liyetine binaen 30 lirayı birden vereceğimize, 
onar onar verirsek öyle tahmin ediyoruz ki o 
arkadaş; her sene bir zam olmak için mesaisini 
arttıracak ve daha geniş mikyasta işine bağla
nacak ve bundan da servis büyük fayda göre
cektir. Şimdi Faik Baysal arkadaşımız sordu
ğu için biraz teferruatlı olarak arzetmeğe lüzum 

• gördüm. Bazı işler vardır ki, mahiyeti yük
sek kadro verilmesini ' istilzam ettirmiyebilir. 
Esasen baremin ruhu, işin mahiyetine ve ehem
miyetine göre, vazifeleri derecelemek olduğun
dan yalnız bulunduğu derece için kifayeti ola
na müddetini doldurdu diye birdenbire yukarı 
dereceye çıkması doğru değildir. Çünkü aksi 
takdirde her üç senesini doldurmuş olan bir 
memura bir üst derece maaşı verilmek icabede-
cektir. Halbuki görülen işin mahiyeti bu ka
dar yüksek ücret verilmeyi istilzam etmez. Bi
naenaleyh vazifesinde muvaffak olmakla be
raber onun üstünde her hangi bir vazifede ka
biliyet göstereceği kati şekilde bilinmiyen fakat 
bulunduğu yerde faydalı olacağı anlaşılan bir 
memura üç sene nihayetinde birdenbire bir üst 
derece ücret varkı verileceği yerde her sene a-
zar azar bu farkın verilmesi çok daha doğrudur. 

Maruzatımı hulâsa edecek olursam iktisadi 
işlerde çalışan memurlarımızla devlet memurları 
arasında hiç bir fark gözetmiyoruz. Aynı dere
cede bulunanlar aynı maaşı alacaklar, bir üst 
dereceye çıktıkları zaman yine aynı maaşı ala
caklardır. Yanlız gidişte şekil itibarıyla ufak 
bir fark olacaktır, arzettiğim gibi bunu da Dev
let müesseseleriyle bu müesseselerin bünyeleri 
itibarıyla aralarındaki farkın bir neticesi olarak 
telâkki ediyoruz. Tecrübeler bu şeklin işletme 
bakımından fayda temin edeceği kanaatini ha
sıl etmiştir. Bütçe encümeni de bu kanaata işti
rak etmiştir. 
• Heyeti Gelileden maddenin teklif edildiği 

şekilde kabulünü rica ediyorum. 
H. N. KEŞMİR (Tokat) — Arkadaşlar,' mu

halefet şerhi yazan arkadaşlar arasında bulun
duğum için mevzuun ehemmiyetine binaen kı
saca mâruzâttan bulunacağım. 

Bu kanunla Devlet İktisadi Teşekküllerin
de bulunan memurlar muhtelif terfi usulleri
ne tâbi tutuluyor. Evvelâ ehliyet ve liyakati 
olanlar içinde terfi müddetini doldurmadığı hal
de Devlet memurlarından farklı olarak her se-' 
ne bir üst derecenin 1/8 nispetinde bir zam yap
mak, saniyen terfi müddetini doldurmuş kâfi 
derecede ehliyet ve liyakat göstermemiş olupta 
bulunduğu memuriyetin hususiyeti nazarı iti-
bare alınarak derhal terfi ettirilmek istenmi
yorlar. Bunların terfii kademeli olarak yapılıyor, 
her sene üst derece maaşının üçte biri fark ola
rak veriliyor. 

Üçüncü katagori memuru normal memur
dur ve terfi müddetini doldurunca üst derece 

I maaşını alacaktır. 
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Dördüncü katagori de liyakati olmıyan me

murdur, terfi edemiyecektir. 
Şimdi arkadaşlar, bir kere bu sistem tatbiki 

bakımından hayli kopmlikedir. Hassas ölçüle
ri bulup bu memurların terfie dereeei liyakati
ni veya kademeli terfie liyakatini ölçmek tat
bikatta hayli zor olsa gerektir. Birinci mahzur 
budur. 

İkinci mahzur, Devlet memurlarına nazaran 
yaratılan farktır. Arkadaşlar, bu iktisadi te
şekküllerin işletmelerle alâkalı memurlarına 
maddenin altında bir takım tazminat, ikrami
ye ve saire kabul ediyoruz. Yani bu teşekkülle
rin hususiyetini kabul ediyoruz. 

Ancak bunu yaptıktan sonra Devlette çalışan 
büro memurundan hiç bir farkı olmıyan bir ta
kım memurlara Devlette bulunan memurlardan 
farklı terfi usullerini kabul etmek bence tamamiy-
le hata olur. Bir kere, Devlet memurlarımın 
şevkini kırar, saniyen, bu memurlara tatbik et
tiğimiz bazı terfi usulleri de ayrıca bu memurları 
gayri memnun eder. Kanaatimce Devlet memur
larından farklı terfi usullerini kabul etmemek 
lâzımdır. Sonra devlette kabul ettiğimiz 7 veya 
daha yukarı derecedeki memuriyetlere iki derece 
aşağıdan memur tayini, ve bu iki üst derecenin 
farkının tazminat olarak verilmesi drijan mev
kilere genç ve müstait elamanları getirmek hik
metine istinat ediyordu. Bunu da burada aynı 
şekilde kabul etmek lâzımdır. Bu itibarla takri
rin kabulünü istirham ediyorum. 

t. ARUKAN (Eskişehir) — Arakadaşlar ben
deniz söz- almak niyetinde değildim. Lâkin 
muhterem iktisat Vekilinin, Devlet Demiryolları 
bareminde her sene terfi hakkı verildiğini beyan 
etmeleri üzerine söz almak mecburiyetinde kal
dım. Malumu âliniz İktisadî Teşekküllerle bu 
mahiyetteki devlet teşekküllerinin hepsinin hema
yar olması lâzımdır. Devlet demiryolları baremi 
11 -12 sene evvel yapılmış bir kanundur. Bura
da yalınız amele ve işçi sınıfı ve gayet küçük me
murlar, hatırımda kaldığına göre, her sene ufak 
birer yevmiye zammı alırlar. Devlet demiryolları 
baremi dediği zaman orada hem memur vardır, 
hem de işçi vardır. Devlet demiryollarında me
murla işçi ayni mahiyette hükümlere ve ayni izin 
ve müsaderelere tabidirler. Onun için işçi smıfı 
senede beş on kuruş zam alır, lâkin memurlar 
doğrudan doğruya tesbit edilmiş, bir bareme ta
bidirler. Hükümet baremi gibi iki senede üç se
nede bir, sâyine göre zam alır. Bunu tavzih 
için çıktım. Şayet böyle bir kanun kabul edecek
sek , diğer teşelddiller için , ayni mahiyette bu
lunan diğer iktisadî teşeldmllere , Devlet demir
yolları ve diğer bunun gibi hususi kanunlara tabi 
müesseseler için de kabul etmek zarureti vardır. 

R. PEKER (Kütahya) —- Bu Maliye Vekilini 
alâkadar eder. 

X, ARUKAN (Devamla) — Bilmem netice 

nereye varacaktır? Tabii bu hususta ^Caliys Ve
kili salâhiyattardır. Ben şahsen M $ P fensuşi 
ve yeni bir terfi sistemi yaratmağa' taraftar <die-
ğilim. Pekala biliyorsunuz ki, Devlet tegeîdtüj-
lerine daha doğrusu iş gören müesseselerde çalı
şanların terfiine ben şahsen en çok taraftarını, 
bunu her vakit bu kürsüden söylemişimdir. Yan-
lız bunların heyeti umumiyesinin maaşmı arttır
mağı doğru bulmuyorum. Bunlara yaptıkları 
ise göre bir prim vererek ve . mükâfat vererek 
bunları müesseselere nafi bir vaziyete getirmeğe 
ve bu suretle mükâfatlandrrılmalanna tarafta
rım. Sözüm bu kadardır 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ve izah olunan sebeplere binaen 

lâyihanın ikinci maddesinin: 
A) 2, 3 işaretli fıkralarının kaldırılmasını; 
B) 5 işaretli fıkrasının aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif eyleriz. • 
İstanbul Kayseri Tokad 

1. H. Ülkmen F . Baysal 
(Her ne sebeple olursa olsun bir dereceden 

fâzla terfi caiz değildir. Şu kadar Ju, kadroya 
göre aşağı derecede memuriyet olmadığı' veya 
ehil memur bulunmadığı takdirde yedinci ve 
daha yukarı derecedeki memuriyetlere, en' çok iki 
derece aşağıdan memur tâyin olunabilir. Bıî su* 
retle en çok iki derece yukarıya tâyin olunanlara 
hak kesbettikleri derece aylığı tu tan ve fevkal
âde zammı ile tâyin olundukları derece aylığı tu
tarı ve fevkalâde zammı arasındaki fark İcra Ve
killeri Heyeti kanariyle verilebilir. 

H e r hangi bir derecedeki memurun kendi ay
lığı ile daha yüksek dereceli bir vazifede istihda
mı da caizdir.) 

BÜTÇE En. Na; M. N. GÜNDÜALP (Edir
ne) — Efendim, yüksek huzurunuza yine bu ter
fi esası üzerinde bir iki kelime daha ilâve etmek 
için çıkmış oluyorum. 

Terfi meselesinde, biraz evvel arzetmiş oldu
ğum veçhile, Hükümet ile Encümen, Devlet me
murları için kabul edilmiş olan esastan ayrılmı
yor. Terfiler Barem kanuniyle kabul edilmiş 
bulunan dereceler içerisinde kalıyor. Ve yine de
recelere göre tâyin ve tesbit edilmiş bulunan had
ler değişmiyor. İktisadi Teşekküller memurlarını 
ticari zihniyetle, iktisadi bir düşünüşle vazifele
rine sıkı bir surette bağlamak ve işleriyle yalçın
dan ilgilendirmek içindir ki, terfjL müddetini da
ha kısaltmak gibi bir takım tedbirlere jnüracaat 
olunuyor Hükümetin teklif ettiği bu tedbirleri 
ekseriyeti İktisadi teşekküllerin daha iyi çalışa
bilmesi bakımından faydalı ve müfit bulmuştur. 
Arkadaşlarımızın itirazlarında gösterdikleri se
bepler Devlet memurlariyle olan taadülün bozul
ması endişesine dayanıyor. Halbuki Devlet me
murlariyle olan taadül esasında mevcut kalmak-
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lir. iktisadi teşekküller için zaten 3460 numaralı 
kanunla zaten bazı farklar kabul edilmiş bulu
nuyor. Bunların hedefi Devlet teşekküllerinde 
hizmet 'gören memurlalda daha ziyade ticari 
zihniyetin hâkim olmasını temindir. Bu iktisadi 
Devlet teşekküllerinin faaliyetlerini ve bilançola
rını, tetkik etmiş bulunan umumî heyetçe, ikti
sadi Devlet Teşekkülleri memurlarımızda bil
hassa iktisadi ve ticari zihniyetin eksik olduğu 
noktasında durulmuştur. Şu halde İktisali Dev
let Teşekküllerimize alacağımız memlrlarm mü
masili hususi teşeldmllerdeki memurların çalış
malarının ve faaliyetlerinin semerelerini nasıl 
sık ve çabuk bir zamanda elde ederlerse o yolda 
mükâfatlandırılıp terfi ettirilmeleri doğru olur. 
Binaenaleyh bu tedbirleri . Devlet memurlariyle 
mukayese ederek ve onlarla teadül gözeterek 
değil, memurları doğrudan doğruya bu müesse
selere müfit olarak ve iktisadi olarak çalıştır
mak için lüzumlu olup olmadıkları noktasından 
mütalâa etmek lâzımdır. Tecrübe Hükümeti böy
le bir kanun. şevkine mecbur etmiş olduğuna 
göre bu tecrübeye kıymet ve ehemmiyet verilme
sini rica .ederim. 

^B^uzöme Devlet Demiryolları lâyihasında 
eliîl mpıri'dr iyeya memuriyeti bulunmaması gibi 
şâbeblerfİcn dolayı iki üst dereceye tâyin imkân
ları-$ab!ûl^ edilmiş, ve bir hadle takyid edilme
miştir". iktisadi Teşekküllerin her derecesinde 
yeni ölmaİariyla tam kadroların her zaman ta-
mamlavamıyacakları sebebi eriyle her derecedeki. 
memuriyetler için iki üst dereceye tâyin imkânı 
verilmiştir, Ve Devlet memurlarında olduğu gibi 
yedinci derece ile takyit edilmemeleridir-
. • Binaenaleyh arkadaşların biraz evvvel verdik

leri takririn iktisadi teşekküller için kabulü doğ
ru olmıyacağı kanaatındayım. Yani Hükümetin 
ve encümenin noktai nazarının kabulünü ve tak
ririn reddini rica ediyorum. 

R. P^.KEB, (Kütahya} — Arkadaşlar, encü-" 
men ıhtilnfıniri Umumî Heyete arzında faydalı 
neticeler hâsıl oluyor. Benim görüşüme göre de
rin sebeplerini Yüksek Heyetinizin pek iyi bil-
dİR'i memur vaziyetinde Türkiye Cumhuriyetinde 
aylık gelirleri nizamlıyan bir barem esasını ka
bul ettik. Uzun sözle sizleri yormak istemiyorum, 
kısaca ifade etmek istiyoraim ki, Faik Baysal, 
Halit Nazmi Keşmir ve Ülkmen arkadaşlarımızın 
itiraz•; ettikleri nokta çok" mühimdir. Bilhassa 
Devlet, memurlariyle Devlet iktisadi müessese
lerinde çalışanlar arasında müsavi hak ve müsavi 
mazhariyetlerle.iş görme' vaziyetinde müşterek 

.birrvjnanın'tesisi cephesinde, eğer: ekseriyetin fik-
-ri; lçabul edilirse, benim zannıma göre mühim 
.iki; gedik noktası açılacaktır. Bunlardan bir ta
nesi'--ki, ekalliyet arkadaşlarının beşinci fıkranın 
tâdilini, istedikleri noktadır - orada o işi görmiye 
ehil' memur.,bulunmazsa aşağı derecedekilere iki -
üst derece maaşı vererek istihdam etmek salâ
hiyetinin verilmesi, Devlet bareminde bu hak yal- I 
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nız yedinci dereceden yukarı olanlara maksurdur. 

Şimdi bunu burada genişletmek ve baremin 
en aşağı kademesine kadar teşmil etmekle insan
ların tabii surette vazife ihtimamında beşeri 
zaafları dolayısıiyle, iki, üç sene tatbikten sonra 
öyle bir manzara hâsul olacaktır ki, hemen her 
memur demeyeyim,. % 80..- 90 ı yukarıda da zik
redilen sebeplerle aşağıdan yukarıya doğru iki 
üst derece aylık alacaklardır ve böyle bir yükse
liş bundan evvelki iktisadi müesseseler bareminin 
tanzimine saik olan haleti ruhiyenin ye iktisadi 
sarsıntının yeniden doğmasına yeniden bir sebep 
teşkil eder. " 

ikinci mühim nokta da - belki Muhterem Ma
liye Vekili arkadaşımıza da kıymetli fikirleriyle 
bize yardım etmesine vesile vermiş oluyorum -
bir memurun üç yıl sonra hak kesbedeeeği bir 
paranın ilk üçte birini birinci yılda, yani üç yıl 
evvel, diğer üçte birini' ikinci yılda ve son üçte 
birini de üçüncü yılda vermek sistemidir. Bu 
sisteın biraz evvel Arukari arkadaşımızın ifade 
buyurduklarına göre ilk evvel Devlet Demir
yollarında yalnız işçiler için tatbik edilirmiş, 
yani eski tâbiri ile kütlâyemut geçinen, gün
lük hayatını günün geliri ile temin eden un
surlar için pek mücbir görülen sebeplerle yapı
lan bir kolaylık imiş. Fakat Encümen ekseri
yetinin ifade buyurduğu şekle göre; bunu şim
di biz, aşağı yaşama şartlarına tâbi insanlar 
için değil, bütün yüksek tabakalar dahi memur
lar için bu usulü umumileştiren bir sisteme 
doğru gidiyoruz. Bu da, demin arzettiğim gi
bi, barem ruhunda Türkiye'de Devlet hizmetin
de çalışanların müsavi şartlar altında, müsavi 
haklara mazhar olmaları ve eğer çalıştıkları 
işin vaziyeti hususiyeti icabı bir zaruret varsa 
yâlnız o zaruret icabmca bir fayda görmeleri 
esasını yeniden baltalayıp delik açan bir hü
küm ölür. 

Arkadaşlar, bu, aşağı yukarı ferde nispetle 
ve bütün bütçeye nispetle şu suretle mütalâa 
edilebilir. Bir defa ferde nispetle, müsavi şart
lar altında bulunan Devlet memurunun - ka
nun an İktisadi, Devlet Teşekkülleri müessese
lerinde vazife icâbı olarak verilmiş hususiyetler 
mevcuttur - onun dışında müsavi vaziyette bu
lunan Devlet memurlarının üç yıl sonra alaca
ğının birinci sene sonunda üçte birini ve ikinci 
seneler diğer üçte birini bu müessese memuru 
almağa bâşmmasiyle bu suretle tefavütlü yeni 
bir zam çıkarılmış olmasıdır. Bunun adı her ne 
kadar zam değildir, biz İktisadi Teşekküller 
memurlarına; Devlet memurlarından ayrı yeni 
bir' z'am: teklif etmiyoruz diye ifade ediliyorsa 
da bunun mahiyeti mükemmel bir surette yeni 
bir zamdan ibarettir. . Çünkü bir memurun terfi 
etmediği vazifede bulunuyorken aldığı maaş 
100 lira olduğuna göre ve terfi neticesinde ala
cağı; fark ta meselâ G0 lira olduğuna göre, 60 
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lirayı almağa istihkak kesbetmediğinden, 60 
liranın tam eline geçmesi için.lâzım olan müd
det üç senedir. İlk yıldan itibaren ona 20 lira
lık bir zam verilmiye başlanacak, ikinci yılda 
bu yirmi liranın iki misli olan 40 lira, yani 
60 liranın üçte ikisi verilecek ve üçüncü yıl
da da o maaşa kesbi istihkak ettiği için 60 
lirayı tamamen alacak. Bunun adı söylenme
ni ekle beraber, bu, iki yıl aldığı 20 ve 40 lira
nın yekûnu tamamiyle bir zam mahiyetinde bir 
ekleme suretiyle alınmaktadır'. (Doğru sesleri). 

Sonra arkadaşlar, bunun birinden ötekine 
sirayet istidadı halanımdan müsavi vazifelerde 
çalışanlar arasında Devlet Hazinesinden maz
hariyetleri nispetinde fevkalâde ehemmiyetli 
bir haleti ruhiye yaratır. Bugün bir unsura 
tatbik edilecek olan bu şeklin ilk tatbikındaki 
bid'atten çıkarılarak memurlara, mebuslara, 
ordulara... ilâahirihi teşmil edilmesinin imkâ
nı olmıyacaktır, az zaman farklariyle aynı me
buslar, aynı encümen, aynı heyet bugünkü ko
nuşmaları geleceğin esbabı mucibesi olarak ka
bul ederek, bunun üzerine istinat ederek yeni 
zamlar yapmağa- mecbur olacaktır. 

arkadaşlar, bunu Maliye Vekilimiz lüzum 
görürlerse ifade ederler. Bütçe ölçüsünde ne 
tesir yapacağını bilmem, fakat yekunu ağır bir 
şeydir. Bunu adede tercüme edelim, bütçeye 
tesir edecek rakam haline sokalım. Bu demek
tir ki arkadaşlar, bütün Türkiye'de mevcut 
olan memurlar üç yıl sonra istihkak kesbede-
cekleri paranın ilk hizmet yılının sonunda üçte 
birini ve ikinci hizmet yılının sonunda üçte iki
sini alacaklardır. Bunların teşkil edeceği ye
kûnların yekûnu burada ifade edilmesi hafif 
olacak bir mahiyet olmamak şartiyle ağır ve 
muazzam bir yük olarak bütçeye müessir ola
caktır. Binaenaleyh bunları, düşünürken, bu
günkü vaziyeti 've bugünkü .vaziyetin ileriye 
doğru intikal ettireceği hacmi birlikte müta
lâa etmek ve icabını gözönüne almak lâzımdır. 

Sözü fazla uzatmağa lüzum görmüyorum. 
İkinci fıkradaki ehliyet bahsi mühimdir. Bu 
Türkiye'de sade İlet isa d i Teşekküllere ait bir 
şey değildir. Türkiye'de bütçe mazhariyeti ma
lûm olan kıdem ve -ehliyetin yekûnu ile elde 
edilir. Bu cihetten moral bakımdan bir gedik 
açılmamasını Are ekalliyet noktai nazarının Muh
terem Heyetçe kabulünün maksadr temin edi
ci bir çare olacağını arzederim (Doğru sesleri). 

İKTİSAT V. F. SÎRMEN (Rize) — Arka
daşlar, sabrınızı fazla suiistimal edecek değilim. 
Mesele tenevvür etmiş mahiyettedir. Yalnız bir 
noktaya yüksek heyetinizin dikkat nazarım çek
meyi kendime vazife bildim. Onun için söz almış 
bulunuyorum. 

Sözüme başlarken İzzet arkadaşımızın, ileri 
sürdüğü bir mütalâaya ilâ kelime ile cevap vere
ceğim: Biliyorsunuz ki Devlet Demiryolları ba
remi yalnız işçi ve ameleyi değil, Devlet Demir

yollarının en yüksek mevkilerinde bulunan me
murları ,'tla istihdaf etmektedir. Bu barem her 
derecede asgari've âzami olarak mütcadlit hadler 
kabul etmektedir, bu-fark olarak çalışanlara tedri
cen verilmektedir. Halbuki esas Devlet baremin
de böyle şey yoktur. Bu noktaya işaret etmek 
isterim. 

Sayın Peker. arkadaşım-bazı mütalâalarda bu
lundular. Hükümetiniz de bu mülâhazaları ha
zırlarken hiç şüphesiz teklif edilen csasatın Dev
letin diğer müesseselerinde çalışanlar- üzerinde 
yapacağı tesiri düşündü, bunun ilerde Devlet ba
remine tatbiki halinde bunun Hazineye yapabi
leceği tesiri de düşündü. Fakat bütün bu düşün
celere rağmen bu lâyihanın huzurunuza, şevkin
de zaruret gördü. Bu-noktada görüşümüz şudur: 
Üç seneyi doldurdu, verilen vazifeyi do görüyor. 
Normal terfi yaparız, eğer o adamın kabiliyeti 
üst derece vazifenin istediği evsafa uygun-ise. 
Fakat arkadaşlar, beş parmak bir doğmuyor. İn
sanlar arasında kabiliyet, istidat ve inkişaf ba
kımından büyük ölçü "Farkları vardır. Bizim tek
lif ettiğimiz metin dikkatle mütalâa olunursa, 
anlaşılır ki; kademeli terfi için mücerret vazife
sinde liyakat göstermek kâfi değildir. Bu yolda 
bir terfie mazhar olabilmek için vazifesinde fev
kalâde muvaffakiyet ve başarı göstermek lâzım
dır. Aynı büroda çalışan iki memurdan ikisi de 
kendilerine verilen vazifeyi aynı ölçüde yapmı-
yabilirler. Birisi vazifesine daha dikkatle.bağlıdır-, 
bunun vazifesindeki muvaffakiyeti diğerinin va-

zifesindeki muvaffakiyetin çok üstündedir -Ev
velce arzettiğim gibi mümasili hususi müessese-'' 
lcrde bu şekil mevcut olduğuna ve esasen dün
yanın hor tavafında tatbik edildiğine göre eğer 
bunu Devlet iktisadi işletmelerine .tatbik etmi-
yecek olursak bana böyle geliyor ki bu işletme
lerin daha mütekâmil bir şekilde çalışmaları için 
alınmış olan tedbirlerimizde eksiklik olur. En
dişemiz budur. Demin arzettiğim gibi beş.-sene-
lik tecrübe bize bunu göstermiştir- Bu salâhi
yet verildiği takdirde her memur hakkında tat
bik edilecek değildir, böyle bir şey yoktur. 0ün-
ki biz üç senesini dolduran bütün memurları ter
fi mi ettiriyoruz ki böyle düşünülebilsin? "Kadro
larımız ortadadır. Biz yalnız liyakata daha fazla 
kıymet vermek istiyoruz. 

Sonra İktisadi Devlet Teşekkülleri memur
larından, Devlet memurlarına, bahşedilen teminat 
esirgenmiştir. Meselâ bir- memur vekâlet emrine 
alındığı zaman açık maaşı alır mahkemeye müra
caat edip beraat ettikten sonra, almadığı-maaş
ları alır. İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları 
bu gibi teminattan mahrumdurlar. ÇH'ınkü bu 
müesseselerin hususiyeti orada çalışanlara, bu 
şekilde teminat vermeğe müsait değildir. Nasıl 
bu mevzuda fark kabul edilmiş ise, yukarıda tek
lif etliğiniz kademeli terfi hususunda, da mües
seselerin bünyelerindeki' ayrılık dolayısiyle fark 
kabul etmek lâzımdır. Bu kanun 4 - 5 senelik 
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tecrübesinin neticesi olarak bu tadillerde huzuru
nuza gelmiştir.. Omuzlarımıza yüklendiğimiz vazi
fenin daha liyakatli ve daha iyi bir şekilde ya
pılması bakımından buna lüzum hissedilmiştir. 
Bu maruzatımdan sonra şüphesiz Yüksek Mec
lisin vereceği karar en isabetli karar olacaktır, 
biz de o kararı tatbik edeceğiz. (Alkışlar). 

H. N. KEŞMÜt (TokaJd) — Efendim, tekrar 
mevzua rücu-edecek değilim. Yalnız Devlet De
miryolları ile mukayeseler yapıldı, o noktayı 
huzuru âlinizde, tavzih etmek isterim. 

Devlet Demiryolları Bareminde âzami ve as
gari vardnv Kadrosuzluk dolayrsiylo terfi ede-
miyon memurlara her sene yine o tabloda mev
cut bir miktar zam yapılmaktadır. Bunu bir 
misal ile arzedeyim. Farzedelım, 7 nci derece; as
garisi 208, âzamisi 243 tür. ve her iki senede bir 
yapılacak kademe zammınm bir senelik miktarı 
da 2 lira 33 kuruştur. Yani iki seneliği 3 lira 
kadar bir şeydir. Aradaki fark 40 liraya yakın 
olduğuna göre, bunun tamammı alması 8 - 10 
seneye bağlıdır ve bu zam da, demin arzettiğim 
gibi, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyenlere 
mahsûstur. Ayrıca bu kademe zammından bir 
memurun istifade etmesi için 10 sene hizmette 
bulunmuş olması da şarttır. Halbuki biz kadro
suzluk yüzünden terfi edomiyenler için üç se
neyi doldurunca bir terfi, ikinci üç seneyi de 
doldurunca ikinci bir terfi imkânını vermiş bu
lunuyoruz. Burada mukayese yerinde olmıya-
caktır (Reye reye sesleri). 

REÎS •— Şimdi her iki taraf ta noktai na
zarlarını esaslı surette izah ettiler. Takriri de 
okuduk. Yalnız takrir, mahiyetleri birbirinden 
ayrı iki teklifi ihtiva etmektedir. Bunlardan bi
risi, 2 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarının tay
yı baklandadır. Diğeri de 5 nci fıkranın tadili
ne dairdir. Bunları ayrı ayrı yüksek reyinize ar-
zedeceğim. 

Şimdi ikinci maddenin 2 ve 3 işaretli fıkra
larının tayyı hakkındaki teklifi yüksek takdiri
nize arzediyorum. Nazarı itibara alanlar . . . 
Aksini yüksek reyinize arzediyorum. Tay tekli
fini kabul edenler ,.. , Kabul etmiyenler . . . Tay 
teklifi kabul edilmiştir. 

Şimdi 2 nci maddenin 5 numaralı fıkrasının 
tadili hakkındaki teklifi yüksek reyinize arze
diyorum. Nazarı itibara alanlar . . . Almıyan-
lar . . . Bu da nazarı itibara alınmıştır; 

Maddeyi encümen, Heyeti Umumiyenin ka
bul ettiği takrir veçhile kabul ediyor mu? Yani 
takririn aynen fıkra olarak geçmesini kabul edi-
vor musunuz? 

BÜTÇE En. M. M. GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Evet, 

REİS — Şu halde, ikinci maddeyi, ikinci ve 
üçüncii fıkralarının tayyı ile ve 5 nci fıkranın. 
kabul-buyuralan takrir şeklinde tadili ile kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde bu şe
kilde kabul edilmiştir. 

• MADDE 3. —'• Ayni kanunun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

" "Bu kanuna tâbi müesseselerin birinden di
ğerine veyahut bunlardan Devlet teşkilâtından 
birine veya Devlet teşkilâtından bu müesseselere 
memur•'-nakli ö memuru tâyine salahiyetli olan 
makamın müsaadesine bağlıdır. Hademe, odacı, 
şoför "ve bekçilerle bu gibilerin gördükleri işin 
mahiyetçe benzeri olan işlerde çalıştırılanlar müs
tesna olmak üzere, 36f)6 sayılı kanunun 19 ncu 
ve bu kanunun. 10 ncu maddelerine giren müs
tahdemler dahi bu müsaadeye tabidirler. 

İstifa'edenler hakkında da üç ay müddetle 
bu hükümler tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. " . 

MADDE 4. •— Aynı kanunun 13 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu müesseseler memurlarına (İdare meclisi 
reis ve azalan hariç almakta oldukları aylıklar
dan başka: o 

A) Yalnız Ankara'ya mahsus olmak üzere 
bir derece aşağıdaki •maaşlı Devlet memurları 
için kabul edilen esas ve nispetlere göre muvakkat 
tazminat verilebilir. . 

İhtisas mevkilerinde bulunanlara, almakta ol
dukları ücret derecesine bu kanunun umumî hü
kümleri dairesinde, istihkak kcsbcdinccyc ka
dar. muvakkat tazminat verilmez; 

B) Devletin maaşlı memurları için kabul 
edilen esas ve nispetleri geçmemek şartiyle usulen 
mezun olanlara veya kısa askerlik hizmetini yap
mak veya talim .ve manevra için vazifeden ayrı
lanlara aylıkları verilebileceği gibi hasta, olan
ların tedavi ve yal masraf lan ve tedavi edilmek
te iken ölenlerin cenaze masrafları ödenebilir. 
4161, 4311 ve 4379 sayılı kanunların hükümleri 
mahfuzdur; 

O) Her sene 3400 sayılı kanunun 42 nci mad
desi hükümleri dâhilinde temettü kaydiyle- mu
kayyet olmak ve bir aylık istihkakı geçmemek 
şartiyle ikramiye verilebileceği gibi fevkalâde fa
aliyet ve gayretleri görülenlere temettü kaydiyle 
mukayyet olmaksızın ayrıca bir aylık tutarına 
kadar idare meclisi karariylc fevkalâde ikramiye 
dahi verilebilir. 

D) Maden arama ve işletme ve maden cev
heri işleme yerlerinde çalışanlardan yaptıkları 
hizmetin ağırlığına ve diğer hususiyetlerine göre 
lüzumlu görülecek olanlara bu yerlerde çalıştık
ları müddete münhasır olmak üzere idare mec
lislerinin ve M. T. A. Enstitüsünde direktör 
ve şefler encümeninin kara,rr ve alâkalı vekilin 
tasvibi ile aylık ve fevkalâde zamları tutarları
nın yüzde 20 sine kadar bir tazminat verilebilir; 

E) Maden arama yerleri ve işletmeleriyle 
sınai, zirai, malî ve ticari işletmelerin daha ras
yonel çalışmalarını teminde hizmeti görülenlere, 
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elde edilen neticelerle mütenasip olmak ve;ayhk 
tutarı ve .fevkalâde, zamla tının yüzde 25 ni geç
memek üzere, icra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek esaslar dairesinde alâkalı vekilin tasvir 
bijde «Prim» verilebilir; 

F) Maden işletmeleriyle sınai ve zirai işlet
melerin iş yerlerini fiili surette sevk ve idare 
eden müdür,', müdür muavini, teknik ve ticari kı
sımlar şeflerine, bu işletmelerden her birinin.yıl
lık. bilançolarında görülen safi kârdan yüzde bire 
kadarı gayret ve ehliyetleriylc mütenasip olmak 
üzere alâkalı vekilin teklifi ve İcra Vekilleri He
yeti karariyle «Kâr hissesi» olarak verilebilir. 

Bu hükmün tatbikında fevkalâde haller dola-
yısiyle Hükümetçe veya salahiyetli makamlarca 
alınmış olan karar ve tedbirler neticesi tahassül 
edecek kâr ve zararlar nazara aknmaz. Bu gibi 
hallerde' yukarıki fıkrada gösterilen memullara 
yine alâkalı vekilin teklifi ve İcra-Vekilleri He
yeti karariyle münasip miktarda ikramiye veri
lebilir; 

G) İşletmelere, teknik ve işletme usulleri 
bakımından ehemmiyetli faydalar temin eden
lerle maden bulanlara alâkalı vekilin tasvibiyle 
münasip miktarda ikramiye verilebilir. 

H) Herhangi bir memuriyetin vekâletle ida
resi halinde vekâlet edenlere, Devlet memurları 
için kabul edilen esas ve müddetleri geçmemek 
üzere vekâlet ücreti verilebilir. 

1) . Paraya el koyan vezne memuıiariyle kıy
met muhafızlarına, para ve kıymetlerin hacim 
ve hareketlerine göre aylık tutarı ve fevkalâde 
zamların yüzde 25 ne kadar kasa tazminatı veri
lebilir. 

J ) Bu müesseseler memurlarına ve idare 
meclisi reis ve âzalariyle murakıplara ve umumî 
murakabe heyeti reis ve âzalarma verilecek har
cırah Devlet memurlarının harcırah hükümlerine 
tevfikan ve bu kanunun ikinci maddesinde ya
zılı derecede aylıkları esas tutularak hesap edilir. 

K) Bu müesseselerin, aded ve mevkileri ait 
olduğu vekil tarafından tesbit edilecek olan şu
be, sandık, ve ajanlıklariyle büro ambar, depo ve 
bu mahiyetteki diğer mahallî teşkilâtın 
aylık tutarı 210 lirayı geçmiy en memurlarına, 
ayda 30 lirayı geçmemek ve miktarı yine ait ol
duğu vekil tarafından tesbit edilmek üzere mü
nasip miktarda tazminat verilebilir. 

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

MADDE 5. — Aynı kanunun 14 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu müesseseler memurlarına bu kanunda ya
zılı olanlardan ve tekaüt kanunlariyle temin 
edilen haklardan gayri temettü, satış hissesi, 
ikramiye, tazminat vesair namlarla ve başka şe
kil ve suretlerle hiç bir şey verilmez. Ancak 
fabrika ve imalâthaneler ile Devlet Ziraat İş
letmeleri Kurumuna ve Toprak Mahsulleri Of i-

— 9i 

İ944 Ö : 1 
sine ait istihsal, alım ve satım ve sevk: gibi iş
lerde fevkalâde haller dolayısiyle mûtat mesai 
saatleri haricinde memurları çalıştırmak mec
buriyeti hâsıl olduğu takdirde bunlara mües
seselerin bağlı bulundukları mercilerince tâyin 
edilecek esaslar dâhilinde munzam bir ücret 
verilebilir. 

Kezalik hususi surette teşekkül eden ve bu 
kanuna tâbi bulunan Millî Bankalar, kendi 
memurları için, Devletçe kurulmuş bankaların 
memurlar hakkında kabul ^dileri'esas ve nis
petler dâhilinde kalmak üzere, tekaütlük ve 
maluliyet tazminatı kabul edebilirler. . 

RElS — Mütalâa var mil Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — A) Bu müesseseler memur
larına her çocuk için beş lira aylık çocuk zam-. 
mı verilir. Memur tarafından infak edilmekte 
olan üvey çocuklar öz çocuk sayılır. Ana ve ba
banın her ikisi memur ise çocuk zammı babaya 
verilir. - • 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez: 
"1. Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2. 19 yaşını dolduran erkek, 25 yaşını dol

duran kız çocuklar (19 yaşını bitirdiği halde 
yüksek tahsile devam etmekte bulunan erkek 
çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere tahsil
lerini ikmal edinceye kadar bu zammın veril
mesine devam olunur); 

3. Hakikî veya hükmi şahıslardan, aylık 
•veya gündelik alan çocuklar; 

O) Bu maddeye göre çocuk zammı veri
lenlere 4178 sayılı kanunun 3 ncü maddesi hük
mü tatbik olunmaz. 

REİS —• Mütalâa var mı? Reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu müesseseler memurların
dan: 

A) Çocuğu dünyaya gelenlere; '" 
B) Memur olmiyan karısı ölenlere; 

Son ücretinin bir aylık tutar ı ; 
C) Memurun ölümü halinde sağlığında be

yanname ile gösterdiği kimseye, eğer beyanna-
jne vermemiş ise, ailesine, son ücretinin iki ay
lık tutar ı ; . 

Yardım olarak verilir. 
Yabancı memleketlerde vazife görenlerden 

ayrı esaslara göre ücret alanlara bu maddede 
yazılı yardımlar memleket dâhilinde alabilecek
leri aylıklar üzerinden yapılır. 

Ana ve babanın her ikisi de memur ise (A) 
fıkrasına göre verilecek yardım parası yalnız 
babaya verilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. ^ L>j 
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MADDE, S. —. Bu müesseseler memurlarına 

bu kanunun 6-nci ve 7 ucLnîaddeleri gereğince 
yapılacak yardımlar ile 4001 sayılı kanunun 15 
nci maddesine göre verilecek tekaüt .ikramiye
leri İıiç. bir A'ergi ve tevkif ata tâbi değildir ve 
bu yardımlar borç için haciz dahi edilemez. 

R E İ S — Mütalâa var mı? Reye arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE Ö. — Bu kanunun 2 nci madde
siyle değiştirilen 3659 sayılı kanunun 8 nci mad
desinin 3, 5 ve 6 numaralı bentlerinde ve 4 ncü 
maddesiyle 'değiştirilen 13 ncü maddesinin I), 
E, F, (1-ve K işaretli •bentlerinde İcra Vekilleri 
Heyetine ve alâkalı vekile verilmiş olan salâ
hiyetler, 3059 sayılı kanunun birinci maddesi
nin l; bendinde yazılı Millî'Bankaların ve bun
lar tarafından sermayesinin yarısından fazla
sına iştirak' edilerek kurulan teşekküllerle "bun
lar .tarafından yine sermayesinin yarısından 
fazlasına iştirak edilerek vücııdc getirilen/ ku
rumların memurlarına taallûk eyliyen aynı 
muamelelerde işbu banka, teşekkül ve kurum
ların idare meclislerince ve idare meclisi bu-
luhmıyanlarrn da o vazifeyi gören, uzuvlarca 
kullanılır. 

BÜTÇE En. NÂMINA M. N. GÜNDÜZALP 
( E d i r n e ) — Biraz evvel kabul edilmiş olan ta
dil dola.yrsi.yle bu maddedeki. fıkra numaraları 
değişecektir. O tadile göre ' buradaki numara
ların-3 ve 4 olarak düzeltilmesi lâzımdır. 

REİS — Tabii düzeltilecektir. 
"; -Maddeyi kabul, buyuranlar... ..Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. • ' 

MADDE 10. — 4478 sayılı kanunun 1 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
neşri tarihinde memur bulunan Yüksek Mektep 
mezunları için bir defaya mahsus olmak üzere 
terfi müddeti iki senedir. Terfio ait ehliyet ka
yıt ve şartları mahfuzdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
birinci maddesiyle değiştirilen 5 nci maddenin 
son fıkrası ve 4 ncü maddesiyle değiştirilen 13 
ncü maddenin (D) ve (E) işaretli bentleri hü : 
kümlerinin alâkalalı yerlerde tatbikin a hor yer 
için icabedon hazırlıklar tamamlandıkça geçilir 
ve bu suretle tatbik tarihine kadar geçe
cek müddet zarfında ilgili yerlerde eski hü
kümlerin tatbikin a devam olunur. 

REİS — K a b u l edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun 6 neı maddesi
nin hükmü 1 : XI . 1944 tarihinden, ikinci mad
de ile değiştirilen .8 nci maddesi hükmü ve dör
düncü madde ile değiştirilen 13 ncü maddenin 
B bendinin (Yol ve cenaze masrafları) hakkın
daki hükmü ve 7 nci, 8 nci ve Muvakkat firin-
ci maddelerinin hükümleri 31 mayıs 1944 tari
hinden ve diğer hükümleri neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kanun kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum: Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
tedülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (î/275) [1] 

REİS — Heyeti umum iyesi hakkında'müta
lâa-var mı.1? Maddelere geçilmesini yüksek reyi
nize arzesdiyorum. Kabul, buyuranlar . . . Etmi
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Devlet memurları ayMölarmm tsevhit ve t|eaidü-
lüne dair plan 3656 sayılı İMiuna dk kanun 

MADDE 1. *— 3G5G ve 3059 sayılı kanunla
ra tâbi daire ve müesseselerde mukavele ile pro
fesör, öğretmeır ve mütehassıs sıfatiyle müstalı-
d em i kon. Türkiye G umhn riyeti vatandaşlığına 
kabul edilmiş veya edilecek olan yabancılardan 
mukavelelerinin bitiminden sonra da Devlet me-
muru"''olarak" meslekleri dahilindeki vazifelere 
devamları uygun görülecekler hakkında aşağıdaki 
hükümler tatbik olunur: 

AV Tahsil, durumlarına ve son mukavelele
rinin''bittiği tarihe kadar yukarıda yazılı daire 
•ve müesseselerde geçen hizmet müddetlerine göre 
3656 ••'sayılı1'kanunun üçüncü maddesiyle mu
vakkat ikinci maddesinin (A) fıkrası esasları 
dairesinde alabilecekleri aylık miktarı tesbit o-
lünur. 

Bir terfi müddetine baliğ olmaması d olay ı-
siyle bu intibakın icrasında nazarı itibara alnı-
mıyan hizmet müddeti, tesbit edilen aylık dere
cesindeki terfi sırasında nazarı itibare alınır. 

B) Son mukavele ile almakta oldukları üc
ret (A) fıkrasına göre tesbit olunacak müktesep 
haklardan fazla olanlara aradaki fark, terfi su
retiyle telâfi edilinceye kadar ve bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren ödenmekte devam oluna
bilir. 

[1] 212 sayılı hdsmayazı zaptın sonundadır, 
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Ancak, aylık ve fark olarak verilecek istin- | 

kak yekûnu Teadül kanununa göre birinci dere- | 
ceye muhassas aylık yekûnunu geçemiyeceği gibi i 
fark olarak ödenecek para da dairesinin bağlı j 
bulunduğu vekâlete tâbi alelûmum teşkilât hari- ı 
cindeki daire ve müesseselerde ve tekaütlük mu- ı 
amele ve hesaplarında müktesep hak teşkil etmez. 

Almakta oldukları ücretleri müktesep hakla
rından noksan olanlar; bu ücretleri 3G5G sayılı 
kanunun birinci maddesinde yazılı derecelerden 
birine tekabül ediyorsa o dereceye, etmiyorsa en 
yakın dereceye, iki derecenin tam ortasında ise 
üst dereceye ithal edilirler ve bu suretle ithal 
edildikleri derece aylığı almakta oldukları ücret
ten az ise aradaki fark terfi suretiyle telâfi edi
linceye kadar kendilerine ödenecebilir. 

REİS —' Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . . Madde kabul edil
miştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

8. — Maarif Vekâletine bağlı yüksek, orta 
ve teknik öğretim kurumlarında çalışacak yabancı 
profesör, öğretmen mütehassıs ve ustalarla ge
lecek senelere geçici mvukaveleler akdi hakkında 
kanun lâyihası ve Maarif ve liütçe Encümenleri 
mazbataları (1/272) [1] 

REİS — Heyeti um um iyesi hakkında söz 
istiven var mı? . 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Maarif Ve
kâleti şimdiye kadar memlekette istihdam olu
nan ecnebi profesörle]', muallimler ve saire hak
kındaki kanunları tevhit etmek üzere bu kanunu 
getirmiş ve çok iyi yapmıştır. Maarif Encümeni 
de bunu güzel elemiş. Maarif Vekâleti bunu yal
nız üniversiteye hasrettiği halde encümen bunu 
Devlet öğretim kurullarına da teşmil etmiştir 
ve Ziraat, Enstitüsünü de buraya dâhil etmiştir. 
Bunu iyi yapmış olmakla beraber bu ecnebiler 
hakkında yapılan diğer bütün kanunları iptal 
etmiştir. Şimdiye kadar saydığım bu işler tama-
miyle haklıdır. Yalnız Bütçe Encümeninin mazba
tasında, beni daha ziyade kanun yazısı bakımın-' 
dan düşündüren bir kaç şatır vardır. Arzedeyim; 
Bütçe Encümeni lâyihada; şu şu sayılı kanunini* 
ortadan kaldırıldıktan sonra unutulmuş bazı hü
kümlerin bulunacağı mülâhaza olunarak... diyor. 

Bence bu bir kusurdur. Bir mazbatada yazılma

l ı ] 213 sayılı besmayem zaptın sonundaclır. 
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ması lâzım gelir. Büyük Millet Meclisinde yaz t-
lan mazbataların ve çıkan kamınların encümen
ce bilinmesi lâzımgelir. Böyle biı* mülâhazada bu
lunmak, eğer varsa şeklinde bir hüküm koymak 
galiba bir kusurdur. Bu kusur yalnız mazbata
da kalsaydı mesele yoktu, fakat aynı kusur mad
deye de sıçramış. Aynen şöyle diyorlar; diğer 
kanunlar ve bu kanuna muhalif olan kanunlar... 
Bu, öyle bir içtihat kapısı açıyor ki, her önüne 
geleni bir içtihada kendisini sürükliyebilecektir. 
Binaenaleyh, tedvin bakımından bu madde mu
alleldir, doğru değildir. 

Buna işaret ettikten sonra -Maarif Vekâletin
den bir temennide bulunacağım. Bu temennim, 
evvelce Hocanı Dr. Saim Ali Dilenire tarafından 
da ileri sürülmüştü. Devlet bütçesinde (D) cet
velinde mevcut olan bir varlığı Maarif Vekâleti 
niçin Üniversiteye teşmil etmiyor? Lâboratu-
varlarclan, lâboratuvarlarda çalışanlardan bahset
mek istiyorum. Ecnebi mütehassıs ve ecnebi 
profesörlerden bahsediyorum. Ecnebi profesörler 
arasında memleketimize hakikaten çok yararlı o-
lanlan vardır. Hepsini bilmem amma bir çokla
rı dünyanın her tarafında liyakatle aynı kür
süyü işgal edecek olanlar vardır. Bunlar ara
sında çok acı duyan, hicran duyan profesörler 
de vardır. Çünkü kendisine hizmet edecek kim
seler yoktur. . Meselâ gezdiğim bir Üniversite şu
besinde öyle işler gördüm ki, bir insanın yüreği
ni sadece kabartır. Genç bir hanım kızcağız. 
Bir çok Avrupa kitaplarında, mecmualarında 
gördüğümüz renkli resimleri onlardan daha üs
tün olmak üzere eliyle yapmıştır. Soruyorum 
buna, kaç. lira alıyorsunuz? 30 lira diyor. Bir 
hademe maaşı. Efendim diyor, ben Üsküdarda 
oturuyorum. 10 lirasını vapur parası olarak ve
ririm, elime zaten kesildikten sonra 24 lira geçer, 
ayda 14 liraya çalışıyorum demektir. 

Arkadaşlar, hemen ilâve edeyim ki, bugülı 
ücretle aynı derecedeki bir ressamı istihdam ede
cek olsak, 250 lira ile ancak istihdam edebiliriz. 
Buna iltimas etmiyorum. Bundan başka daha iki 
tane var. Bunlar da âdeta ne bileyim bir çok iş
leri yapıyorlar ve hocaya, ecnebi, profesöre ça
lışma imkânını veriyorlar. Yazık ki, hademe ma
aşı alıyorlar. Maarif ekâleti getirttiği ecnebi 
profesörlerden fazla istifade etmek istiyorsa, 
verim almak istiyorsa onların yardımcılarını da 
lâzımgelen parayı versinler. Ecnebi profesör
ler yanındaki laboranta, Sıhiye Vekâleti DO, 80 
ve 60 liraya kadar ücret veriyor. Halbuki Maa-̂  
rif Vekâleti ecnebi memleketlerden getirttiği ec
nebi profesörlere çok para veriyor, yanlarındaki 
laborantlara vermezse beyhudedir. Yani ricam, 
İm noktayı nazarı dikkate alsınlar. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tofeıad) 
—• Mazbatada, bazı kanunların unutulmuş ol
masını nazarı itibara alarak, maddenin hangi ka
nunların hükmünü kaldırdığını söyledikten sonra, 
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diğer kanunların buna muhalif olan hükümleri 
mülgadır, diyoruz. Esasen böyle dememiş olsak 
bile, muahhar bir kanun bundan evvelki kanunun 
hükmünü ilga eder. Fakat yukarıda bazı kanun 
numaralan söylendiği, tadadî bir usule gidildi
ği için unutulmuş olması muhtemel hükümler de 
vardır. Bu itibarla diğer muhalif hükümler mül
gadır. Nitekim bir vakıanın ifadesi de bundan 
ibarettir. Mazbatada böyle şeylerin bulunup 
bulunmaması tamamiyle formol bir mütalâa
dır. Nitekim Hükümetin metnine 2397 sayılı ve 
2557 sayılı kanunlar kaldırılmıştır deniyor, bu 
ihtisas encümenlerinden de geçmiştir. Biz de tet-
kikat sırasında böyle daha iki kanun tesbit et
tik. Belki de tesbit edemediğimiz kanunlar da 
mevcut olabilir. Bugün kanunlarımızın adedinin 
ne kadar olduğu malûmdur. 

Bu itibarla maddenin sonunda «Muhalif 
hükümlerin de mülga olduğu» mm zikredilmesi 
faydalı bulduk. 

MAARİF V. H. Â. YÜCEL (İzmir) — Ulu
dağ arkadaşımızın bu laborantlar hakkında mev-
zuubahis ettiği meseleyi dikkate alacağımız tabi
idir. Şimdiden bir şey söylemek benim için müm
kün değildir. 

Üniversiteyi zaten esaslı bir kanuna bağla
mak için çalışıyoruz, bu meseleyi de onun ara
sında mütalâa edeceğiz efendim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalâa.yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir 

Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak ya
bancı profesör, Öğretmen, mütehassıs ve ustalar
la gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi hak

kında kanun 
MADDE 1. — Her derece ve neviden Devlete 

ait öğretim kurumlarına alınmış ve alınacak 
yabancı profesör, öğretmen, mütehassıs ve usta
larla on yılı geçmemek üzere gelecek senelere 
geçici mukaveleler akdine bu kurumların bağlı 
bulundukları, vekillikler mezundur. 

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

MADDE 2. — 5 nisan 1934 tarih ve 2397 sa
yılı ve 4 temmuz 1934 tarih ve 2557 sayılı ve 
23 birincikânun 1934 tarih ve 2664 sayılı kanun
larla 22 . IX . 1941 tarih ve 4121 sayılı kanunun 
5 nci maddesiyle Maarif Vekilliğine devrolunan 
yabancı mütehassıs ve profesör istihdamı salâhi
yetine dair 26 mayıs 1939 tarih ve 3611 sayılı 
kanunun 31 nci maddesi hükmü ve diğer kanun
ların bu kanuna muhalif hükümleri kaldırıl
mıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler..!. 
Kabul edilmiştir 

MADDE,3. — Bu kamın neşri tarihinden 
'meridir. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Hey eti. memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

9. — Kurs görmek için veya muvakkat bir 
vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek olan 
erata harçlık verilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazba
taları (1/214) [1] 

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

Muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere 
gönderilecek: eratta harçlık verilmesine dair 

kanun 

MADDE 1. — Staj, kurs veya herhangi mu
vakkat bir vazifenin ifası maksadiyle yabancı 
memleketlere gönderilen erata Türkiye hududu 
dışında bulundukları müddetçe iaşe, iskân, ilbas, 
tedavi, nakil masraflarından ve mevcut usul ve 
kanunlarına göre verilen diğer istihkaklardan 
başka günde bir lirayı geçmemek üzere Millî Mü
dafaa Vekilliğince tâyin ve takdir edilecek mik
tarda harçlık verilir 

Bu harçlık gedikli erbaşlara verilmez. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı harç
lıklar eratın mensup oldukları daire bütçeleri
nin maaş tertiplerinden tesviye olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden yü
rürlüğe girer. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık rey neticesini arzediyorum: 
İstiklâl harbi mâl idlerine verilecek para mü

kâfatı hakkındaki kanuna (265) mebus rey ver-

[1] 214 sayılı badmayazı saptın sonundalır. 
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mistir. Nisap vardır. Kanun (265) reyle kabul 
edilmiştir. 

Toplanmış bazı lâyihalar vardır. Tensip' bu
yurursanız yarın saat 10 da toplanarak onların 

da müzakeresini ikmal edelim. Muvafık mı? (Mu
vafık sesleri) O halde yarın saat 10 da toplanıl
mak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkındaki kanıma verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
1. H. BALTACIOÖ-LU 
A. ÇETÎNKAYA 
M. GÖNENÇ 
B. TÜRKEE 

AĞRI 
H. BAYRAK 
TT. TUGAÇ 

AMASRA 
N. AKTIN 
Z. T ARITAN 
E. URAS 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
II. N. MIHÇIOĞLU 

ANTALYA 
N. A.KSOY 
İT. T. DAĞLIOÖLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 

A jza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

[Kabul 
BALIKESİR 

0. N. BURCU 
P. ETÇlOĞLU 
Gl. K. ÖZALP 
F. TÎRITOĞLU 
I. II. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. C3MA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
II. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAOLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 
Ş. ENGÎNERÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN ' 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 

455 
265 
265 

0 
0 

187 
3 

edenler] 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELİ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. AEKAN 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. DA AIL 
1. EKER 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
N. KÜÇÜKA 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
Dr. İ . T. ÖNGÖREN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

-

EDİRNE 
M. E. AĞAOGULLAEI 
F. BALKAN 
M. N. GÜNDÜZ ALP 
Dr. F . MEMİK 

ELÂZIĞ 
11. KİŞİOĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F . KALFAGİL 
A. S. ÎLTER 

•Ş. SÖKMENSÜER 
ERZURUM 

A. AKYÜREK 
S..ALTUĞ ' r ı 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMIR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
t .U. AYKURD 
î. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
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Dr. M. OANBOLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAIÜN 

GİRESUN 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

• GÜMÜŞ ANE 
Ş. ERDOĞAN ,,' 
R. GÜRELİ 
('!. SELEK 

HATAY 
Gl. E. D URUK AN 
l.f. İLGAZ 
B. S. KUNT 

ÎCEL 
E. INANKUR 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
0. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
Dr. İT. DİKER 
t. A. GÖVSA 
Z. KARAMURSAL 
TL KORTEL 
Ş. Â. ÖCEL 
1. TL ÜLKMEN 
A. R, TARHAN 

ÎZMÎR 
Ş. ADALAN 
E. ÇINAR 
S! EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
K. DEMİREL 
c. DURSUNOĞLU 
Gl. İT. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
-Iîr.'-E. OKTAY 
Z. ORHON 
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KASTAMONU 

A.BÎNKAYA 
İT. ÇELEN 
II. ÇORUK 
Dr. F. ECEVİT 
İt. SALTUĞ 
N. T AMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. I-T. KAL AÇ 
M. K. ŞATIR 
M. TANER. 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKİN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 
S. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
î. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜROE 
A. DİKMEN 
S. PEK 
t. TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F . CEBESOY 
Ş. ERGUN 
İL KARAGÜLLE 
K. OK AY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. A T ALAY 
II. BENLİ 
Dr. A. S. DEL ILB AŞI 
S. KUTMAN 
A. TlHİDOÖLU 
V. UZU ÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÖZPA ZARBA Şl 
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M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
t. ERTEM 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
H. R. TANKUT 

MARDÎN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEM 
H. MENEMENClO( 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 

MUŞ 
K. KOTAN 

NÎĞDE 
A. G. BODRUMLU 
11. DOLUNAY 

ORDU 
I. ÇAM AŞ 
Dr. V. 'DEMİR 
Dr. Z. M". SEZER 
II. YALMAN 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
F. SİKMEN ' 
A. ZIRH 

SAMSUN 
O. BlLSEL 
Z. D URU KAN 
N. FIRAT 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
A. M. YE GEN A 

SİÎRD 
A. R, ESEN 
B .TÜRKAY 

SÎNOB 
G. ATAY 
C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMtR 
H. ORUCOĞLU 
I. İL SEVÜK 

SİVAS 
T. II. BAŞAK '••••-; 
M. Ş. BLEDA 
Ş. GÜNALTAY 
II. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Tuğamiral H. GÖK-
DALAY 
R. Ş. SİRER 
İ. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
II. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R, A. SEVENGIL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR . 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
D. EYİBOĞLU 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
M. ÜÇÖZ 

URPA 
K. BERKER 
E. TEKELİ 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. ÎÇÖZ 

LU 
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Y. D. KARSLIOĞLÜ 
S. KORKMAZ. 
A. SUNGUR 
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ZONGULDAK 

E. ERİŞÎRGİL 
A. GÜREE 

H. KARABACAK 
Tl. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇİ: 

;Ş. TANSAN 
;R.iVARDAR 

[Reye iştirak etmiy enler] 
AFYON KARÂHİSAR 
H. ÇERÇEL 
Dr. A. H. SELGtL 
A. TAŞKAPILI 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
A. K. YÎĞİTOĞLU 

ANKARA. 
Gl. N. ANILMIŞ 
(Hasta). 
F. R. ATAY 
TL O. BEKATA 
M. ERİŞ (Mazur) 
t. İNÖNÜ (R. C.) 
M. KAYAOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
Dr. H. KURAL 
T. SÖKMEN 
Dr. C. TUNCA (M.) 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ (V.) 

Gl. R- ALPMAN (Hasta) 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR 
H. KARAN 
II. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK (Mazur) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
M. C. ÇAMBEL 
C. S. .SİREN -(V.) ^ 

BURSA 
A. AKGUÇ 

İM. B. PARS (M.) 
ÇANAKKALE 

İR. N. GÜNTEKÎN 
ÇANKIRI 

jB. ERKİN ı 
|A. İNAN-
T. ONAY 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
N. KAYA ALP (M.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (Hasta) 
Tl. GÜNVER 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK * 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 

EDİRNE 
E. DEMtRAY 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F . A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 
t. YALÇIN 

ERZURUM 
Gl. P. DEMÎRHAN 
R. DİNÇ 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Dr. A. MELEK (M.) 
Ş. ÖZDEMİR (Hasta) 

GİRESUN 
M. AKKAYA'(Mv) 
İF. ATLI'(M.) 
GL î. SÖKMEN-: 
"(Hasta) 
U . U L U S -

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ (Hasla) 
;E. S .Töl t r 

HAKKÂRİ 
L\. R. (iÖfCSlDANi 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM; 
^H. SELÇUK (M.) 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERÎKER 
F. O. GÜVEN 
R. KORALTAN (M.) 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSTANBUL 
A. K. AK YÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE 
S. ClMCOZ 
A. TT. DENİZMEN 
A. Ş. ESMER (M.) 
F. HAMAL 
G. B. GÖKER (M.) 
Gl. K. KARAP.EKİR 
N. MENEMENCÎOÖLT 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
II. C. YALÇIN 

İZMİR 
B. ARIMAN (M.) 
O. BAYAR 
M. BÎRSEL 
Dr. II. H. CURA 
II. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 

Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
iv.) 
\1. Â. YÜCEL (V.) 

RARS> 
F. KÖPRÜLÜ 
;E. ÖZOĞUZ. 

KASTAMONU 
A. COŞKAN , 
Z. ORBAY (Hasta) 

KAYSSERÎ 
;R.ÖZSOY 
Ö.TAŞÇIOĞLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
R. FENMEN 
î. S. YİĞtT 

KONYA 
V. BİLGİN (Hasta) 
S. ÇUMRALİ 
A. II. DİKMEN 
A. M. GÖKER 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL (V.) 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN (Hasta) 
N. BAYDAR 
H. SAĞIROĞLU 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
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MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL (V.) 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
0. ERÇÎN 
Ş. R. HATÎPOĞLU 
(V.) 
Dr. S. E. KÂATÇILAft 
K. KARAOSMAN 
F. KURDOÖLU 
H. SARHAN 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
A. H. TANPINAR 
A. YAYOIOĞLU (M.) 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (t. Â.) 
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MUĞLA 

Orgl. î. ÇALIŞLAR 
(Mazur) 

S. GÜNEY 
H. KİTABCI (Hasta) 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
H. 1\IENGİ 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
H. ŞARLAN 
S. S. TAUCAN 
M. YARIMBIYIK 
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RİZE 

II. C. BELÜL (M.) 
SAMSUN 

II. ÇAKIR 
Amiral F. ENGİN 
1..EZGÜ (M.) 

SEYHAN 
S. ÇAM (M.) "" 
Ş. ÎŞCEN (Mazur) 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 

SURD 
S. TUNCAY 

SİVAS 
A. ESENBEL 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
F. ÖZTRAK 

N. TRAK 
C. UYBADIN 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
II. N. BOZTEPE 
S. DAY (V.) 
T. GÖKSEL (M.) 
R. KARADENİZ 
II. SAKA 

URFA 
II. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER (M.) 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 

— . > . . » - © • « 

T. B. M. M. Matbaast 
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Ürfa^nin. Hat%pet@îyahya köyünden Hamdaöğ'İu Hamel 
Ergene'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş« 

vekâiet tezkeresi" vö 'Adliye Encümeni maz-
.." . ,V , :V\; balası;C3/150) ' 

'"." 7 .."2'vC?.' 
Başvekâlet 17.1.1944 

Yazı işleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/46-4/203 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Taammüden adam öldürmekten suçlu Hamdo-oğlu 1315 doğumlu Hamel'in ölüm cezasına çarptırıl

ması hakkında Urf a Ağır Ceza Mahkemesinden yerilen hükmün tasdikma ve mütaakıp kanuni mua
melenin Büyük Millet Meclisince ifa buyunılmasma dair olup Adliye Vekilliğinin 12 .1.1944 tarihli 
ve '16/11 sayılı tezkeresiyle-gönderilen Temyiz Mahkemesinin 27 .XII .1943 tarihli ve 137/134 sayılı 

'ilâmı ile bu işe müteallik evrakın ilişik olarak sunulduğunu arzederim. 
• Başvekil 

':..•.•• S: Saraçoğlu 

T. 0. 
. BaşveUUt îû.11.1944 

Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 4/826 : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

22.1.1944 tarihli ve 1303/678 sayılı tezkereleri k: 
Taammüden adam öldürmekten suçlu olup Soyadı zikredilmediğinden dolayı evrakı iade buyuruİ-

muş olan Hamdo oğlu 1315 doğumlu Ilamet'in soyadının Ergene olduğu, Urf a Cumhuriyet Müddei
umumiliğinin telyazısına atfen Adliye Vekilliğinin 16 . I I . 1944 tarih ve 66/24 sayılı tezkeresiyle bil
dirilmiş ve mütaakıp kanuni muamele Büyük Millet Meclisince ifa buyurulmak üzere Temyiz Mah
kemesinin' Hamiyle bu işe müteallik evrakın ilişikolarak sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
S. Saraçoğlu , 



Adliye Encümeni müEbatacı 

K.&.M.M. 
Adliye Encümeni 6.VII. 1944 
Esas No. 3/159 
Karar No. 67 

Yüksek Reisliğe 

Urfa'nın Dergenezli mahallesinde mukim 
Hasanoğlu Mehmet Tatlı'yi öldürmekten suçlu 
Urfa'nın Harpetel Yahya köyünden Hamdooğlu 
1315 doğumlu Hamet Ergene'nin ölüm cezasına 
mahkûmiyeti hakkında Urfa Ağır Ceza Mahke
mesinden verilen hükmün tasdikma dair Tem
yiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinden sâdır 
olan 20 . IV . 1943 tarih ve 1083 esas, 1019 karar 
sayılı ilâm mütaakıp kanuni muamelenin ifası 
zımnında Başvekâletin 19 . n . 1944 tarih ve 
4-825 sayılı tezkeresiyle birlikte Encümenimize 
havale ve tevdi buyurulması üzerine bu işe ta
allûk eden dâva dosyasının tetkikinde: Adı ge
çen Hamet Ergene'nin Nuriye Kadim'in öldü
rülmesi hâdisesine şahitlik etmesinden dolayı 
hakkında husumet beslediği Mehmet Tatlı'yi ta
ammüden öldürdüğü mahkemece sabit görüle
rek hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450 
nci maddesinin 4 ncü bendine tevfikan ölüm ce

zasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 
Encümenimizde bu hususta cereyan eden 

müzakere neticesinde suçlu Hamet Ergene'ye 
hükmedilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 ncı maddesi hükümleri 
dâhilinde karar verilmesi hususunun Umumî 
Heyetin Yüce tasvibine arzedilmesi reylerin it-
tifakiyle karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Kâtip 
Manisa 
F. Uslu 
Denizli 

77. Günver 
Kayseri 

B. özsoy 
Sinob 

C. Atay 

Ad. En. Reisi N. M..M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 
Antalya 

N. Aksoy 
izmir 
E. Oran 

Kocaeli 
8. Yargı 

Zonguldak 
Ş. Devrin 
Balıkesir 

0. N. Burcu, 
Kastamonu 

A. Binkaya 
Rize 

Dr. 8. A. Dİlemre 

;*> (13. Üapm;$M) !f 



S.- Sayısı 
Vezirköprü'nün Toprakkale mahallesinden Şükrüoğlu 
Kemal 6üney' in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası (3/167) 

T. G. 
Başvekâlet 

Yazı işleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 4/1373 

21.1U.19U 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüden adam öldürmekten suçlu Şükrüoğlu 1329 doğumlu Kemal Güney'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikına ve mütaakıp 
kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince ifa buyurulmasma dair olup Adliye Vekilliğinin 
20 . I I I . 1944 tarihli ve 100/30 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 3 1 . X I I . 1943 ta
rihli ve 3232/3181 sayılı ilâmı ile hu işe müteallik evrakın sunulmuş olduğunu arzederim. 

' Başvekil 
S. Saraçoğlu 

Adliye Encümteııi mazbatası 

T, B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/167 

Karar No. 66 

6 . VTT . 1944 

Yüksek Eeisliğe 

Vezirköprü'nün Taşkale mahallesinde mukim 
Hüseyinoğlu Fahrettin Seçkin'i öldürmekten suç
lu Himmetoğullarından Şükrüoğlu 1329 doğum
lu Kemal Güney'in ölüm cezasına mahkûmiyeti 
hakkında Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesin
den verilen hükmün tasdikına dair Temyiz 
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinden sâdır olan 
31 . X I I . 1943 tarih ve 3232 esas, 3181 karar sa
yılı ilâm mütaakıp kanuni muamelenin ifası 
zımnında Başvekâletin 21 . I I I . 1944 tarih ve 
4/1373 sayılı tezkeresiyle birlikte Encümeeni-
ze havale ve tevdi buyurulması üzerine bu işe 
taallûk eden dâva dosyasının tetkikinde: Adı 
geçen Kemal Güney'in atla köyüne gitmekte 
olan Fahrettin Seçkin'i bir kadın meselesi yü
zünden taammüden öldürdüğü mahkemece sa
bit görülerek hareketine uyan Türk Ceza Ka
nununun 450 nci maddesinin 4 ncü bendine tev-

fikan ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 
Encümenimizde bu hususta cereyan eden 

müzakere neticesinde, suçlu Kemal Güney'e 
hükmedilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 26 nci maddesi hükümleri 
dâhilinde karar verilmesi hususunun Umumî 
Heyetin yüce tasvibine arzedilmesi reylerin itti-
fakiyle karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. En. Reisi N. M. M. 

Zonguldak 
Ş. Devrin 

Antalya 
İV. Altsoy 

îzmir 
E. Oran 

Kocaeli 
8. Yargı 

Zonguldak 
Ş. Devrin 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Kastamonu 

A. Binkaya 
Rize 

Dr. 8. A. Dilcmre 

Kâtip 
Manisa 

F. Uslu 
Denizli 

II. Günver 
Kayseri 

R. Özsoy 
Sinob 

C. At ay 
&><{ 





Sayı 
Sorgun'un Çavuş köyünden Nurettinoğlu Âdıgüzel 
Âyan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3 189) 

2'. C. 
Başvekâlet 

Tam İşleri Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 4/2885 

13. VI. 1944 

Büyük: Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüden adam öldürmekten suçlu Nurettinoğlu 1336 doğumlu Güzel Ayan'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Yozgad Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikına ve mütaakıp 
kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince ifa buyurulmasma dair olup Adliye Vekilliğinin 9. VI . 
1944 tarihli ve 180/59 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 9 . I I . 1943 tarihli ve 2656 
esas 2563 karar sayılı ilâmı ile bu işe.müteallik evrakın sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
* ' ' S. Saraçoğlu 

Adliye Enctimieııi mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/18G 
Karar No. 68 

6. VII. 1944 

Yüksek Reisliğe 

Yozgad'm Gedikhasanlı köyünden Hayrul-
lahoğlu Hüseyin Avşar'ı öldürmekten suçlu 
Sorgun kazasının Çavuş köyünden Nurettinoğlu 
1336 doğumlu Âdıgüzel Ayan'm ölüm cezasma 
mahkûmiyeti hakkında Yozgad Ağır Ceza Mah
kemesinden verilen hükmün tasdikına dair Tem
yiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinden sâdır 
olan 9 . XI . 1943 tarih ve 2656 esas, 2563 ka
rar sayılı ilâm mütaakıp kanuni muamelenin ifa
sı zımnında Başvekâletin 13 . VI . 1944 tarih 
ve 4/2885 sayılı tezkeresiyle birlikte Encümeni
mize havale ve tevdi buyurulması üzerine bu 
işe taallûk eden dâva dosyasının tetkikinde: A-
dıgüzel Ayan'in Hüseyin Avşar'ı menkul Ye 
gayrimenkul mallarına tesahup etmek maksa-
diyle taammüden öldürdüğü mahkemece sabit 
görülerek hareketine uyan Türk Ceza .Kanu
nun 450 nci maddesinin 4 ncü bendine tevfikan 

ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 
Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü

zakere neticesinde suçlu Âdıgüzel Ayan'a hük
medilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 26 ncı maddesi hükümleri dâ
hilinde karar verilmesi hususunun Umumî Heye
tin Yüce tasvibine arzedilmesi reylerin ittifa-
kiyle karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
xVd. En. Reisi N. M. M. 

Zonguldak 
Ş. Devrin 
Antalya 

İV. Aksoy 
İzmir 
E. Oran 

Kocaeli 
S. Yargı 

Zonguldak 
Ş. Devrin 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Kastamonu 

A.' Binkaya 
Rize 

Dr. S. A. Dilenire 

Kâtip 
Manisa 
F. Uslu 
Denizli 

U. Gihıver 
Kayseri 

B. özsoy 
Sinob 

C. Atay 





i. Sayısı: 2 
İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hak

kında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/304) 

T. G. • 
Başvekâlet 23.yi.10U 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 77-57 6/1753 
Büyült Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstiklâl harbi .malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan 
ve İcra'Vekilleri Heyetiiıce 17 . V I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihasının esbabı mucibesi ve ilişiği cetvel ile birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
. Ş.Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

İstiklâl harbi malûllerinden olup 397 sayılı kanunun 1 nci maddesi mucibince para mükâ-
fatiyle taltifleri icabeden isim ve şöhretleri bağlı cetvelde yazılı (1) subay, (İİ) erin istihkakları 
bulunan 2 100 liranın,' 1944 malî yılı Devlet borçlan bütçesinin 278 nci (Mütekait, dul ve ye
tim maaş ve tahsisatları) faslından tesviyesi muvafık görülmüş ve bu maksadı teminen ilişik ka
nun lâyihası tanzim kılınmıştır. ' . - . . ' . • - -

http://23.yi.10U
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbata No. 108 
Esas No, 1/304 

İl, VII. 10 M 

Yüksek Reisliğe 

istiklâl harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatı hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 23 . VI . 1944 tarih ve 6/1753 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Encümenimize tevdi buyurulmakla, Millî 
Müdafaa Vekilliği Tekaüt Şubesi Müdürü ve Ma
liye Vekilliği adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
müdür muavini hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

397 sayılı kanunun birinci maddesi gereğince 
tahakkuk ettirilen 11 erle bir subaya ait harp 
maluliyeti mükâfatlarının ödenmesi Encümeni-
mizce de yerinde görülmüş ve yekûnu 2 100 lira
dan ibaret olan bu istihkakların 1944 malî yılı 
Devlet borçları bütçesinin (Mütekait, dur ve 
yetim maaş ve tahsisatları) tertibinden verilme
sini sağlamak maksadiyle hazırlanan kanun lâyi

hası aynen kabul olunmuştur. 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 
Çorum 
I. Elcer . 
Kâtip 

İstanbul 
F. Öynicn 
Balıkesir 

S. Örgeevren 
Edirno 

M. N Gündüzalp 
İzmir 

M.Birel 
Rize 

T. B. Balta 

Rs. V. 
Kastamonu 
Mezundur 

Antalya 
N. E. Sümer 
Diyarbakır 

B, Bekit 
Giresun 

A. 8ayar 
Kayseri 
F. Bayal 

Yozgad 
8. Içöz 

M. M. 
Tokad 

77. İV. Keşmir 

Aydm 
Gl. B. Alpman 

Diyarbakır 
Ş.Uluğ 
İstanbul 

//. Ülkmen 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Zonguldak 

II. A. Kuyucak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İtiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — İlişik cetvelde isim, künye ve 
maluliyet dereceleri yazılı bir subay 11 ere, 
397 sayılı kanun mucibince verilecek 2 100 lira
lık para mükâfatı, 1944 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin 
Devlet borçları kısmının 278 nci (Mütekait, dul 
ve yetim maaş ve tahsisatları) faslına mevzu 
tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 3. —• Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye Vekili memurdur. 

Bş.V. ve Ha.V.V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da, V. 
Hilmi Uran 

Mî. V. 
Yücel 

S. İ M. V. 

B. Türel 
Ha.V. 

Na. V. 
Sırrı D ay 

G. t V. 

17 VI •'. 1944 
M. M. V. 

A. B. Ariunkal 
Ma, V: 
F. Ağrah 

lk. V. 
Fuad Sirmcn . 

Zr. V. 
Dr. II. Aİatas Suad II. Ürgüblü Ş. B: Tlatipoğlü 

Mü. V. 
A. F. Cebesoy 

Ti. V. 
C, 8. Siren 

( S Sayıgr : Mİ ) 



397 numaralı Jcanuna göre (İstiklâl lıarhi malûllerine malısus) 27 nci subay para 

Sıra Maluliyet M 
No. Kıtası îsmi ve şöhreti Memleketi derecesi d 

1 îstiklâl harbinde 5 nci kor, 6 nci Sınıf I I I . Demirci ustası Hüse- 1 
Tümen topçu alayr yinoğlu Ali Kemal Türkay. Denizli 

Doğumu: 314. 
Sicilli: 338-1 

1 subayın birinci dereceden ve B. fıkrasından istihkakı 1. 600 = 600 

397. numaralı Jcanuna göre (îstiklâl harbi malûllerine mahsus) 27 nci erat para 

Sıra ''•',* T" ' : Maluliyet M 
No. Kıtası îsmi ve şöhreti, memleketi ve mahalli emvali derecesi d 

1 îstiklâl harbinde Alay 40. Tb. • Gedizin Ücbaş köyünden Mustafa oğlu Mehmet 5 
3. Bl. 10 erlerinden Altınkaya. , 

- Doğumu: 1314 
2 îstiklâl harbinde Alay 31. Tb. Emirdağı 'nm Han köyü Icıkan mahallesinden 6 

1. Bl. 3 erlerinden Kel Osmanoğullarmdan Osmanoğlu Recep Ba
şaran. 
Doğumu: 1316 

3 îstiklâl harbinde Trakya Paşaeli Çatalca'nın Boyalık köyünde nüfusa kayıtlı o- 5 
cemiyetine bağlı Trakya millî lup Bakırköy, Küçükçekmece köyünde oturan 
Tb. Rumeli hattı fasıl komiser- Osmanoğlu îdris Korkmaz. 
ligi erlerinden , Doğumu: 320 

4 îstiklâl harbinde 5 nci Kafkas Bozkır'ın Araş köyünden Mehmetoğlu Ömer 6 
tümenine mensup süvari Bl. er- Ali Atasoy. ' " 
lerinden Doğumu: 1313 

5 îstiklâl harbinde 2 nci alay Tb. Çankırı'nın Ünür'köyünden Ibrahimoglu. Al i. 6 
1. Bl. 2 erlerinden Ünür. 

— ""' Doğumu: 1302 



Sıra 
No. Kıtası 

Maluliyet M 
îsmi ve şöhreti, memleketi ve mahalli emvali derecesi d 

6 îstiklâl harbinde Meclisi ayan 
muhafız Bl. erlerinden 

7 îstiklâl harbinde 71 nei alay Tb. 
2 erlerinden 

8 îstiklâl harbinde 58 nei alay Tb. 
2. Bl. 5. erlerinden . 

9 îstiklâl harbinde 1 nei süvari 
fırkası Alay 11...Bl. 2 takım ça
vuşu 

.10 îstiklâl harbinde kuvayi" milli-' 
• ye erlerinden 

11 15 nei tümen kuvayi milliye er
lerinden • 

Bir erin ikinci dereceden ve 
Bir erin üçüncü dereceden ve 
Üç erin beşinci dereceden ve 
Altı erin altıncı dereceden ve 

Pülümür'ün Zımak köyünden Yelioğlu Yusuf 
Şengül. 
Doğumu: 1310 
Sivas'ın Şemsiferaş mahallesinde Hüşeyinoğlu 
Mehmet Ali Elalmış. 
Doğumu: 1299 
Mecitözü'nün Camiikebir mahallesinden îsma-
iloğlu Ömer Samuk. 
Doğumu: 1302 
Çankırı'nın Buğdaypazarı mahallesinden Ha-
sanoğlu Hüseyin Akdana 
Doğumu: 309 
Aydın rm D anısın ent köyünden Yusuf oğlu Ah
met Damar. 
Dağumu: 1292 
Kelkit 'in îshak köyünden olup Giresun'un 
Şeylıkeramettin mahallesinde oturan Osman-
oğlu Salih Coşar, 
Doğumu: 1314 

A fıkrasından mükâfat miktarı 
B » » y> • 

• C . » » s> 
C . . • ' » . " • » » 



S- Sayısı: 212 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif 

ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/275) 

. T . G . ' • ' • . ' - ' • • 

Başvekâlet 24.V. 1944 
Muamelât XImum Müdürlüğü -

Tetkik Müdürlüğü • • : ' . " . • „ ' . ' . 
Bayı : 71-170 6/1390 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek olarak Ma-
.arif Vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 28 . IV . 1944 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası mucip sebepleri 

Devlet daire ve müesseselerinde çalışmakta iken Türk vatandaşlığına kabul edilen yabancı 
profesör, öğretmen ve mütehassıslara, 3656 ve 3659 sayılı kanunların memuriyete ilk intisap 
edenler için, tahsil durumları itibariyle, tesbit ettiği aylık verilmek icabetmektedir. 

Halbuki memleketimizde muhtelif ilmî ve teknik sahalarda çok faydalı hizmetleri görülen 
ve memlekete bağlılıkları anlaşması hasebiyle Türk vatandaşlığına alınmış olan bu kabîl mü
tehassıslara Barem Kanunlarının arzedilen bu hükümlerinin tatbiki bunları, çalıştıkları daire, 
müessese ve fakültelerden ayırmak zaruretinde bırakacak ve bu yüzden bilhassa fakültelerimi
zi henüz muhtaç oldukları değerli bilgi ve ihtisas adamlarından mahrum bırakacaktır. 

Bu sebeple 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve müesseselerde müstahdem iken Türk 
vatandaşlığına alınmış ve alınacak olan bu kabîl mütehassıslar hakkında tahsil durumları, ve 
mezkûr kanunlara tabi. daire ve müesseselerde geçen hizmet müddetleri itibariyle 3656 sayılı 
kanunun muvakkat 2 nci maddesinin A fıkrası esasları dairesinde bir intibak muamelesi tat
bik edilerek alabilecekleri aylığın tesbiti lüzumlu görülerek ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



— 2 — 
Maarif Encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Maarif Encümeni. ' • ' • ' • ' : '.'. ; 12 .VI. 1944 

Esas No: 1/275 
Karar No. 8 ' . 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek olarak 
Maarif VekiUiğinco hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 28 . I V . 1944 tarihli içtimamda Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 

Yüksek Reisliklerinin havalesi gereğince encüme-
nimizce Maarif Vekili de hazır bulunduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın hedefi; Devlet'daire ve müessese
lerinde çalışmakta iken Türk vatandaşlığına ka
bul edilen yabancı profesör, öğretmen ve müte
hassısların mukavelelerinin inkızasmdan sonra 
da istihdamlarına lüzum görülmesi halinde ay
lıkları tesbit olunurken kıdemsizlik bakımından 
uğrayacakları zararın telâfisidir. Bu türlü bir 
muamele Devletimizin nısfet şiarına uygun ola
cağı gibi müesseselerimizde hizmetlerine ihti
yaç duyduğumuz unsurların buralardan kaçma
larını da önliyecektir. Bu itibabrla lâyihanın en-
cümenimizce yapılan ve aşağıda gösterilen tadil
lerle kanunlaşması muvafık görülmüştür. 

1. — Hükümetten gelen lâyihanın birinci mad
desinin birinci fıkrasında (3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tabi daire ve müesseselerde mukavele 
ile çalışan yabancı profesör, öğretmen ve müte
hassıslardan müstahdem iken Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşlığına kabul edilen ve edilecek olan
lar hakkında aşağıdaki hükümler tatbik olunur) 
denmektedir. 

Encümenimiz müesseselerimizde çalışmakta 
iken Türk vatandaşlığına kabul olunan yabancı 
profesör, öğretmen ve mütehassısların mutlak 
olarak lâyihanın derpiş ettiği nimetlere mazhar 
kılınmalarını doğru bulmamış bu türlü nimet
lerin ancak cari mukavelelerin inkizasmdan son
ra da eski hizmetlerinde devamları uygun gö
rülecek olanlara hasredilmesin! düşünmüş ve 
bu maksadı sağlamak üzere lâyihanın birinci 
maddesini şu şekilde değiştirmiştir : 

« 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi daire ve 
müesseselerde mukavele ile profesör, öğretmen 
vo mütehassıs sıf atiyle müstahdem iken Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edilmiş veya 
edilecek olan yabancılardan mukavelelerinin bi
timinden sonra da Devlet memuru olarak eski 
hizmetlerine devamları uygun görülecekler hak
kında aşağıdaki hükümler tatbik olunur ». 

2. Lâyihanın birinci maddesinin (A) fık
rası bahis mevzuu olan elemanların Türk vatan
daşı olduktan sonra kanuni mevzuatımıza göre 
alabilecekleri aylık tesbit olunurken bunların 
tahsil durumlarına ve vatandaşlığa alındıkları 
tarihe kadar müesseselerimizde geçirdikleri hiz
met müddetine bakılmasını emretmektedir. Hü
kümetle akdetmiş olduğu mukavelenin yürür
lükte bulunduğu sırada Türk vatandaşlığına ge
çecek ve hizmetimizde kalması uygun görülecek 
olan bir yabancının aylığını tesbit muamelesi bu 
mukavele sona erdikten sonra yapılacağı için 
hizmet müddetinin hesaplanmasında Türk va
tandaşlığına alınmasının değil de mukavelesinin 
bittiği tarihin had olarak kabulü uygun görül
müş ve bu maksadı sağlamak üzere de (A) fık
rasının baş tarafındaki (tahsil durumlarına ve 
vatandaşlığa alındıkları tarihe kadar) kelimeleri 
yerine (tahsil durumlarına ve son mukaveleleri
nin bittiği tarihe kadar) kelimeleri konmuştur. 

3. Türk vatandaşlığına kabul olunan bir 
yabancı profesör, öğretmen veya mütehassısın 
uzun zamandanberi hizmetimizde bulunmakta ol
ması ve arka arkaya kendisiyle muhtelif muka
veleler aktedilmiş bulunabileceği de gözönündc 
tutularak aylığının tesbitinde son mukavelesi ile 
almakta olduğu miktarların esas teşkil etmesi za
ruri görülmüş ve bunu sağlamak maksadiyle de 
(B) fıkrasının başındaki mukavele kelimesinin 
evveline bir (son) kaydi ilâve olunmuştur. 

4.. Lâyihanın birinci maddesinin (B) fıkrası 
Türk vatandaşlığına kabul olunan ihtisas unsur
larının tesbit olunacak aylıklariyle son mukave
lelerinin nâtık bulunduğu miktar arasında, bu 
miktar lehine fark bulunduğu takdirde bu farkın 
birinci dereceye muhassas aylık yekûnunu aşma
mak şartiyle tesviye olunmasını emreylemektedir. . 

( S . Sayısı : 212) 
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Bu suretle bir fark tesviyesinin işbu lâyihanın 
kanunlaşmasından sonraki zamana münhasır kal-
înınsr lüzumlu görülmüş bu cihetin temini iyin 
fıkraya oha göre kayıt konmuştur. 

Bu tadiller dairesinde lâyihayı kanunlaştır
manın muvafık olacağını arzeder ve havalesi ge
reğince Bütçe Encümenine gönderilmek üzere 
saygılarımızla Yüksek Reisliğe sunarız. 
Maarif En. Reisi N. M. M. M. M. 

Sivas Sivas 
İL Ş. Sirer R. Ş. Sirer 

Kâtip 
Urfa Ankara Aydın 

S. K. Yetkin B. Baykan A. S. Levent 

Bingöl Bolu Çanakkale" 
T. Banguoğlu II. R. Öymen R. N. Güniekin 

Eskişehir İstanbul izmir 
1 U. Aykurt A..K. Akyüz E.-Çınar 

İzmir 
S. Yunus 

Sinob 
î. H. Sevük 

Bütçe Encümeni mazbatası 

. T. B. 31. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbata No. 116 
Esas No. 1/275 

12. VII. 1944 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek olarak 
Maarif Vekilliğince hazırlasan ve. 24. V . 1944 ta
rih ve 6/1390 sayılı Başvekâlet tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Maarif Encü
meni mazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi 
buyurulmakla'Maarif Vekili Hasan Âli Yücel ve 
Maliye Vekilliğinin salahiyetli memuru hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha, yabancı profesör, mütehassıs ve öğret
menlerden Türk vatandaşlığına kabul edilenlerin 
3656 sayılı Teadül Kanununa intibaklarını temin 
makadiyle hazırlanmıştır. İhtisaslarından istifa
de edilen bu nevi hizmet erbabının Teadül Ka
nununun umumî esaslarına göre kadrolandırıl-
maları filhakika kendilerini mahrumiyete düşüre
cek ve belki de bu zevatın vazifelerinden ayrılma
larını mucip olacaktır. Bunlar için derpiş olu
nan intibak şekli Encümenimizce de uygun gö
rülmüş ve Maarif Encümeni metni «Eski hizmet
lerine devamları» . yerine «Meslekleri dahilin

deki vazifelere devamları» şeklinde bir tadille ka
bul olunmuştur. Encümenimiz bu fıkra ile, bu 
kabil kimselerin meslekleri dahilindeki diğer hiz
metlerde kullanılabilmesi hususunda Hükümeti 
serbest bırakmak istemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

/ . Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. Öymen 

Bolu 
Dr.Z. Ülgeri 

Giresun 
A. Sayar 
Kayseri 
E. Baysal 

Rs.V. M. M. 
Kastamonu Tokad 

Mezundur / / . N: Keşmir 

Antalya Aydın 
N. E. Sümer Gl. R. Alpman 

Diyarbakır Edirne 
R. Bekit M. N. Gündüzalp 

İstanbul İzmir 
H. Kort el M. Birsel 

Rize Yozgad 
T. B. Balta S. tçöz 

Zonguldak 
H. A. Kuyucak 

( S. Sayısı : 212 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

. Devlet memurları 'aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 
3656 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası • • 

MADDE 1. — 3656 ve 3659 
sayılı kanunlara tabi daire ve 
müesseselerde mukavele ile ça
lışan yabancı profesör, öğret-

. men ve mütehassıslardan müs
tahdem iken Türkiye Cumhu
riyeti • vatandaşlığına kabul 
edilmiş vo edilecek olanlar 
hakkında aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur: 

a) Tahsil durumlarına ve 
vatandaşlığa alındıkları tarihe 
kadar yukarıda yazılı daire ve 
müesseselerde geçen hizmet 
müddetlerine göre 3656 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesiyle 
muvakkat ikinci maddesinin 
(A)' fıkrası esasları dairesinde 
alabilecekleri aylık miktarı tes-
l)i t olunur. 

.Bir terfi müddetine baliğ ol
maması dolayısiyle bu intiba
kın icrasında nazarı itibare alın
mayan hizmet müddeti, tesbit 
edilen aylık derecesindeki ter
fi sırasında nazarı itibare alı
nır. 

b) Mukavele ile almakta 
oldukları ücret A fıkrasına gö
re tesbit olunacak müktesep 
iı aklardan fazla olanlara ara
daki fark, terfi suretiyle te
lâfi edilinceye kadar, öden
mekte devam olunabilir. 

Ancak, aylık ve fark olarak 
verilecek istihkak yekûnu Te
adül Kanununa göre birinci 
dereceye muhassas aylık yekû
nunu, geçemiyeceği gibi fark 
olarak ödenecek para da dai
resinin bağlı bulunduğu vekâ
lete tabi alelûmum teşkilât ha-
ricindeki daire ve müesseseler-

MAARİF ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit' ve teadülü hakkındaki 
3656 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3656 ve 3659 
sayılı kanunlara tabi daire ve 
müesseselerde mukavele ile 
profesör, öğretmen ve mütehas
sıs şıfatiyle müstahdem iken 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaş
lığına kabul edilmiş veya edile
cek olan yabancılardan muka
velelerinin bitiminden sonra da 
Devlet memuru olarak eski hiz
metlerine devamları uygun gö
rülecekler hakkında aşağıda
ki hükümler tatbik olunur : 

A) Tahsil durumlarına ve 
son mukavelelerinin bittiği ta
rihe kadar yukarıda yazılı da
ire ve müesseselerde geçen hiz
met müddetlerine göre 3656 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesiyle 

•muvakkat ikinci maddesinin 
(A) fıkrası •esasları dairesinde 
alabilecekleri aylık miktarı 
tesbit olunur. 

Bir terfi müddetino baliğ ol
maması dolayısiyle bu intibakın 
icrasında nazarı itibare alınmı-
yan hizmet müddeti, tesbit edi
len aylk derecesindeki terfi sı
rasında nazarı itibaro alınır. 

B) Son mukavele ile almak
ta oldukları ücret (A) fıkrası
na göro tesbit olunacak mük
tesep haklarından fazla olan
lara aradaki fark, terfi sure
tiyle telâfi edilinciye kadar ve 
bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren ödenmekte devam olu
nabilir. 

Ancak, aylık ve fark olarak 
verilecek istihkak yekûnu Tea
dül kanununa göro birinci de
receye muhassas aylık yekûnu
nu geçmeyeceği gibi fark olarak 

(Sİ Sayısı: 212) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Devlet- memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna ek İtamın lâ

yihası 

MADDE 1. — 3656 ve 3659 
sayılı kanunlara tâbi daire ve 
müesseselerde mukavele ile pro
fesör, öğretmen ve mütehassıs 
şıfatiyle müstahdem iken Türki
ye Cumhuriyeti vatandaşlığına 
kabul edilmiş veya edilecek olan 
yabancılardan mukavelelerinin 
bitiminden'sonra da Devlet me
muru olarak meslekleri dahilin
deki vazifelere devamları uygun 
görülecekler hakkında aşağıdaki 
hükümler tatbik olunur: 

A) Tahsil durumlarına vo 
son mukavelelerinin bittiği tari
he kadar yukarıda yazılı daire ve 
müesseselerde geçen hizmet müd
detlerine göre 3656 sayılı kanu
nun üçüncü maddesiyle muvak
kat ikinci maddesinin (A) fık
rası esasları dairesinde alabile
cekleri aylık miktarı tesbit olu
nur. 

Bir terfi müddetine baliğ ol
maması dolayısiyle bu intibakın 
icrasında nazarı itibaro alııımı-
yaıı hizmet müddeti, tesbit edi
len aylık derecesindeki terfii sı
rasında nazarı itibare alınır. 

B) Son mukavele ile almakta 
oldukları ücret (A) fıkrasma, 
göre tesbit olunacak müktesep 
haklardan fazla, olanlara arada
ki fark, terfi suretiyle telâfi .edi
linceye kadar ve bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren öden
mekte deavm olunabilir. 

Ancak, aylık ve fark olarak 
verilecek istihkak yekûnu Tea
dül kanununa göre birinci dere
ceye muhassas aylık yekûnunu 
geçemiyeceği gibi fark olarak 
ödenecek para da dairesinin 
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de ve tekaütlük muamele ve 
hesaplarında müktesep hak teş
kil etmez. 

Almakta oldukları ücretleri 
müktesep haklarından , noksan 
olanlar; bu ücretleri 3656 sa
yılı kanunun birinci maddesin
de yazılı derecelerden birine 
tekabül ediyorsa o dereceye, 
etmiyorsa en yakın dereceye, 
iki derecenin tam ortasında ise 
üst dereceye ithal edilirler ve 
bu suretle ithal edildikleri de
rece aylığı almakta oldukları 
ücretten az ise aradaki fark 
terfi suretiyle telâfi edilinceye 
kadar kendilerine ödenebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

28 . I V . 1944 
Bş .V. Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu A. B. Türel 
M. M. V. Da. V. 

A. B. Arturikal Hilmi Uran 
Ha. V. Ma. V. 

N. Menemencioğlu F. AğraU 
Mf. V. Na. V. 
Yücel Sim Day 

îk. V. S. î . M. V. 
Fuad Sirmen Dr. H. Alataş 

G, î. V. Zr. V. 
Suad H. Ürgublü Ş. B. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Celesoy G. S. Siren 

Mf. E. 

ödenecek para da dairesinin bağ
lı bulunduğu vekâlete tabi alel-
umum teşkilât haricindeki dai-
ro ve müesseselerde ve tekaüt
lük muamele ve hesaplarında 
müktesep hak teşkil etmez. 

Almakta oldukları ücretleri 
müktesep haklarından noksan 
olanlar; bu ücretleri 3656 sa
yılı kanunun birinci madde
sinde yazılı derecelerden biri
ne tekabül ediyorsa o dereceye, 
etmiyorsa en yakın dereceye, iki 
derecenin tam ortasında ise 
üst dereceye ithal edilirler vo bu 
suretle ithal edildikleri derece 
aylığı almakta oldukları ücret
ten az ise aradaki fark terfi su
retiyle telâfi edilinceye kadar 
kendilerine ödenebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlü-
ğo girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

B. E. 

bağlı bulunduğu vekâlete tâb 
alelûmum teşkilât haricindek 
daire ve müesseselerde ve tekaüt 
lük muamele ve hesaplanndt 
müktesep hak teşkil etmez. 

Almakta oldukları ücretler 
müktesep haklarından noksaı 
olanlar; bu ücretleri 3656 sayıl 
kanunun birinci maddesinde ya 
zili derecelerden birine tekabü 
ediyorsa o dereceye, etmiyorsE 
en yakın dereceye, iki derecenir 
tam ortasında ise üst dereeey( 
ithal edilirler ve bu suretle itha 
edildikleri derece aylığı almakta 
oldukları ücretten az ise aradaki 
fark terfi suretiyle telâfi edilin 
ceya kadar kendilerine ödene
bilir. 

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

MADDE 3. — Maarif Encü
meninin 3 ncü maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 212 ) 





S. Sayısı :2I3 
Maarif Vekâletine bağlı Yüksek, Orta ve Teknik öğre
tim kurumlarında çalıştırılacak yabancı profesör, öğ
retmen, mütehassıs ve ustalarla gelecek senelere ge
çici mukaveleler akdi hakkında kanun lâyihası ve Ma

arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/272) 

T. C. 
Başvekâlet 17 . V . 1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü " 

Sayı : 71/146 
6/1344 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekilliğine bağlı Yüksek, Orta ve Teknik Öğretim Kurumlarında çalıştırılacak yabancı 
profesör, öğretmen, 'mütehassıs ve ustalarla gelecek senelere geçici mukaveleler akdi hakkında Maarif 
Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 27 . IV . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
• • • • - • ••-- ş^ Saraçoğlu 

Maarif Vekilliğine bağlı Yüksek, Orta've Teknik Öğretim Kurumlarında çalıştırılacak yabancı pro
fesör, öğretmen, mütehassıs ve ustalarla gelecek senelere geçici mukaveleler akdi hakkında kanun 

lâyihasının mucip sebepleri -

Maarif Vekilliğine bağlı kıırıimlarda çahştml; cak yabancı mütehassıslar hakkında bugün, 1934 
yılında Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş olan 2897 ve 2557 sayılı kanunlar tatbik edilmektedir. 
Ancak bu kanunlardan birincisi yalnız İstanbul Üniversitesi için kabul edilmiş olduğundan aynı 
durumda bulunan ve yakın bir gelecekte teşkilâi nın tamamlanacağı şüphesiz olan Ankara Üniver
sitesine bağlanacak Fakültelerle diğer yüksek oku 1ar bundan faydalanamamakta, ikinci kanun ile 
verilmiş olan beş yıla kadar mukavele yapmak s lâhiyeti de tatbikatta bazen ikinci ve üçüncü mu
kaveleler akdini icabottirmek suretiyle çok defa kendiliğinden uzamaktadır. Bu sebeplerle her iki 
kanunun birleştirilerek bütün kurumlarda tatbilv edilecek bir şekle konulması lüzumlu ve faydalı 
bulunmuş ve ilişik kanun lâyihası bu maksatla h; zırlanmıştır. 
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Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. 1/272 
Karar No. 7 

12 ,'VZ . 1944 

Yüksek Reisliğe 

. Maarif Vekilliğine bağlı Yüksek, Orta ve Tek
nik Öğretim Kurumlarında çalıştırılacak yaban* 
cı profesör, öğretmen, mütehassıs ve ustalarla 
gelecek senelere geçici mukaveleler akdi hakkın
da Maarif Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekil-. 
İcri Heyetinin 27 . IV . 1944 tarihli karariylc 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası havalesi gereğince Maarif Vekili de hazır 
bulunduğu halde Encümenimizde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Lâyihanın hedefi Maarif Vekilliğine bağlı 
öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı mü
tehassıslarla akdolunacak mjukavcleler hakkında 
câri müteferrik kanuni hükümleri kaldırarak 
bunların yerine bütün kurumlar için müşterek 
hükümler koymak ve Maarif Vekilliğine yabancı 
mütehassıslar ile bunların 10 yıla kadar istih
damını mümkün kılacak surette mukaveleler ak
di salâhiyeti sağlamaktır. 

Lâyiha ile derpiş edilen neviden kanuni hü
kümlere lüzum bulunduğu Encüimtenimizce de 
kabul edilmiştir. Ancak bu türlü hükümlerin 
yalnız Maarif Vekilliğine bağlı öğretim kurumla
rına hasr ve tahsis olunmasa caiz görülmemiştir. 
Yabancı mütehassıs istihdamı bahsinde hangi Are-
killiğe bağlı bulunursa bulunsun bütün öğretim 
kurumlarını Umumî ve müşterek hükümlere tâbi 
tutmak gerektir. Bu gereklik gözönünde bulun
durularak kanun lâyihası aşağıda gösterildiği 
şekilde tadil olunmuştur : 

1. Lâyihaya bütün resmî öğretim kurumları
na şâmil bir hüviyet kazandırmak ınaksadiyle 
başlığındaki (Maarif Vekilliğine bağlı yüksek, 
orta ve teknik öğretim kurumlarında) kelimeleri 
kaldırılarak bunların yerine (Devlet öğretim 
kurumlarında) kelimeleri konmuştur. 

2. Aynı düşüncelle lâyihanın birinci mad
desi şu şekle konmuştur. 

(Madde 1. — Her derece ve neviden Dev
lete ait öğretim kurumlarına alınmış ve alına
cak yabancı profesör, öğretmen, mütehassıs ve us
talarla on yılı geçmemek üzere gelecek senelere 
geçici mukaveleler akdine bu kurumların bağlı 
bulundukları vekillikler mezundur. 

3. Lâyiha Maarif Vekilliğine bağlı müessese
ler gözönünde bulundurularak hazırlandığı için 
kaldırılan kanunları sayan ikinci maddesinde 
Ziraat Vekilliğini ilgilendiren 2664 sayılı kanun 
zikrolunmamıştır. Lâyihanın şimdi almakta bu
lunduğu şekle göre bu kanunun da yürürlükten 
düşürülmesi lüzumlu görülmüş ve buna göre 
lâyihanın 2 nei maddesine ilâvede bulunulmuş
tur. 

4. Lâyiha şümullendirildiği için 4 ncü mad
desi de karnin hükümlerinin İcra Vekilleri He
yetince yürütülmesini sağlıyacak . surette değiş
tirilmiştir. 

Bu tadiller dairesinde lâyihayı kanunlaştır
manın muvafık olacağını arzeder ve havalesi ge
reğince Bütçe Encümenine de gönderilmek üzere 
saygılarımızla Yüksek Reisliğe sunarız. 
Maarif En. Rs. N. 

M. M. M. M. Kâtip 
Sivas Sivas Urfa 

R.Ş.Sirer B.Ş.Sirer 8. K. Yetkin 
Ankara Aydın Bingöl 

B. Baykan A. 8. Levend T. Banguoğlu 
Bolu Çanakkale Eskişehir 

II. B. öymen B. N. Oütıtekin î. U. Aylcurd 
İstanbul İzmir İzmir 

A. K. Akyuz E. Çınar Ş. Yunus 
Sinob 

/, II, 8evük 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbata No. 115 
Esas No. 1/272 

12.VII. 1944 

Yüksek Reisliğe 

Maarif Vekilliğine bağlı yüksek, orta ve tek
nik öğretim kurumlarında çalıştırılacak yabancı 
profesör, öğretmen, mütehassıs ve ustalarla gele
cek senelere geçici mukaveleler akti hakkında 
Maarif Vekilliğince hazırlanan vo Başvekâletin 
İ7 . V . 1944 tarih ve 6/1344 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Maarif 
Encümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize 
tevdi buyurulmakla Maarif Vekili Hasan Âli Yü
cel ve Maliye Vekilliğinin salahiyetli memuru ha
zır oldukları halde tetkik vo müzaekre olundu. 

Yabancı mütehassıs, profesör, öğretmen ve 
ustalarla mukaveleler akdine dair muhtelif ka
nunlarda mevcut müteferrik hükümlerin toplan
ması Encümenimizce de uygun görülmüş ve Ma
arif Encümeninin maksadı temino daha elve
rişli olan birinci maddesi aynen kabul olun
muştur. 

Lâyihanın ikinci maddesiyle meriyetten kal
dırılan kanunlar arasına 3611 sayılı kanunun 31 
nci maddesi de ilâve olunmuş ve unutulmuş başka 

hükümlerin de bulunabileceği mülâhaza olunarak 
«Diğer kanunların bu kanuna mulıalif hükümleri» 
nin de kaldırıldığı yolunda bir ibare ilâvesi uy
gun görülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Keisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

I. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. Öymen 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Giresun 
A. Sayar 
Kayseri 
F. Baysal 

Rs. V. M. M. 
Kastamonu Tokad 

Mezundur II, N. Keşmir 

Antalya Aydın 
N. E. Sümer Gl. R. Alpman 
Diyarbakır Edime 
R. Beldi M, N. Gündüzalp 

İstanbul İzmir 
II. Kortel M. Birsel 

Rize Yozgaa 
T. B. Balta S. Içöz 

Zonguldak 
//. A. Kuyucak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maarif Vekilliğine bağlı yüksek, 
orta ve teknik öğretim kurum
larında çalıştırılacak yabancı 
profesör, öğretmen, mütehassıs 
ve ustalarla gelecek senelere ge
çici mukaveleler akdi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Üniversite 
ve fakültelerle yükselt okullara, 
orta ve teknik öğretim kurum
larına alınmış, ve alınacak ya
bancı profesör, öğretmen, mü
tehassıs ve ustalarla on yılı 
geçmemek üzere gelecek sene-

MAARİF ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

Devlet öğretim kurumlannda 
çalıştırılacak yabancı profesör, 
Öğretmen, mütehassıs ve ustalar
la gelöcek senelere geçici mulca-

vcleler akdi hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE. 1. — Her derece ve 
neviden Devlete ait öğretim ku
rumlarına alınmış ve alınacak 
yabancı profesör, öğretmen, mü
tehassıs vo ustalarla on yılı 
geçmemek üzere gelecek sene
lere geçici mukaveleler akdine 

BÜTÇE ENCÜENİNIN 
DEĞÎŞTİRİŞİ 

Devlet öğretim kurumlarımda 
çalıştırılacak yabancı profesör, 
öğretmen, mütehassıs ve ustalar-
la gelecek yıllara geçici muka
veleler akdi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Maarif Encü
meninin 1 nci maddesi aynen. 
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lei'c g'oçici mukaveleler akdine 
Maarif Vekili mezundur. 

MADDE 2. — 5 nisan 1934 
tarihli-ve 2397 sayılı ve 4 tem
muz 1934 tarihli, ve 2557 sayılı 
kanunini* kaldırılmıştır. 

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

MADDE 4. — Bu kanun 
hükümlerini -icraya Maarif ve 
Maliye Vekilleri memurdur. 

27 . IV . .1944 
B§. V. 

Ş. Saraçoğlu 
M. M. V. 

A. R. AHunhal 
Ha. V. 

Ad. V. 
A. R. Türel 

Da. V. 
Hilmi Uran 

Ma. V. 
N. Menemencioğlu F. -Ayvalı 

Mf. V. 
Yücel 

Ik. V. 
Fuad Sirnieri 

G.İ. V. 

Na. V. 
Sırrı Bay 

S. 1. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Zv. V. 
Suad İT.. ÜrgübJû Ş. R. Tlatipoğlu 

M'i. V. Ti. V. 
A. V. Celcsov C. S. Siren 

— :4.— 
Mf. E. 

bu kurumların bağlı bulunduk
ları vekillikler mezundur. 

MADDE 2 . - 5 nisan 1934 
tarihli ve 2557 sayılı ve 23 bi-
rincikânun 1934 vo 2664 sayılı 
kanunlar kaldırılmıştır. 

MİADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerim icraya îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

B. E. 

MADDE 2. — 5 nisan 1934 
tarih vo 2397 sayılı ve 4 tem
muz 1934 tarih ve 2557 sayılı 
ve 23 birincikânun 1934 tarih 
ve 2664 sayılı kanunlarla 22 . 
IX .1941 tarih vo 4121 sayılı 
kanunun 5 nei maddesiyle Ma
arif Vekilliğince devrolunan 
yabancı mütehassıs vo profesör 
istihdamı salâhiyetine dair 26 
mayıs 1939 tarih vo 3611 sayı
lı kanunun 31 nci maddesi hük
mü vo diğer kanunların bu ka
nuna muhalif hükümleri kaldı
rılmıştır. 

MADDE 3. — Maarif Encü
meninin 3 ncü maddesi aynen. 

MADDE 4. — Maarif Encü
meninin 4 ncü maddesi aynen. 

( S . Sayısı: 213) 



Ö . Î 3 E ¥ I S İ 

Kurs görmek için veya muvakkat b i r vazife ile yab« 
er memleketlere gönderilecek olan erata harç l ık1 

r i lmesi hakkında-kanuıi lâyihası-ve Millî Müdafaa 
• Bütçe Encümenleri mazbataları (1/214) 

T .0. 
Başvekâlet 25 . II . 1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 67, 6/630 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kurs görmek için veya muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek olan era
ta harçlık verilmesine dair Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
10 . I I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyle 
birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
• . Ş. Saraçoğlu 

Kurs görmek için veya muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek erata harç
lık verilmesine dair kanun projesinin mucip sebepleri 

Tank kursu görmek üzere Mısır'a gönderilmekte olan heyetler meyanmda erlerimizden ekseri
sinin sigara içmek itiyadında ve traş ve kundura boyası ve şehir dâhilinde tramvay parası gibi 
masrafları yapmak mecburiyetinde oldukları ve Mısır'da bulunan diğer Devlet orduları mensup
larının bu gibi ihtiyaçları Hükümetlerince temin edilmekte olduğu halde eratımıza iaşe ve iskân 
ve nakil masraflarından başka bir şey verilmemekte ve eratın Hükümetimizin şerefini korıımıya-
eak vaziyetlere düşmek zaruretinde kaldıkları anlaşılmaktadır. Erlerimizin hamam, traş ve te
mizlik ve sair şahsi ihtiyaçlarının teminine imkân bulunmamas lordumuzun şeref ve vekarmı koru
mak bakımından muvafık görülmeyeceğinden bu erlere iaşe ve iskân ve nakil masraflarından 
başka şahsi ihtiyaçları için harçlık namı altında bir miktar para verilmesi zaruri görülerek bu 
maksatla merbut kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M.,Encümeni 
Esas No. 1/214 
Karar No. 16 

24. III .1944 

Yüksek Reisliğe 

Kurs görmek için veya muvakkat bir va
zife ile yabancı memleketlere gönderilecek 
olan erata harçlık verilmesine dair Millî Mü
dafaa Vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
25 şubat 1944 gün ve 6/63.0.sayılı tezkereleriyle 
Yüksek Reisliğe sunulan ve Encümenimize ha
vale buyuruları kanun lâyihası Millî Müdafaa 
ve Maliye Vekâletlerinin mümessilleri de ha
zır bulunarak müzakere edildi. 

Kurs görmek için veya muvakkat bir vazi
fe ile yabancı memleketlere gönderilen eratın 
iaşe, iskân, ilbas, tedavi ve nakil masrafları 
Millî Müdafaa Vekâletince temin edilmekte 
ve bunlara, ihtiyaçları bulunan sivil elbise ve 
iş elbisesi de verilmekte ise de hamam, tıraş, 
temizlik ve sair mübrem şahsi ihtiyaçlarının 
temini için bir şey verilmemektedir. 

Bilhassa son zamanlarda yabancı memleket
lere gönderilen eratımızın bu gibi şahsi ihti
yaçlar bakımından çok sıkıntı çektikleri anla
şılmış ve Hükümetimizin şerefine uygun bir 
düşünce ile bunlara harçlık olarak günde bir 
lira kadar para verilmesi derpiş edilmiştir. 

Bu itibarla bu kanun lâyihası Encümeni-
mizce de çok yerinde görülmüştür. 

Ancak lâyihanın birinci maddesinde ılbas 

ve tedavi ücretlerinin eksik kaldığı görülerek 
maddeye ilâve edilmek suretiyle ufak bir de
ğişiklik yapılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tev
di bııyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. . . . . " ' . 

M. M. En. Rs. M. M. 
Sinob Ağrı 

C. K. Incedayı H. Tugaç 
Bolu Bursa 

Korgl. A. Alptoğan Gl. A. Atlı 
Diyarbakır 

Gl. K. Sevüktekin 
Erzurum 

Gl. Z, 8 oy demir 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kars 

Gl. II. Durudoğan 
Kırklareli 

Korgl. K. Doğan 
Mardin Muğla 

Dr. A.TJras S. Güney 
Tekirdağ 
fi. Apak 

Kâtip 
îsparta 

C. Tüzemen 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Erzurum 

A. Akyürek 
Gazianteb 

Dr. M. Canbolat 
Hatay 

Gl. E. Duriıkan 
Kayseri 
N. Toker 
Kocaeli 

Gl.M.Bakû 
Siird 

D. Türkay 
Tokad 

S. Çelikkol 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. 31. M, 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 114 
Esas No. 1/214 

Yüksek Reisliğe 

12. VII. 1944 

Kurs görmek için veya muvakkat bir vazife ile 
yabancı memleketlere gönderilecek olan erata 
harçlık verilmesine dair Millî Müdafaa Vekilli
ğince hazırlanan ve Başvekâletin 25 şubat 1944 ta
rih ve 6/630 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Millî Müdafaa Encümeni 

mazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi buyu-
rulmakla Millî Müdafaa ve Maliye Vekillilderinin 
salahiyetli memurları hazır oldukları halde tetkik 
vo müzakere olundu. 

Lâyihanın, muhtelif hizmetlerle yabancı mem
leketlere gönderilen erata, iaşe, ilbas, nakil vesa-

(S . Sayısı: 214) 
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ire gibi bütün istihkakları haricinde bir miktar 
da cep harçlığı verilmesini sağlamak maksadiyle 
hazırlandığı verilen izahlardan anlaşılmış ve bu 
maksada daha elverişli olan Millî Müdafaa En
cümeninin birinci maddesi esas itibariyle kabul 
olunmuştur. İhtisas Encümeni, erlerin Devletçe 
ihtiyar olunan masraflarını tadat şeklini ihti
yar eylemiştir. Encümenimiz bu masraflar ara
sına nakil masraflarını da ilâve etmekle beraber 
bunların haricinde kanun ve usullere göre veri
len başka istihkakların da bulunabileceği ihti
malini düşünerek birinci maddeyi daha açık bir 
şekle koymuş ve gediklilere yalnız bu harçlık ve-
rilmiyeceği ve onların da diğer istihkaklarını 
usul ve kanunları dairesinde almaları tabii bu
lunduğu cihetle mddede bu maksat dahi iltibasa 
mahal vermiyecek şekilde açıklanmıştır. 

Hükümet teklifinin Millî Müdafaa Encüme
nince kabul olunan 2, 3 ve 4 ncü maddeleri En-
cümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum: 

/. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Diyarbakır 
R. Bekit 
İstanbul 

E .Kortel 
Rize 

T. B. Balta 

Rs. V. 
Kastamonu 
Mezundur 

Antalya 
N. E. Sümer 

Edirne 
M N. Gündüzalp 

İzmir 
M. Birsel 

Yozgad 
S. t çöz 

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Giresun 
A. Sayar 
Kayseri 

F .Baysal 
Zonguldak 

II. A. Kuyucak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kurs görmek için veya muvak
kat bir vazife ile yabancı mem
leketlere gönderilecek erata 
harçlık verilmesine dair kanun 

projesi 

MADDE i . — Türk ordusu
na mensup olup staj, kurs veya 
herhangi muvakkat bir vazife
nin ifası maksadiyle yabancı 
memleketlere gönderilen erata 
(Gedikli erbaşlar hariç) Türki
ye hududu haricinde bulunduk
ları müddetçe (iaşe ve iskân 
masraflarından başka günde 
bir lirayı geçmemek üzere Millî 
Müdafaa Vekilliğince tâyin ve 
takdir edilecek miktarda harç
lık verilir.) 

MADDE 2. .— Birinci mad
dede yazılı harçlıklar eratın 
mensup oldukları daire bütçe-

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN DEĞÎŞTlRİŞl 

Kurs görmek için veya muvak
kat bir vazife ile yabancı mem
leketlere gönderilecek erata 
harçlık verilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Türk ordusu
na mensup olup staj, kurs ve
ya herhangi muvakkat bir va
zifenin ifası maksadiyle yaban
cı memleketlere gönderilen era
ta (Gedikli erbaşlar hariç) 
Türkiye hududu haricinde bu
lundukları müddetçe iaşe, is
kân, ilbas, tedavi masrafların
dan başka günde bir lirayı 
geçmemek üzere Millî Müdafaa 
Vekilliğince tâyin ve takdir 
edilecek miktarda harçlık ve
rilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

( S . Sayısı: 214) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Muvakkat bir vazife ile yahancı 
memleketlere gönderilecek erata 
harçlık verilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Staj, kurs ve
ya herhangi muvakkat bir va
zifenin ifası maksadiyle yaban
cı memleketlere gönderilen 
erata Türkiye hududu dışında 
bulundukları müddetçe iaşe, 
iskân, ilbas, tedavi, nakil mas
raflarından ve mevcut usul ve 
kanunlarına göre verilen diğer 
istihkaklardan başka günde bir 
lirayı geçmemek üzere Millî 
Müdafaa Vekilliğince tâyin ve 
takdir edilecek miktarda harç
lık verilir. 

Bu harçlık gedikli erbaşlara 
verilmez. 

MADDE 2. — Hükümet tek
lifinin ikinci maddesi aynen. 



HÛ. 

lerinin maaş tertiplerinden tes
viye olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun 
neşri tarihinden yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Millî Mü
dafaa ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

M. M. V. 
Â. R. Artunkal 

Ha. V. 

10.11.1944 
Ad. V. 

A. R. Türel 
Da. V. 

Hilmi Uran 
Ma. V. 

N. Menemencioğlu F. Âğralı 
Mf. V.-
Yücel 

Ik. V. 
Fuad Sirmen 

G. t V. 
Suad II'. Ürgüblü 

Mü. V. 
A. F. Cebesoy 

Na. V. 
Sırrı Day 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
Ş. R. Ilatipoğlu 

Ti. V. 
C. S. Siren 

—-4—• 
M. M. E. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B ı-:. 

MADDE 3. — Hükümet tek
lifinin üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 4. — Hükümet tek
lifinin dördüncü maddesi aynen. 

(& Sayısı; 214) 



S. Sayısı: 215 
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Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe 
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r.c. ' 
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Sayı : 71 - 187, 6/1595 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 nu
maralı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
iktisat Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 8 . VI . 1944 tarihinde Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzede-
rim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 nu
maralı kanunun bazı mıaddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 

dair kanun lâyihasının mucip sebepleri 

3656 numaralı kanım hakkında yapılan son tadil teklifi ile maaşlı ve ücretli Devlet m omur
larına yeniden bazı haklar temini derpiş edilmiştir. Devlet memurlarına muhtelif sahalarda tanınan 
haklardan, Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3659 numaralı kanuna tâbi olan müesseselerde çalışanların da istifade ettirilmeleri esası mevzua
tımızla kabul edilmiş olduğundan 3656 numaralı kanuna mütaallik son tadil teklifi vesilesiyle 
mezkûr 3659 numaralı kanuna da mütenazır yeni hükümlerin ilâvesi icabetmiştir. Esasen, 1939 
senesindenberi meriyette bulunan 3659 numaralı kanunun, tatbik edildiği müesseselerde memur
ları daha verimli çalışmağa teşvik etmek ve memurların bu müesseselere bağlılıklarını sağlamak 
hususunda kifayetsiz olduğu, edinilen tecrübelerden ve yapılan tetkiklerden anlaşılmış ve bu ba
kımlardan da mezkûr kanunu tamamlamak üzere bazı maddelerini değiştirmek zarureti hâsıl ol
muştur. Binaenaleyh, 3656 numaralı kanunun tadil teklifi ile mütenazır olarak 3659 numaralı ka
nuna ilâveler yapılırken tatbikatta kifayetsizliği görülen maddelerinin de aynı zamanda değişti
rilmesi uygun görülmüştür. 

Sunulan kanun lâyihası bu maksatlarla hazırlanmıştır. . 
Lâyihada, 3659 numaralı kanunun 5 ncî, 8 ııei, 12 nci, 13 ncü ve 14 ncü maddeleri tadil edilmiş 

bulunmaktadır. -
Beşinci maddede yapılan tadil, H işaretli bendinin ikinci fıkrasına münhasırdır. Mezkûr fıkrada sı

nai işletme yerlerinde istihdam olunanların, müktesep hak teşkil etmemek üzere, bir derece yukarıya 
alınabilecekleri yazılıdır. Maden işletme yerleri de haddizatinde birer sınai işletme yeri olduğun-
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dan buralarda çalışan memurların dahi bu fıkra hükmün den istifade ettirilmeleri mümkündür. 
Bununla beraber bu fıkranın muaddel metnine maden igletme yerlerinde istihdam olunanların da 
sarahaten zikredilmesi faydalı görülmüştür. Diğer taraftan maden arama işleri ımaden işletmelerinin 
hazırlayıcı bir safhasını teşkil ettiği ve bu işler de umumiyetle güç ve yorucu olduğu ve bazaıı uzun 
müddet devam ettikleri cihetle maden arama yerlerinde vazife görenler de mezkûr ikinci fıkranın 
yeni metnine ithal edilmişlerdir. Zirai işletmelerdeki mesai de teşvike lâyık bir ehemmiyet arzet-
tiğinden bu yerlerde çalışanlar da yeni metne ilâve olunmuşlardır. 

Gene mezkûr ikinci fıkradaki «sınai işletme yerleri» tâbiri; dar bir tatbik şekline müsait ve te
reddütleri de mucip olduğundan bu tâbir yerine «sınai ve zirai işletmeler» tâbiri kullanılmış ve. 
bunun şümulünü daha iyi tâyine yarayacak hükümler de ayrıca sevkedilm iştir. Yeni metinde işlet
melerin ve bunlar 3460 numaralı kanunun 26 ncı maddesine tâbi müesseselerden birine bağlı ise 
bu müesseselerin, imal ve istihsal yerlerinde veya bu yerlerden başka mahallerde '. bulunan bütün 
kısımlarının işletmeler tâbirinin şümulüne dâhil oldukları tavzih olunmuştur. Filhakika iştigal mev
zuu sınai veya zirai işletme yahut maden işletmesi olan 3400 numaralı kanunun 26 'ncı maddesinde ya
zılı müesseselerin merkezlerinde ve bu merkezlere ve keza işletmelere bağlı diğer teşkilâtta çalışan 
memurların, fiilen vazife gördükleri yer neresi olursa olsun imal ve istihsal yerlerinde çalışanlar 
derecesinde istihsal üzerinde doğrudan doğruya müessir oldukları şüphesiz olduğundan bu me
murların da derece zammından istifade ettirilmeleri adalete ve halin icaplarına uygun olur. 

3659 numaralı kanunun 8 nci maddesinde yapılan tadil ve ilâveler terfi müddetini dolduran me
murlara, lüzumu halinde, üst derece ücret farkının tedricen verilmesi, vazifelerinde temayüz eden 
memurların terfilerinin kademeli bir şekilde yapılması ve Devlet memurları hakkı undaki tadilde 
teklif edildiği üzere terfi müddetinin tahsil derecesi itibariyle tefrik yapılmaksızın üç sene olarak teshili. 
kadroya göne aşağı derecede memuriyet olmaması veya ehil memur bulunmaması dolayısiyle daha 
yüksek derecli vazifelerde istihdam olunanlara bulundukları derece ile en çok iki yukarı derece ay
lık tutarı arasındaki farkın tazminat olarak ödenmesi vo bir de terfie hak kazandıkları halde mu
ayyen sebepler dolayısiyle terfi, edemeyeni ere üst derece aylıklarının verilmesi hususlarından . iba
rettir. Beşinci maddenin, bir terfi müddeti zarfmda üç takdirname alanların kıdemine bir"se
neye kadar zam yapılabileceğine ve herhangi bir derecedeki memurun kendi aylığı ile daha. yük
sek dereceli bir vazifede istihdam olunabilcceğinedair olan hükümleri ipka edilmiştir. 

3656 numaralı kanunun tadil teklifinde Devlet memurları hakkında teklif edilen yeni hükümle
rin mucip sebepleri müesseseler memurları bakımından da varit olduğu cihetle bu hükümler mü
esseseler memurlarına teşmil edilmiştir. 

Kademeli terfi, vazifelerinde fevkalâde gayret ve başarı göstererek temayüz eden memurlara has
redilmiştir. 8 nci maddenin muaddel metninde şartları tesbit edilmiş olan kademeli terfi usulü 
ile, vazifelerinde gayret ve başarıları ile temayüz eden memurların şevk ve gayretlerinin arttırıl
mış olacağı düşünülmüş ve bu usulün müesseselere binnetice temin edeceği menfaate mukabil müesse
seler halamından ağır bir mükellefiyeti mucip olmıyneağı gözönünde tutularak bu terfi şekline 
. lâyihada yer verilmiştir. 

Ancak, çalışkan ve değerli memurların bulundukları vazifeye ve müesseseye bağlılıklarını da. sağlamış 
olmak için kademeli terfi yolu ile fark alanların terfi müddetlerini doldurmadan başka müesseseye ge
çişlerinde farkın müktesep hak teşkil etmiyeceği kaydı konulmuştur. Kademeli terfi usulünün ma
kûsu olarak, ehliyet ve liyakatleri ve gördükleri işin mahiyeti itibariyle lüzum görülecek memurlara 
terfi müddetlerini doldurduktan sonra, dahi üst dere ücret farkının iki veya, üç senede tedricen veri
lebileceği de tasrih edilmiştir. Böylece, vazifelerinde kusurları tesbit edilmemekle beraber tanı bir 
muvaffakiyet göstermeyen memurların kısmen taltifleri mümkün olacağı gibi gördükleri işin ma
hiyeti, üst derece.ücret farkının tamamının verilmesini icabettirmeyen memurların da mesaileri ve 
mesuliyetleri ile mütenasip, tedrici bir terfie tabi tutulmaları kabil olabilecektir. 

3659 numaralı kanunun 12 nci maddesinde, müesseseler veya müesseselerle.Devlet hizmetleri ara
sındaki memur nakillerinde riayet edilmesi emrolunan müsaade alma usulü mezkûr kanunun 10 
ncu.vo 3656 numaralı kanunun 19 ncıı maddesine tabi olan müstahdemlere hâlen tatbik edilcmemek-
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tedir. Bu vaziyetin mahzurları görüldüğünden 3056 numaralı kanunun 19 ııcu ve 3G59 numaralı 
kamımın 10 ncu maddelerine tabi olan müstahdemlerin de, muaddel metinde bahsedilenler hariç 
olmak üzere, aynı usule tabi olacakları hakkında hüküm konmuştur. 

3659 numaralı kanunun 13 ncü maddesi müesseseler memurlarının, aylıklarından başka istifa
de ettirilebilecekleri hakları tâyin etmektedir. 

Mezkûr 13 ncü maddenin A, C, E ve G bentleri hükümlerinde hiçbir değişiklik yapılmamış, bu 
bontlerdeki hükümler aynen lâyihaya alınmıştır. 

Maddenin (B) bendine yapılan ilâve, hasta, olanların yol masrafları ile tedavi edilmekte iken 
ölenlerin cenaze masraflarının da ödenebileceğinden ibarettir. Devlet memurları hakkındaki tadil 
teklifinde de her iki masraf derpiş edilmiştir. 

Maddenin (D) bendi de tadil edilmiş ve bu bent mucibince % 20 nispetindeki tazminattan is-
tiîado edecekler meyanına « maden cevheri işletme yerlerinde » çalışanlar ithal edilmekle bera
ber bu tazminatın, yaptıkları hizmetin ağırlığına vo hususiyetlerine göre lüzumlu görülecek olaiı 
lara alâkalı Vekilin tasvibi ile verileceği de tasrih olunmuştur! Maden cevheri işlenen yer
lerdeki. mesai haddi zatinde maden işletme yerlerindeki mesainin mütemmimi mahiyetinde ol
duktan maada memnuniyetle o nispette güç ve yıpratıcıdır. Bu itibarla maden cevheri işletme yer
lerinde çalışanlarda, maden arama ve işletme yerlerinde istihdam olunanlar gibi bahse mevzu taz
minata lâyık görülmüşlerdir. Diğer taraftan mezkûr yerlerde vazife görenlerin mesaisinin şerait i 
tibariylo aynı hususiyeti haiz olabileceği gözönündo tutularak tatbikatın maksada uygun şekilde ce
reyanını temin için tazminatın verilmesi yeni metinde yazılı takyitlere tâbi tutlmuştur. 

13 ncü maddeye ilâve edilen yeni hükümlerden birisi de muaddel metnin (.ti) bendindeki hüküm
dür. Bu bentte, maden arama ve işletme yerleri Üo sınai ve zirai işletme yerlerindeki istihsalin 
yükselmesinde hizmeti dokunanlara İcra Vekilleri Heyeti karar ıile aylık tutarlarının % 25 ine 
kadar prim verilebilmesi derpiş edilmektedir. Bu hak, maden arama ve işletme yerlerinde çalı
şanlar için 44.78 numaralı kanunun birinci maddesi ile tazminat namı altında ihdas edilmiş ve yu
karıda bahsi geçen (D) bendi mucibince verilmekte olan % 20 nispetindeki tazminatın mütem
mimi olarak tesbit olunmuştur. 4478 numaralı kanunun birinci maddesi hükmünden de anlaşıl
dığı üzere, bu tazminat maden arama ve işletme yerlerindeki çalışma şartlarının hususiyeti dola-
yraiyle bir taviz olarak, değil, istihsalin yükselme sinde hizmeti dokunanların mesaisini mükâfat
landırmak nıaksadiyle kabul edilmiştir. Şu halde asıl gaye istihsalin rasiyonel bir şekilde ve ik
tisadi icaplara uygun olarak artmasını teşviktir. Bu gayenin tahakkuku ise, maden sanayiinde 
olduğu kadar diğer sanayi ve zirai istihsal sah abalarında da takip edilmektedir. Bu itibarla, ma
den arama ve işletme yerlerine hasredilmiş olan prim usulünün diğer sanayie ve zirai işletmele
re de teşmili zavuri görülmüştür. Ancak istihsalin arzedilen şekilde yükselmesinde hizmeti doku
nanların sâdece işletme yerlerinde çalışanlardan ibaret olmadığı aşikârdır. Bu yerleri sevk ve ida
re eden, çalışma esaslarını tanzim ve. murakabe eden ve sınai faaliyetle alâkalı diğer işleri gören
lerin de istihsal in yükselmesinde.hizmetleri dokunmaktadır.. İktisadi Devlet teşekküllerinde ve 
bunlara bağlı müesseselerde de vaziyet aynıdır. Filhakika bu teşekküllerde ve müesse
selerde çalışanların teşekkül ve müesseselere bağlı olan işletme yerlerinde istih
salin yükselmesinde derece, derece hizmetlerinin dokunduğu bir hakikattir. Prim 
verilmesinden beklenen neticenin geniş ölçüde elde edilebilmesi için bu gibilerin mesaisini de 
nazarı itibar o almak zaruridir. 4478 numaralı kanunun birinci maddesi, hükmü bu zarureti de 
karşılıyacak şekilde tadil edilerek lâyihaya alınmıştır. Yeni hükme göre, prim verilmesinde ma
den arama ve işletme yerleri ile sınai ve zirai işletme yerlerindeki istihsalin yükselmesi esastır. 
Bu yükselme mevcut olduğu takdirde bu hususta hizmeti dokunanlar primden istifade ettirilecek
tir. Gerek işletme yerlerinde çalışanların gerek' yukarıda işaret olunan diğer işleri görenlerin 
hizmetleri, istihsalin yükselmesinde aynı nispette müessir olmaz. Bu nispet her şubenin hususi-
yetino nazaran İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılacak esaslar dairesinde tesbit edilecek ve prim 
miktarı da bu nispet üzerinden hesaplanacaktır. 

13 ncü maddenin F ve H bentlerinde de tadiller yapılmıştır. Bunlardan F bendi yeni lâyiha-
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ji\ G bendi olarak alınmış ve T. C. Merkez Bankasının veznedarları ile .kıymet muhafızlarının 
vaziyetlerindeki hususiyet gözönünde tutularak, kendilerine aylık tutarlarının % 25 ine kadar 
prim verilebileceği kaydi ilâve edilmiştir. Lâyihaya î bendi olarak alman H bendine gelince; 
büro, ambar, depo ve bu mahiyetteki diğer mahallî teşkilâtın mezkûr bentte,'bahsedilen şube, 
ajans ve sandıkların mümasilleri mahiyetinde görüldükleri cihetle bu teşkilâtta çalışan me
murlar da aynı bentte yazılı tazminattan istifade ettirilecekler meyanma ithal olunmuştur. 

3659 numaralı kanunun 14 ncü maddesinde, fabrika Are imalâthanelerde fevkalâde ahval do-
layısiyle mûtat mesai saati haricinde memurları çalıştırmak zarureti hâsıl olduğu takdirde 
mercilerince tâyin edilecek esaslar dâhilinde munzam bir ücret verilebileceği derpiş olunmak
tadır. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna ve- Toprak Mahsulleri Ofisine ait istihsal, alım 
satım ve sevk gibi işlerle meşgul olan teşkilâtta da, fevkalâde hallerin icabı olarak mûtattan 
fazla çalışılması zarureti hâsıl olduğundan bu kabil yerlerde istihdam olunan memurların da 
munzam ücretten faydalandırılmaları, hakkaniyete-'uygun, görülmüş ve bu memurlar dahi yeni 
metinde tasrih edilmiştir. • • • / ' - , 

Lâyihanın 2 nci maddesi müesseseler memurlarına 'verilecek çocuk zamlarına, 3 ncü mad
desi ölüm ve doğum halinde yapılacak yardımlara ve 4 ncü maddesi bu yardımlardan vergi 
tevkifatı yapılmıyacağına ve bu yardımların borç için lıaczedilemiyeceğine mütedairdir. Her 
üç madde Devlet memurları hakkındaki son tadil teklifinden aynen alınmıştır. 

13 ncü maddenin mucip sebeplerinde arzedildiği veçhile 4478 numaralı kanunun 1 nci mad
desi tadilen lâyihaya alındığından mezkûr 1 nci maddenin ilgası icabetmiş ve lâyihanın 6 nci 
maddesinde bu husus tasrih olunmuştur. 

Lâyihanın muvakkat < 1 nci maddesinde, memuriyette bulunan yüksek mektep mezunları için 
bir defaya mahsus olmak üzere terfi müddetinin iki sene olduğu yolunda mevcut olan hüküm 
Devlet memurları hakkındaki tadil teklifinden aynen alınmıştır. 

Yeni lâyihada tadil olunan 5 nci maddenin H işaretli bendinin ikinci fıkrası ile 13 ncü mad
denin D ve E bentleri hükümlerinin tatbiki bazı hazırlılkları icabettireceğinden yeni hükümle
rin nihayet hangi tarihte tamamen tatbikına başlanacağı ve bu arada hangi hükümlerin tatbik 
olunacağı muvakkat 2 nci maddede gösterilmiştir. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. * . 
Bütçe Encümeni . 13 . Vllr- 194,1 
Mazbata No. 110 
Esas No. 1/281 

Yüksek Reisliğe 

Bankalar ve Devlet .müesseseleri memurları memurları lehine" kabul edilmiş olan haklardan 
aylıklarının tevhit ve teadülü -hakkındaki 3659 (3659) sayılı kanuna tabi banka ve müesseseler 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi- memurlarının da faydalandırılmasını teminen 
ne ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair mezkûr kanuna yeniden bazı hükümler ilâvesini 
İktisat Vekâletince hazırlanan ve Başvekâletin ve 1935) senesin'denberi yürürlükte bulunan işbu 
6/1595 sayı .ve 10 . V I . 1944 tarihli tezkeresiyle kanun ile memurları daha verimli bir surette ea-
Yüksek Reisliğe takdim, olunan kanun lâlihası hşmağa teşvik için kabul edilmiş olan ve tecrübe 
encümenimize havale buyurulmuş olduğundan neticesinde kifayetsizliği anlaşılan bazı hükümle-
İktisat Vekilinin huzuriyle tetkik ve müzakere v\n\n değiştirilmesini isthdaf eyledği mucip se-
edildi. bepler lâyihasından ve verilen izahattan anlaşrl-

Bu lâyihanın, 4598 sayılı kanun ile Devlet mış ve lâyiha, esas itibariyle encümenimizce de 
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uygun görülerek maddelerin müzakeresine gedil
miş ve iktisat Vekilinin muvafakatiyle aşağıda 
izah olunan bazı değişikliklerle kabul edilmiştir. 

1 - 5 nci maddeler - bu maddeler 3659 sayılı 
kanunun 5, 8, 13 ve 14-ncü maddelerinde deği
şiklikler yapılmasına dairdir. 5 nci maddede ya
pılması teklif olunan değişikliğin bu maddenin 
sonuncu fıkrasına, inhisar ettiği anlaşıldığından 
encümence maddede keyfiyet o yolda, tasrih edil
miş ve beşinci maddenin değişmemiş fıkraları
nın lüzumsuzluğuna binaen, lâyihada tekrarın
dan sarfınazar edilmitşir. 

Beşinci maddenin son fıkrasında yapılan de
ğişikliğe gelince; kanunun aslında yalnız 
«sınai işletmeler» memurları için, maddenin di
ğer fıkraları hükümlerine göre tahsil dereceleri 
itibariyle tâyin edilebilecekleri derecenin bir üst 
derecesine tâyin edilebilmek hakkı tanılmış bu
lunmaktadır. Halbuki gerek maden işletmeleri ve 
maden arama yerleri, gerekse zirai işletmeler 
dahi sınai işletmeler durumunda olduklarından 
buralara tâyin edilecek memurların ajan suretle 
teşvik ve tergipleri yerinde olacağından Hükü
met teklifinde fıkraya «Zirai işletmelerle maden 
işletmeleri ve maden arama yerleri» kaydı ilâve 
edilmiştir. Bundan başka mer'i fıkradaki «Sınai 
işletme yerleri» tabirindeki (yerleri) sözü tered
dütlere yer verdiğinden kaldırıldığı gibi «işlet
meler» 3400 sayılı kanunun 26 nci maddesine 
tâbi müesseselerden birine bağlı ise bu müessese
lerin de «işletmeler» tâbirinin şümulü içine gir
diğinden tereddüt edilmemekte ve tatbiklerde bu 
anlayışla îmıuamele yapılmakta isıe de bazan mü
essesenin işletme yerinden başka bir mahalde va
zife görmesi takdirinde metindeki (işletme yeri) 
sözleri tereddütlere yol açlığından ve halbuki bu 
müesseselerin gerek işletme yerlerinde gerek bu 
yerlerden başka mahallerde vazife görmeleri ha
linde iştigal mevzuları değişmeyip istihsal ve 
imal üzerinde aynı suretle müessir bulunacak
larından memurlarına derece za'mjmmın tatbik 
edilebileceğini açıklandırmak üzere metne yeni 
bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Encümen, işletme tâbirinde bulunan bağlana
bilecekleri «müessese» İcrin de mündemiç ve tat
biklerin de bu yolda olmasına ve işletme sözünden 
sonra «yerleri» tâbiri de metinden çıkarılmış 
bulunmasına göre Hükümet teklifindeki son fık
ra kaldırılmıştır. 

Değişen sekizinci madde — Hükümetin mu-

( S. Sa; 

cip sebepler lâyihasında izah olunduğu üzere 
banka ve müesseseler memurlarının tarifelerine 
müteallik yeni esasları ihtiva eyliyen bu madde 
vuzuhu temin için fıkraları numaralandırılmak 
ve üçüncü fıkradaki «tayinlerindeki usul daire
sinde tâbiri de diğer fıkrada olduğu gibi» 'ter.fi-
lerindeki usul dairesinde» şeklinde düzeltilmek 
suretiyle yazılmıştır. 

Değişen on ikinci Jnadde — Hükümetin tek
lif ettiği şekilde aynen kabul olunmuştur. 

Değişen on üçüncü madde — Hükümet lâyi
hasında bu maddenin: 

(A) fıkrasında değişiklik teklif olunmama
sından Encümence de eski metin ayniyle kabul 
edilmiştir. 

(B) fıkrasında teklif olunan değişiklik (has
ta memurlara j^ol masrafları ve tedavi edilmekte 
iken ölenlerin cenaze masrafları) ödenmesinden 
ibaret olup bu haklar Devlet memurları için de 
kabul edilmiş olduğundan Encümence aynen ka
bul edilmiştir. 

Ancak bu fıkra hükümleri 3659 sayılı kanu
nun neşrinden sonra meriyete giren 4161, 4311 
ve 4379 sayılı kanunlarla, az çok tadil ve takyit 
edilmiş bulunmasına mebni bu hükümlerin mah
fuz bulunacağını tasrilıan bendin sonuna bir fık
ra ilâvesini lüzumlu görmüştür. 

• (G) işaretli fıkrada değişiklik teklif edilme
miştir. 

(D) işaretli fıkrada teklif olunan değişiklik 
aylık sözünden sonra fevkalâde zamlar tutarı şek
linde tevsi edilerek kabul edilmiştir. 

(E) bu fıkra Hükümetin muvafakatiyle En
cümence ayrıca tanzim ye lâyihaya ilâve olun
muştur. 

Sınai, zirai işletmelerle maden arama yerle
rinde ve işletmelerin ve bankalarla ticari işlet
melerin işlemelerinde mütekâmil bir çalışmayı 
temin ve bu hususta ilgili memurları bu işlenme
lerin daha rasyonel bir şekilde işletilmelerini 
temin edecek etütlere ve araştırmalara sevk ve 
teşvik etmek üzere bu hususta müessir hizmet
leri görülenlere, elde edilecek netice ile mütena
sip bulunmak ve tevzi esaslan İcra Vekilleri He
yetince tesbit edilmek üzere bir aylık tutarı ile 
fevkalâde zamlarının % 25 ine kadar «prim» 
verilmesi uygun görülmüş ve fıkra o maksatla 
kaleme alınmıştır. 

c : 215) 
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Metinde kullanılan «rasyonel» sözü ile aşağı

daki çalışma şekilleri istihdaf edilmiştir: 
1. İşletmelerin çalışma tarz ve şekillerinin 

ilmî ve teknik teşkilâtlandırılması; 
2. Maliyeti düşürecek; 
3. İş randımanını arttıracak; 
4. Vasıfta istikrar, ve tekâmülü temin ede

cek; 
5. Talebi ve satışı arttıracak ve kolaylaştı

racak: 
6. Zamadan, emekten, sermayeden tasarruf 

ve istifadeyi temin kaydiylc iktisadi verimi arttı
racak; 

7. Hariçten ithal ve tedariki mûtat madde
leri dahilden aynen veya yerlerine ikame oluna
bileceklerle temin eylemek gibi şekillerle müte
kâmil bütün çalışma usul. ve buluşlar; 

F*ı Bu fıkra dahi Hükümetle mutabık ola
rak Encümence lâyihaya ilâve olunmuştur. 

Maden işletmeleri ile sınai ve zirai işletmele
rin imal ve istihsal gibi işlerini ve faaliyetleri
ni bu işletmeuerin başında ve yerlerinde çalışa
rak onları sevk ve idare ile vazifeli bulunan mü
dür, müdür muavini, teknik ve ticari kısımlar 
şeflerini buraların iktisadi iş görümlerinde ve 
netice almalarında yakından ilgilenmeğe teşvik 
için kendilerine her sene sonunda elde edilecek 
safi kârlardan bir hisse verilmesi esası uygun 
olacağı düşünülmüştür. Şu kadar ki, bu suretle 
alâkalılara kâr hissesi vcrilel.nlm.esi, âzami mik
tarının işletmelerden her bîrinin yıllık bilânço-
lariyle tesbit edilen safi kârın % 1 ini geçmemek 
ve memurların sepkeden hizmet, gayret ve ehli-
yctleriyle mütenasip olmak ve alâkalı vekilin tek
lifi ve İcra Vekilleri Heyetince tasvip edilmek 
gibi kayıtlarla bağlı tutulmuştur. 

Kezalik fevkalâde hallerde bu işletmelerin 
Hükümetçe veya salahiyetli makamlarca ittihaz 
edilecek tedbirler . neticesi olarak büyük kârlar 
temini melhuz bulunduğu gibi hiç kâr temin ede
memeler veya zarar etmeleri de mümkün olduğu 
düşünülerek bu gibi fevkalâde hallerde elde edile

cek yüksek kârların temininde memurların gayret
lerinin hissesi ve tesiri pek; az bulunduğundan 
hizmetlerinin fevkinde kâr hissesiyle taltiflerine 
meydan vermemek, diğer taraftan da gayretle
rine rağmen Hükümet veya salahiyetli mercile
rin kararları neticesi olarak bilançolarını zarar
la kapatmış işletmeler memurlarının gayretleri
ni mükâf atsız bırakmamak için böyle vaziyetler-' 

(S . 'Say 

de yine İcra Vekilleri Heyetinin tasvibi ile mü
nasip miktarda ikramiye verilmesi esası kabul 
edilmiş ve fıkra bu maksatlara göre yazılmıştır. 

Gr) Bu fıkra dahi, Hükümetin muvafaka
tiyle bulundukları teknik işletme usulleri veya 
yeni madenlerle işletmelere ehemmiyetli surette 
faydalar temin eden müesseseler, memurlarının 
bu hizmetlerini mükâfatlandırabilmek ve mev
cut olan boşluğu tamamlamak m aksa d iyi e lâyi
haya encümence ilâve edilmiştir. 

H) Hükümetin lâyihasındaki F fıkrası mad
deye yeni h'ükümler ilâvesinden dolayı (H) fık
rası olarak yazılmış ve esasen Hükümet lâyiha
sında da bir-değişiklik teklif edilmemiştir. 

İ) Hükümet lâyihasında (O) 'fıkrası yine 
maddeye yeni hükümler ilâvesinden dolayı bu. 
harf altında kaleme alınmış ve Encümence Hü
kümet teklifindeki Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası kıymet muhafızlarına ait hüküm 
başka bankalarda da aynı mahiyette kıymetler 
ve muhafızlar bulunabileceği itibara alınarak 
Hükümetin muvafakatiyle umumî bir şekilde 
yazılmış ve bugünkü hayat ve maişet seviyesi 
gözönünde tutularak kasa tazminatının her ay 
verilebilecek miktarı, her bankanın para ve kıy
metlerinin hacim ve hareketlerine göre.tesbit 

edilmek üzere alâklı memurların aylık ve fevka
lâde zamları tutarının % 25 ine çıkarılmıştır. 

J ) Bu fıkra Hükümetin (H) işaretli fıkrası 
olarak yazılmıştır. . j „' . 

K) Hükümetin (İ) fıkrası olarak yazılmış 
ve bugünkü hayat ve maişet seviyesi itibara 
alınarak ve Hükümetle mutabık obîrak Hükü

m e t teklifindeki (170) lira aylık tutarı (21.0). 
liraya ve ayda verilebilecek tazminat miktarı 

.da (20) liradan (30) liraya çıkarılmıştır. 
Değişen on dördüncü madde — Hükümetin 

muaddel maddesi aynen kabul edilmiştir. 
A altıncı madde —• Müessese memurlarına, ço

cuk zammı verilmesine, ^nütaailik olan ve 3650-
sayılı kanuna ek olarak.hazırlanan lâyihaya gö
re tanzim edilen Hükümet lâyihasında bu mad
de, 4598 sayılı kanunun G ncı maddesine müte-
lıazrr bir şekilde ve ibare değişiklikleri yapıla
rak yazılmıştır. 

Yedinci madde —• Müessese memurlarından 
çocuğu dünyaya gelenlere, memur olmayan ka
rısı ölenlere yapılacak yardımlarla memurun 
vefatı İmlinde ailesine yapılacak yardım hak

isi 215 
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kındaki Hükümet lâyihasının bu maddesi ücret 
tutarları sözleri «Aylık tutarları» şeklinde de
ğiştirilerek yazılmıştır. 

Sekizinci madde — Hükümet lâyihasının dör
düncü maddesinde bahsedilen tekaüt ikramiyele
rinin 4598 sayılı kanunun 8 nci maddesi hükmiyle 
mütenazır olmak üzere 4001 sayılı kanunun 15 nci 
maddesine göre verilecek tekaüt ikramiyeleri 
bulunduğu tavzih olunmuş ve madde ona göre 
yeniden yazılmıştır. 

Dokuzuncu madde — Bu kanunun .1 - 5 nci 
maddeleriyle değiştirilen 3659 sayılı kanunun 
8 nci maddesinin 3, 4, 5 ve 6 numaralı bentlerin
de, 13 ncü maddesinin (E) ve (K) işaretli bent

lerinde bahsi geçen muamele ve teşebbüslerde 
alâkalı vekillere verilmiş olan salâhiyetlerin, 
millî bankalar ile bunlar tarafından sermayesi
nin yarısından fazlasına iştirak edilerek kurulan 
teşekküllerin ve kezalik bu teşcıkküllerce serma
yesine aynı nispette iştirak olunarak vüeude ge
tirilen kurumların memurlarına taallûk eden 
aynı muamele ve teşebbüslerde işbu banka, teşek
kül ve kurumların idare meclisine ve idare mec
lisi bulunmıyanlarmda o vazifeyi gören uzva 
verilmesi Encümence uygun görülmüştür. 

Muhtelif maddelere taallûk eden bu hükümleri 
t okra damaktan içtinap etmek üzere bu madde ka
leme alınmıştır. 

Onuncu madde — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde — Hükümetin muvakkat 
maddesi sonuna 4568 sayılı kanunun muvakkat 
birinci maddesiyle tenazuru teminen bir fıkra 
ilâve edilmiştir. 

On birinci madde — Hükümetin 6 nci madde
si maksada göre tashih edilerek yazılmıştır. 

On ikinci madde — Hükümetin yedinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresi dileğiyle Umumî He
yetin tasvibine arzedilmok üzere Yüksek R cisliğe 

',sunulur. 
Reis Bu M. M. Kâtip 
Çorum Edirne İstanbul 

l.Eker M.N.Gündüzalp E. Oyman 
Balıkesir Diyarbakır Diyarbakır 

S. Örgeevren R. Bekit Ş. TJluğ 
Giresun İstanbul İzmir 
A .Sayar . II. Kor tel M. Birsel 
Kütahya Mardin Samsun 

II. Pekcan' R. Erten M. A. Yörüker 

Yozgad 
S. îçöz 

Zonguldak 
/ / . A .Kuyucak 

\. "Lâyihanın birinci maddesiyle tadili 
mevzuubahis olan 3659 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin son fıkrası.aynen şöyledir: 

«Sınai işletme yerlerinde istihdam olu
nanlar, merkez veya; sınai işletmelerle alâka
sı olmayan diğer memuriyetlere nakillerin
de müktesep hak teşkil etmemek üzere bir 
derece yukarıya naklolunabilirler.» 

2. Kahaatımizca; yukarıya aynen çıka
rılan. metinde mevcut, 

— «İşletme yeri» 
•.— «Merkeze veya sınai işletmelerle alâ

kası olmayan diğer mahallere...» 
Tâbirlerinin de sarahatle teyit ettiği 

veçhile, vâzıı kanunun sarih maksadı bu 
hakkı sadece «işletme yerlerinde» yani fab
rika veya maden ocakları sahalarında çalı
şanlara hasretmekte bulunmasıdır. 

3. İktisadi Devlet Teşekküllerinin ida
re ve murakabesine dair olan 3460 sayılı ka
nunda: 

— Teşekkül; 
— Teşebbüs; 
— Müessese; 
Tâbirleri mevcut olduğu halde 3659 sa

yılı kanunda bu tâbirlerden herhangi biri 
kullanılmayarak, «işletme yeri» denmiş olma
sı, kanun vâzımın bu şekilde bir üst derece
ye nakledilebilmek imkânını, sarahaten bu 
yerlerde çalıştırılacaklara hasretmek istedi
ğini açıkça gösterir. 

4. «İşletmeler», 3460 sayılı kanuna göre : 
— icra Vekilleri Heyeti karariyle «Te

şekkül» e bağlı olarak idaresi zarureti ka
bul edilmiş hallerde daimî olarak ve diğer 
hallerde «teşebbüs» devresinde kaldığı müd
detçe doğrudan doğruya «Teşekkül» ce, 

— Ve sureti umumiyede doğrudan doğ
ruya veya aynı gruplar birleştirilmek sure
tiyle vüeude getirilecek," hükmi şahsiyeti ha
iz «Müessese» lerco, idare edilir. 

5. İşletme yerlerinde çalışan işletme
nin kendi memurları ile, meselâ Karabük ve 
Beykoz'da olduğu gibi aynı işletme sahasın
da müesses olup devamlı surette aynı sa
hada ifayı vazife etmekte olan müesseseler 
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memurlarına bu yolda bahsedilmekte olan 
istisnai imkânın mucip sebepleri: 

— Sınai işletmelerde mesainin sureti 
uınumiyede müstemir olması ve beheri 8 -11 
saat süren postalar üzerinden geceli gün
düzlü bulunması, ' 

— Bazı işletme yerlerinin, şehirlerden 
uzak vaziyetleri veya arz ve ihtiva ettiği zor 
şartlar, 

— Veya istihsal mevzularının çalışma 
ve gayret bakımından gösterdiği zorluklar 
ve feragat ve fedakârlıklar, 

— Bu şartlar dahilindeki «müstahsil» 
unsuru teşvik ve himaye, 

— Ye bu nevi işlere devamlı ve ehli
yetli memurlar bulabilmek ve yoUayabilmek 
için hususi bir cazibe 
mülâhaza ve zaruretleridir. 

6. Ekseriyetin kararı veçhile bu hak, 
faaliyet merkezleri işletme sahalarında bu
lunsun bulunmasın, mutlak olarak merbut 
ve mensup oldukları müesseseler memurları
na da kabili teşmil hale getirildiği takdirde: 

— Yukarıda 5 işaretli fıkradaki maksat 
kaybolacak, 

— Ancak mevridine münhasır kalması 
gereken bu imkân, alelade, umumî ve yeni 
bir terfi hakkı şekli alacak, 

— Yukarıda 4 işaretli fıkrada arzedil-
diği veçhile, «Teşekkül» lere bağlı işletme
ler de mevcut olduğundan, bu kabil hallerde 
«Teşekkül» leri de müstefit edebilmek mantı
ki bir netice olacaktır. 

Netice: 
1. Bu imkân mutlak değildir. 
2. Hem işletme yerlerine ve bu yerler

de müesses ve devamlı olarak çalışmakta olan 
müesseselere münhasır, hem de yukarıda 5 
sayılı fıkradaki şartların tahakkukuna bağ
lıdır. 

3. Binaenaleyh ve bu mülâhaza ve tatbi
kat esas olmak üzere kanunun sözü geçen 

fıkrasının «şehir ve kasabalar haricin
de kurulu smai ve zirai işletme yerlerinde 
çalışanlara» şeklinde yazılması. lâznngeldiği 
reyindeyiz. 

Antalya Aydın İstanbul 
İV. Sümer R. Alpman 1. H. Ülkmen 
Kayseri Manisa Rize 

F. Baysal F. Kurdoğlu T. Balta 

Tokad Trabzon 
İT. N. Keşmir S. Anamur 

Devletin iktisadi faaliyet sahasına müda
halesi, Devlet teşkilâtı arasına yeni bir takım 
memur zümresinin katılmasını icabettirmiştir. 
Bu memurlara tanınacak hakların tâyininde 
bu işlerin hususiyeti ve mümasillerinin efrat 
tarafından da serbestçe yapılabileceği nazarı 
dikkate alınmak lâzımgeleceğine şüphe edile
mez. Ancak Devletin gördüğü türlü işler 
ve hizmetler ye istihdam eylediği memurlar 
arasında, bunlara tanınacak hak ve teminat
ların muhtelif işlerdeki fedakârlık ve zor
luklarla mütenasip bulunması da zaruridir. 
Aksi halde âmme hizmetlerinden, iktisadi 
teşekküllere devamlı bir memur akını yara
tılması mukadderdir. Binaenaleyh ölçüleri kul
lanırken, Devlet iktiasdi teşeklmllerinin, diğer 
âmme hizmetleriyle aynı olan işlerindeki me
murlara, daha geniş haklar tanınmamasına 
ve Devlet memurlarına nazaran yaratılacak 
farkların hakikî bir zarurete ve iktisadi te
şekkül memurlarının, Devlet memurlarına na
zaran yüklendikleri fazla külfetlere uygun 
olmasına ve aynı zamanda smai ve zirai iş
letmelerin icaplarına muvafık ve efratdaki 
mümasillerine müşabih bulunmasına itina edil
mesi lüzumu aşikârdır. 

Bankalar ve iktisadi teşekküller memur
larına verilecek aylıkların Teadül Kanunu 
esaslarına tabi kılınması da bu zaruretten ileri 
gelmektedir. 

Hal böyle iken lâyiha ile konulmak isteni
len hükümler bu maksadı mühim surette ihlâl 
edecek mahiyette bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak : 
1. Gayret ve liyaketi görülen memurlara 

terfi müddetini doldurmadan ,her sene bulun
dukları derece ile üst derece aylığı arasındaki 
farkın üçte biri nispetinde zam verilmesi; 

2. Müddetini dolduran ve ehliyeti de bu
lunan memurlara, gördükleri işin mahiyeti 
veya vazifede bir kusuru görülmemekle bera
ber tam bir muvaffakiyeti bulunmayanlara ? 
bulundukları derece ile üst derece aylığı ara
sındaki farkın tedricen verilmesi; 

3. En küçük dereceden itibaren ve yap
tığı işin mahiyeti istihsal ile alâkalı olsun ol-
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masın, bütün memurlara/ bulundukları vazi
fenin iki üst derecesine tâyin edilmek ve ara
daki farkı, alâkalı vekilin tasvibiyle tazmi
nat olarak almalı hakkının tanınması; 

4. Alâkalı vekil tarafından tâyin olu
nacak mahallerde, şube, sandık ve ajanlık
lar ile büro, ambar, depo ve bu mahiyetteki di
ğer mahallî teşekilâtımn aylık tutarları 210 lira 
ve daha aşağı olanlarına, aylıklarına ilâveten 
ayda otuz liraya kadar tazminat verilebilmesi. 
gibi yeni hükümler veya tadiller, Devlet me-
murlariyle bankalar ve iktisadi teşekküller 
memurları arasındaki teadül ve tenazuru ikin
ciler lehine bozmaktadır. 

Terfi zammı gelmiş ve ehliyeti de sabit 
olmuş memurların, terfilerini, yaptığı işin 
ehemmiyeti az olduğu veya işinde hiç bir kusu
ru olmamakla beraber tam muvaffakiyeti gö
rülmediği mülâhazasiyle tedrici yapmak ir emu-
run ruhi haleti üzerinde menfi tesirler yarata
cak bir tedbir olduğu kadar, bir kısım memur
lara da asgari terfi müddetini doldurmadan 
zam verilmesi diğer Devlet memurlarının ru
hî haletleri üzerinde menfi tesir doğuracak ve 
âmme hizmetlerinin iyi görülmemesine âmil 
olacak mahiyettedir. 

Devlet memurları için yedinci ve daha yu
karı derecedeki memuriyetlerde, alt derece
si olmaması veya alt derecede ehil memur bu
lunmaması halindo en çok iki üst dereceye 
kadar, aşağıdan memur tâyini ve bunlara 
iki üst derece aylığı ile müktesep hakları 
olan derece aylığı arasındaki farkın İcra Ve
killeri Heyeti karariyle tazminat olarak ve
rilebilmesi hakkında 4598 sayılı kanunla kabul 
edilmiş olan hükmün, bu lâyihanın 2 nci 
maddesinin 5 numaralı fıkrasiyle iktisadi 
Devlet Teşekkülleri memurları için mutlak 
olarak ve alâkalı vekilin tasvibine bırakılmak 
suretiyle kabul edilmektedir. -

Devlet memurları için 7 nci dereceden 
yukarı memuriyetlerde böyle istisnai bir hük
mün kabulü, ancak hizmetlerin sevk ve ida
resi mevkilerine aşağı derecelerden ehil me
mur tâyini imkânını temin etmek maksadına 
matuftur, iktisadi teşeldmllerde bu maksat 
haricinde teşvik, tergip gibi maksatlar için en 
küçük derecedeki memurlara bu usulün teşmil 
edilmesi ve bunun icra Vekilleri Heyeti kara
rından çıkarılarak alâkalı vekile bırakılması da 
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yine Devlet memurlarının ruhi haletlerini 
sarsacak ve âmme hizmetlerinin iyi işleyişini 
bozacak mahiyettedir. 

Devlet memurları için memleketin neresin
de olursa olsun hizmet kabulü hiç bir munzam 
tazminat vesaire verilmesini icabetmez iken ik

tisadi teşekküllerin ve bankaların alâkalı vekil 
tarafından tâyin olunacak yerlerdeki, aylıkları 
170 liraya kadar olan memurlarına, aylıklarına 
zamimeten ayda 20 liraya kadar bir tazmi
nat verilmesi hakkındaki hükmü, biraz daha 
tevsi edilerek ambar ve depo memurlariyle 
diğer mahallî teşkilâta dâhil memurlara ka
dar teşmili de mevcut teadülü ihlâl edici ve 
iktisadi teşekküllerin hakikî ihtiyaçlarının üze
rinde temin edilmiş bir imtiyaz mahiyeti arzet-
mektedir. 

Mer'i hükmün vazı. sebebi, uzak mahallere 
mümkün mertebe ehil ve liyakatli şefler gön
deril ebilm esini teminden ibaret iken bu hük
mü, bütün mahallî teşkilâta şâmil olacak şe
kilde • tevsi etmek, iktisadi teşekküllerde ve 
bankalarda çalışmağı bir nevi imtiyaz mahiyeti
ne sokmaktan başka bir mâna ifade etmemek
tedir. 

iktisadi teşekküllerin deruhte ettikleri iş
lerin tam olarak yapılabilmesi bu yolda, iki 
zümre arasında fark ve imtiyazlar yaratmak 
suretiyle değil, onları yaptıkları işlerin neti-
cesiyle alâkalandırmak ve o işlerin iyi gitme- ' 
sinde menfaattar kılmak, diğer tabirle kendi
lerine yaptıkları muvaffakiyetli ve normalin 
üstündeki işler için prim veya kâr hissesi ve
rilmesi ve fakat bunların da maaş zammı gibi 
umumî mahiyete sokulmıyarak, hakikaten va-
zifelerindeki bağlılık ve gayret ile Devlete 
menfaat temin edenlere hasrolunması ve bun
ları tatmin ve âtiyen de tergip edecek hadlere 
çıkarılması gibi tedbirler almmasiyle mümkün 
olduğu kanaatındayız. 

Bu .yola gidilmiyerek, Devlet memurlariyle 
aynı işi yapmakta olan iktisadi Teşekküller 
memurlarına bir üst derece farkı vermek, ter-
filerini muayyen müddetten evvel yapmak, en 
küçük dereceden en yükseğine kadar bütün 
memurlara iki üst dereceye terfi imkânları 
temin etmek, kezalik yapılan işin mahiyetiyle 
alâkadar olunmaksızın alelade kayıt ve sevk 

^ vesaire gibi işleri yapanlara dahi, maaşlarından 
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başka tazminatlr vermek gibi, Devlet memur
larına nazaran çok üstün ve farklı hak ve im
tiyazlar tanımak yoluna gidildiği takdirde Dev
let memurlarının ruhi haletleri üzerinde son 
derece menfi tesirler yaratılacağı ve bunun da 
Devlet hizmetlerinde her zaman şikâyet etmek
te olduğumuz ve ıslâhına çare aradığımız bo
zuklukları arttıracağı ve Devlet dairelerinden 
İktisadi teşekküllere memur akını yaratacağı 
ve ileride de yüksek kabiliyet ve istidatlı genç
lerin Devlet idaresinden ziyade İktisadi teşek
küllere intisabını teşvikf edeceği muhakkaktır. 
Nitekim Devletle İktisadi teşekküller arasında 
memur nakli, alâkadar vekilin muvafakatine 
bağlı tutulduğu halde, şimdiye kadar bu usul
den hariç bırakılan müstahdemler bakında da 
aynı usulün tatbikini temin maksadiyle 3659 

sayılı kanunun 12 nci maddesinin tadiline bu 
lâyiha ile lüzum görülmüş olması, arzolunan 
memur akınının mevcut olduğunun ve daha 
da artacağının Hükümetçe dahi kabul edilmiş 
bulunduğunu göstermektedir;. 

Bu mülâhazalara binaen lâyihanın 2 nci 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının tayyedil-
mesi, 5 nci fıkranın 7 nci ve daha yukanki de
recelerde memuriyetlere hasrolunması ve lâyi
hanın 4 ncü maddesinin (K) fıkrasındaki ma
hallî teşkilât kaydının kaldırılarak aylik tazmi
natın ancak şef mevkiinde bulunanlara verile
bileceğinin tasrih edilmesi reyindeyiz.r 

Aydın İstanbul Kayseri 
R- Alpman J. H. Ulkmen F. Baysal 

• •. Tokad 
H. N. Keşmir 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 nu-
•çdfiralı kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu-kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bankalar ve Devlet müessese
leri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 numaralı kanunun 5 nci, 8 nci, 
12 nci 13 ncü ve 14 ncü maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Madde 5. — Bu müesseselere ilk defa gi
recekler menşelerine ve tahsil derecelerine göre 
aşağıda yazılı derecelere kabul edilebilirler: 

A) Orta mektep mezunlarından talip bulun
madığı takdirde alınacağı vazifenin ehli olduğu
nu bilimtihan ispat edenler 14 ncü dereceye; 

B) Orta okul mezunu olanlar 13 ncü de
receye; 

C) Lise veya muadili mekteplerden veya 
orta tahsil ile ayni zamanda meslek tahsili veren 
en az beş yıllık veya orta okul tahsilini ikmalden 
sonra en az iki yıllık meslek mekteplerinden me
zun olanlar 12 nci dereceye; 

D) Lise derecesinde bir tahsil üzerine en az 
bir yıllık meslekî tahsil yapmış veya kurs gör
müş veyahut beş yıllık meslek mektebi tahsili 
üzerine en az iki yıllık daha yüksek bir meslek 
tahsilini bitilmiş veya orta tahsüini bitirdikten 
sonra en az dört yıllık meslek mekteplerinden 
mezun olanlar mesleklerine ait memuriyetlerde 
11 nci dereceye; 

E) Altı yıldan az tahsilli yüksek mektep 
mezunları 10 ncu dereceye; 

1. Bunlardan askerlik hizmetini ifa etmeden 
memuriyete intisap edecekler altı ay müddetle 
11 nci dereceye alınır. 

2. Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya 
fazla olması halinde eksiği ilk terfi müddetine 
eklenir ve fazlası ilk terfi müddetinden indirilir. 

3. Yüksek bir mektep tahsilini ikmal ve 
diploma istihsal eyledikten sonra yurtta veya 
yurt haricinde ayrıca doktora tahsilini yaparak 
muayyen tezini kabul ettirmiş ve buna ait vesi
kayı da Maarif Vekâletine tasdik ettirmiş olan
lar girebilecekleri derecenin bir derece yükseğine 
alınabilirler. 

F) Altı yıllık yüksek mektep mezunları 

11 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞl 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Bankalar ve Devlet müessese
leri mtmurlan aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 sayılı kanunun beşinci mad
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: . 

(Sınai ve zirai işletmeler ile maden işletme
lerinde ve maden arama yerlerinde istihdam olu
nanlar, bu işletme ve yerler haricinde diğer me
muriyetlere nakillerinde müktesep hak teşkil 
etmemek üzere, bir derece yukarıya nâkil, ve tâ
yin olunabilirler.) 
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9 neu dereceye; 
G) Lise tahsilini yurtta ikmal edenlerden 

yüksek tahsilini gerek memleketimizde ve gerek 
yabancı bir memlekette bitirdikten sonra mesle
ğin muayyen bir şubesinde ayrıca ihtisas yaparak 
ihtisaslarını hususi kanunlarında yazılı şekilde 
tasdik, ettirenler 8 nci dereceye; 

H) '•-Yukarda fıkralara göre 14, 13, 12, 11, 
10 ve 9 neu dereceye girecekler arasında meslek
lere göre İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
yabancı dillerden birine ve 8 nci dereceye alına
bilecekler arasında bu dillerden ikisine hakkiyle 
vakıf oldukları icra Vekilleri Heyeti karariyle 
teşkil edilecek bir komisyon huzurunda imtihanla 
sabit olanlar bir derece yukarısına alınabilirler. 

Sınai ve zirai işletmelerle maden işletmele
rinde ve maden arama yerlerinde istihda(m, olu
nanlar, bu işletmeler ve yerler haricinde diğer 
memuriyetlere nakillerinde müktesep hak teşkil 
etmemek üzere bir derece yukarıya tâyin oluna
bilirler.. Gerek bu işletmelerin, gerek bunların 
bağlı oldukları 3460 numaralı kanunun 26 nci 
maddesinde yazılı müesseselerin imal ve istihsal 
kısımlarının bulunduğu yerden başka bir yerde 
bulunan diğer bilûmum kısımları dahi bu fıkra
nın tatbikatında işletmeler tâbirinin şümulüne 
dâhil addolunur. 

Madde 8. — Yukarı dereceye terfi için ara
nılacak ehliyet ve liyakatten başka en az üç sene 
bir derecede bulunmuş, ve bu kadar müddet o de
rece ücretini fiilen almış olmak şarttır. 

Terfi müddetlerini dolduran memurlardan 
ehliyet ve liyakatleri veya gördükleri işin ma
hiyeti itibariyle lüzum görülenlere, bulunduk
ları derece ile üst derece aylık tutarı arasındaki 
fark, tayinlerindeki usul dairesinde, iki veya 
üç senede tedricen verdirilebilir. Bu suretle ya
pılan terfilerde, farkın verilmesine başlandığı 
tarihten itibaren geçen müddet üst derecede geç
miş sayılır. 

Vazifelerinde fevkalâde gayret ve başarı gös
tererek temayüz eden memurların terfi müddet
lerini doldurmaları beklenmeksizin, bulundukları 
derece ile bir üst derece aylık tutarları arasında
ki farkın üçte biri, birer sene ara ile ve terfilc-
rindeki usul dairesinde verilmek suretiyle üç se
nede üst dereceye terfi ettirilmeleri caizdir. Bu 

B. E. 

MADDE 2. — Aynı kanunun sekizinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1. Yukarı dereceye terfi için aranılacak eh
liyet ve liyakatten başka en az üç sene bir dere
cede bulunmuş ve bu kadar müddet o darece 
aylığını fiilen almış olmak şarttır. 

2. Terfi müddetlerini dolduran memurlar
dan ehliyetleri veya gördükleri işin mahiyeti 
itibariyle lüzum görülenlere, bulundukları de-

• rece ile bir üst derece aylık tutarı ve fevkalâ
de zamları arasındaki fark, terfilerindeki usul 
dairesinde iki veya üç senede tedrici olarak ve

rilebilir. Bu suretle yapılan terfilerde farkın veril
mesine başlandığı tarihten itibaren geçen müd
det üst derecede geçmiş sayılır. 

3. Vazifelerinde fevkalâde gayret ve başarı 
gösteren memurlara, terfi müddetlerini doldur
maları beklenmeksizin, her sene bulundukları 
derece ile bir üst derece aylık tutarı ve fevka
lâde zamları arasındaki farkın üçte biri terfile-

( S. Sayısı : 215 ) 



HÜ. 

fıkra mucibince verilen farklar bunları alan me
murların terfi müddetlerini doldurmadan diğer 
bir müesseseye geçişlerinde müktesep hak teşkil 
etmez. j 

Bir terfi müddeti içinde üç defa takdirna
me alan memurların o dereceye mahsus olmak 
üzere kıdemine bir seneye kadar zam yapılabilir. 

Herhangi bir derecedeki memur kendi aylı
ğı ile daha yüksek dereceli bir vazifede istih
dam edilebilir. Şu kadar ki, kadroya göre aşa
ğı derecede memuriyet olmaması veya ehil me
mur bulunmaması dolayısiyle daha yüksek de
receli vazifelerde istihdam olunanlara hak kazan
mış bulunduklaır derece aylığı tutarı ve fevka
lâde zamları ile en çok iki yukarı derece aylığı 
tutarı ve fevkalâde zamları arasındaki fark alâ
kalı vekilin tasvibi ile kendilerine tazminat ola
rak verilebilir. 

Terfie hak kazanmış oldukları halde kad
roda açık yer olmamak veya bulundukları vazife
nin üst derece ücreti olmamak yahut bulun
dukları vazifede kalmalarına idarece lüzum gö
rülmek sebepleri ile terfi edemeyenlere bir üst 
derece aylığı ve bu derecede bir terfi müddeti 
geçirerek terfie hak kazanan be ayni sebepler do
layısiyle terfi edemiyenlere daha bir üst derece 
aylığı veriilir. 

îkinci derece memuriyetlerde bulunupta bu 
suretle bir üst derece aylığını almış olanlardan 
bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak ka
zananlara yüz lira tazminat verilir. 

Birinci derece memuriyettekilerden bu dere
cede bir terfi müddetinin dolduran ve terfie hak 
kazananlara yüz lira ve bunlardan ikinci bir ter
fi müddetini doldurarak terfie hak kazananlara 
daha yüz lira aylık tazminat verilir. 

6 ner, 7 nci ve 8 nci fıkralar hükümlerine gö
re yapılacak terfilerde memurun bulunduğu 
derece maaşını bir terfi müddetince müktesep 
hak- olarak almış bulunması esastır. 

B. E. 

rindeki usul dairesinde ve alâkalı vekilin tas
vibi ile verilebilir. Bu suretle verilen farklar, bun
ları alan memurların bulundukları derecede terfi 
müddeterini doldurmadan başka bir müesseseye 
nakilleri halinde müktesep hak teşkil etmez. 

4. Bir terfi müddeti içinde üç defa takdir
name alan memurların kıdemine, o dereceye 
mahsus olmak üzere, bir seneye kadar zam ya
pılabilir. 

5. Herhangi bir derecedeki memur kendi 
aylığı ile daha yüksek dereceli bir vazifede istih
dam edilebilir. Şu kadar ki, kadroya göre aşağı 
derecede memuriyet olmadığı veya ehil memur 
bulunmadığı takdirde daha yüksek dereceli vazi
felerde istihdam olunanlara, hak kazanmış bu
lundukları derece aylık tutarı ve fevkalâde zam
ları ile en çok iki yukarı derece aylık tutarı ve 
fevkalâde zamları arasındaki fark alâkalı vekilin 
tasvibi ile tazminat olarak verilebilir. 

6. Bulundukları derecelerde terfi müddetle
rini doldurmuş ve terfie hak kazanmış oldukları 
halde kadroda açık yer olmamak veya bulunduk
ları memuriyette kalmalarına müesseselerince lü
zum görülmek veya bulundukları memuriyetlerde 
üst derece olm,amak sebepleriyle terfi edemiyen-
ler, bir üst derece aylığı ve bu derecede de bir 
terfi müddeti geçirmiş ve terfie hak kazanmış ol
duğu halde aynı sebeplerle üst dereceye terfi 
cdemiyenler, daha bir üst derece aylığı verilerek 
terfi ettirilebilirler. 

İkinci derece memuriyetlerde bulunup da.bu 
suretle bir üst derece aylığı almış olanlardan bir 
terfi müddeti daha geçiren ve terfie hak kaza
nanlara yüz lira aylık tazminat verilebilir. 

Birinci derece memuriyetlerde bulunanlardan 
bu derecede bir terfi müddetini dolduran ve ter
fie hak kazananlara yüz lira ve bunlardan ikinci 
bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak kaza
nanlara daha yüz lira aylık tazminat verilebilir. 

Bu bent hükmüne göre yapılacak terfilerle 
aylık tazminat verilecek hallerde memurun bu
lunduğu derece aylığını bir terfi müddetince 
müktesep hak olarak almış bulunması ve ikinci 
ve daha yukarı derecedekiler için ayrıca alâkalı 
vekilin tasvibi esastır. 
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Madde 12. — Bu kamıma tâbi müesseselerin 
birinden diğerine veyahut bunların birinden 
Devlet teşkilâtından birine veya Devlet teşkilâ
tından bu müessesele memur nakli o memuru tâ
yine salahiyetli olan makamın müsaadesine 
bağlıdır. Hademe, odacı, şoför, ve bekçilerle 
bu gibilerin gördükleri işin mahiyetçe benzeri 
olan işlerde çalıştırılanlar müstesna olmak üze
re 3656.numaralı kanunun 19 ncu ve 3659 nu
maralı kanunun 10 ncu maddelerine dâhil müs
tahdemler de bu müsaadeye tâbidir. 

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

Madde 13. — Bu müesseseler memurlarına 
(İdare meclisi reis ve azaları hariç) almakta 
oldukları aylıklardan başka: • 

A) Yalnız Ankara'ya mahsus olmak üzere 
ücretli Devlet memurları için kabul edilen esas 
ve nispetler dahilinde muvakkat tazminat ve
rilebilir. 

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

B) Devletin maaşlı memurları için kabul 
-edilen esas ve nispetleri geçmemek şartiyle 
usulen mezun olanlara veya kisa askerlik hiz
metini yapmak veya talim ve manevra için va
zifeden ayrılanlara aylıkları verilebileceği gi
bi hasta olanların tedavi ve yol masrafları ve 
tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze masraf
ları, ödenebilir; 

C) Her sene 3460 sayılı kanunun 42 nci 
maddesi hükümleri dâhilinde temettü kaydiy
le mukayyet olmak ve bir aylık istihkakı geç
memek şartiyle ikramiye verilebileceği gibi 
fevkalâde faaliyet ve gayretleri görülenlere 
temettü kaydiyle mukayyet olmaksızın ayrıca 
bir aylık tutarına kadar idare meclisi kara-
riyle fevkalâde ikramiye dahi verilebilir; 

D)•- Maden .' arama ve işletme ve maden 
cevheri işleme yerlerinde çalışanlardan yaptık
ları hizmetin • ağırlığına ve diğer hususiyetleri
ne gö>e lüzumlu görülecek olanlara bu yerler
de çalıştıkları müddete münhasır olmak üze
re idare meclislerinin ve M. T. A. Enstitüsün-

B. E. 

MADDE 3. — Ayni kanunun 12 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Bu kanuna tâbi müesseselerin birinden di
ğerine veyahut bunlardan Devlet teşkilâtından 
birine veya Devlet teşkilâtından bu müesseselere 
memur nakli o memuru tâyine salahiyetli olan 
makamın müsaadesine bağlıdır. Hademe, odacı, 
şoför ve bekçilerle bu gibilerin gördükleri için 
mahiyetçe benzeri olan işlerde çalıştırılanlar müs
tesna olmak üzere, 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
ve bu kanunun 10 ncu maddelerine giren müsn 
tahdemler dahi bu müsaadeye tabidirler. 

İstifa edenler hakkında da üç ay müddetle 
bu hükümler tatbik olunur.) 

MADDE 4. — Aynı kanunun 13 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Bu müesseseler memurlarına (İdare meclisi 
reis ve azaları hariç) almakta oldukları aylık
lardan başka: 

A) Yalnız Ankara'ya, mahsus olmak üzere 
bir derece .aşağıdaki maaşlı Devlet memurin için 
kabul edilen esas ve nispetlere göre muvakkat 
tazminat verilebilir. 

İhtisas mevkilerinde bulunanlara, almakta ol
dukları ücret derecesine bu kanunun umumî hü
kümleri dairesinde, istihkak kesbedinceye ka
dar, muvakkat tazminat verilmez; 

B) Devletin maaşlı memurin için kabul edi
len esas ve nispetleri geçmemek şartiyle usulen 
mezun olanlara veya kısa askerlik hizmetini yap
mak veya talim ve manevra için vazifeden ayrı
lanlara aylıkları verilebileceği gibi hasta olan
ların tedavi ve yol masrafları ve tedavi edilmek
te iken ölenlerin cenaze masrafları ödenebilir. 
4161, 4311 ve 4379 sayılı kanunların hükümleri 
mahfuzdur; 

C) Her sene 3460 sayılı kanunun 42 nci mad
desi hükümleri dâhilinde temettü kaydiyle mu
kayyet olmak ve bir aylık istihkakı geçmemek şar
tiyle ikramiye verilebileceği gibi fevkalâde faali
yet ve gyretleri. görülenlere temettü kaydiyle 
mukayyet olmaksızın ayrıca bir aylık tutarına 
kadar idare meclisi karariyle fevkalâde ikramiye 
dahi verilebilir; 

D) Maden arama ve işletme ve maden cev
heri işleme yerlerinde çalışanlardan yaptıkları 
hizmetin ağırlığına ve diğer hususiyetlerine göre 
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de direktörler ve şefler encümeninin kararı ve 
alâkalı vekilin tasvibi ile aylık tutarlarının 
% 20 sine kadar bir tazminat verilebilir; 

E) Maden arama ve işletme yerleri ile sı
nai ve zirai işletme yerlerindeki istihsalin 
yükselmesinde hizmeti dokunanlara îcra Ve
killeri Heyeti karariyle tesbit edilecek esaslar 
dairesinde alâkalı vekilin tasvibi ile aylık 
tutarlarının en çok yüzde yirmi beşine kadar 
prim verilebilir; 

F) Herhangi bir memuriyetin vekâletle 
idaresi halinde Devlet memurları için kabul 
edilen esas ve müddetleri geçmemek üzere ve
kâlet ücreti verilebilir; 

G) Paraya el koyan vezne memurlarına 
her sene bir aylık tutarına, kadar kasa tazmi
natı verilebilir; 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası vez
nedarları ile kıymet muhafızlarına, kendileri
ni tâyine salahiyetli mercilerin tensibi ile ay
lıkları tutarının % 25 ine kadar ayrıca prim ve
rilebilir. 

H) Bu müesseseler memurlarına ve ida
re meclisi reis ve âzalariyle murakıplara ve 
umumî murakabe heyeti reis ve azalarına ve
rilecek harcırah, Devlet memurlarının harcırah 
hükümlerine tevfikan ve bu kanunun ikinci 
maddesinde yazılı derece aylıkları esas tutu
larak hesap edilir; 

î ) Bu müesseselerin, aded ve mevkileri 
ait olduğu vekil tarafından tesbit edilecek 
olan şube, sândık ve ajanlıkları ile büro, am
bar ve depo ve bu mahiyetteki diğer mahallî 
teşkilâtının aylık tutarı 170 lirayı geçmeyen 
memurlarına aylıklarından başka ayda yirmi 
lirayı geçmemek ve miktarı yine ait olduğu 
vekil tarafından tesbit edilmek üzere münasip 
bir tazminat ta verilebilir. 
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lüzumlu görülecek olanlara bu yerlerde çalıştık
ları müddete münhasır olmak üzere idare mec
lislerinin ve M. T. A. Enstitüsünde direktörler 
ve şefler encümeninin kararı ve alâkalı vekilin 
tasvibi ile aylık ve fevkalâde zamları tutarları
nın yüzde 20 sine kadar bir tazminat verilebilir; 

E) Maden arama yerleri ve işletmeleriyle 
sınai, zirai, malî ve ticari işletmelerin daha ras
yonel çalışmalarını teminde hizmeti görülenlere, 
elde edilen neticelerle mütenasip olmak ve aylık 
tutarı ve fevkalâde zamlarının yüzde 25 ini geç
memek üzere, îcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek esaslar dairesinde alâkalı vekilin tasvi-
biylo «Prim» verilebilir; 

F) Maden işletmeleriyle sınai ve zirai işlet
melerin iş yerlerini fiili surette sevk ve idare eden 
müdür, müdür muavini, teknik ve ticari kısım
lar şeflerine, bu işletmelerden her birinin yıllık 
bilançolarında görülen safi kârdan yüzde bire 
kadarı gayret ve ehliyetleriyle mütenasip olmak 
üzere alâkalı vekilin teklifi ve icra Vekilleri He
yeti kararij^le «Kâr hissesi» olarak verilebilir. 

Bu hükmün tatbikmda fevkalâde haller dola-
yısiyle Hükümetçe veya salahiyetli makamlarca 
alınmış olan karar ve tedbirler netiresi tahassül-
edecek kâr ve zararlar nazara alınmaz. Bu gibi 
hallerde yukarıki fıkrada gösterilen memurlara 
yine alâkalı vekilin teklifi ve icra Vekilleri He
yeti karariyle münasip miktarda ikramiye veri
lebilir. 

G) işletmelere, teknik ve işletme usulleri 
bakımından ehemmiyetli faydalar temin eden
lerle maden bulanlara alâkalı vekilin tasvibiyle 
münasip miktarda ikramiye verilebilir. 

H) -Herhangi bir memuriyetin vekâletle ida
resi halinde vekâlet edenlere, Devlet memurları 
için kabul edilen esas ve müddetleri geçmemek 
üzere vekâlet ücreti verilebilir. 

I) Paraya el koyan vezne memurlariyle Kıy
met muhafızlarına, para ve kıymetlerin hacim 
ve hareketlerine göre aylık tutarı ve fevkalâde 
zamların yüzde 25-ine kadar kasa tazminatı verile
bilir. 

J ) Bu müesseseler memurlarına ve idare 
meclisi reis ve âzalariyle murakıplara ve umumî 
murakabe heyeti reis ve azalarına verilecek har
cırah Devlet memurlarının harcırah hükümlerine 
tevfikan ve bu kanunun ikinci maddesinde ya-
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Madde 14. — Bu müesseseler memurlarına 
bu kanunda yazılı olanlardan ve Tekaüt Ka-
nunlariyle temin edilen haklardan gayri te
mettü, satış hissesi, ikramiye,. tazminat ve sa
ir namlarla ve başka şekil ve suretlerle hiç bir 
şey verilmez. Ancak fabrika ve imalâthaneler 
ile Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna ve 
Toprak Mahsulleri Ofisine ait istihsal, alım 
ve satım ve sevk gibi işlerde fevkalâde ahval 
dolayısiyle mûtat mesai saatleri haricinde 
memurları çalıştırmak mecburiyeti hâsıl oldu
ğu takdirde bunlara müesseselerin bağlı bu
lundukları mercilerince tâyin edilecek esaslar 
dâhilinde munzam bir ücret verilebilir. 

.Kezalik hususi surette teşekkül eden ve bu 
kanuna tâbi bulunan millî bankalar, kendi 
memurları için, Devletçe kurulmuş bankala
rın memurları hakkında kabul edilen esas ve 
nispetler dâhilinde kalmak üzere tekaütlük ve 
maluliyet tazminatı kabul edebilirler. 

MADDE 2. — A) Bu müesseseler memur
larına her çocuk için beş lira aylık "çocuk zam
mı verilir. înfakı memura ait olan üvey çocuk
lar öz çocuk sayılır. Ana ve babanın her ikisi 
de memur ise çocuk zammı yalnız birisine ve
rilir. 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez. 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar, 
2. On dokuz yaşını dolduran erkek, yirmi beş 

yaşını dolduran kız çocuklar. (Yüksek tahsile de
vam eden erkek çocuklar için 25 yaşım ikmal 
edinceya kadar zammın verilmesine devam edilir.) 

3. Hakikî veya hükmi şahıslardan aylık ve
ya gündelik alan çocuklar, 

C) Üçüncü ve daha yukarı derece aylıklarını 
gerek müktesep hak olarak gerek müktesep hak 
teşkil etmemek üzere alanlar ve bu dereceler üc-
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zıh derece aylıkları esas tutularak hesap edilir. 
K) Bu müesseselerin aded ve mevkileri ait 

olduğu vekil tarafından tesbit edilecek olan şu
be, sandık, ve ajanlıklariyle büro, ambar, de
po ve bu mahiyetteki diğer mahallî teşkilâtın 
aylık tutarı 210 lirayı geçmiyen memurlarına, 
ayda 30 lirayı geçmemek ve miktarı yine ait ol
duğu vekil tarafından tesbit edilmek üzere mü
nasip miktarda tazminat verilebilir.) 

MADDE 5. — Aynı kanunun 14 ncü madde-
. sı asa ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Bu müesseseler memurlarına bu kanunda ya
zılı olanlardan ve tekaüt kanunlariyle temin edi
len haklardan gayri temettü, satış hissesi, ikra
miye, tazminat vesair namlarla ve başka şekil ve 
suretlerle hiç bir şey verilmez. Ancak fabrika ve 
imalâthaneler ile Devlet Ziraat İşletmeleri Kuru
muna ve Toprak Mahsulleri Ofisine ait istihsal, 
alım ve satım ve sevk gibi işlerde fevkalâde ah
val dolayısiyle mutat mesai saatleri haricinde 
memurları çalıştırmak mecburiyeti hâsıl oldu
ğu takdirde bunlara müesseselerin bağlı buhrcu 
duldan mercilerince tâyin edilecek esaslar dâhi
linde munzam bir ücret verilebilir. 

Kezalik hususi surette teşekkül eden ve bu 
kanuna tâbi bulunan Millî Bankalar, kendi me
murları için,. Devletçe kurulmuş bankaların me
murları hakkında kabul edilen esas ve nispetler 
dahilinde kalmak üzere tekaütlük ve maluliyet 
tazminatı kabul edilebilir.) 

MADDE 6. — A) Bu müesseseler memur
larına her çocuk için beş lira aylık çocuk zammı 
verilir. Memur tarafından infak edilmekte olan 
üvey çocuklar öz çocuk sayılır. Ana ve babanın 
her ikisi memur ise çocuk zammı babaya verilir. 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez: 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2. 19 yaşını dolduran erkek, 25 yaşını dol

duran kız çocuklar (19 yaşını bitirdiği halde 
yüksek tahsile devam etmekte bulunan erkek ço
cuklar için 25 yaşım geçmemek üzere tahsillerini 
ikmal edinceye kadar bu zammın verilmesine de
vam olunur); 

3. Hakikî veya hükmi şahıslardan aylık veya 
gündelik alan çocuklar; 

C) Bu maddeye göre çocuk zammı verilen-
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reti ile müktesep hakları olan derece ücreti ara
sındaki farkı 8 nci madde gereğince tazminat 
olarak alanlara çocuk zammı verilmez. 

D) Bu maddeye göre çocuk zammı veri
lenlere 4178 sayılı kânunun üçüncü maddesi 
hükmü tatbik olunmaz. 

MADDE 3. — Bu müesseseler memurların
dan: 

a) Çocuğu dünyaya gelenlere; 
b) Memur olmayan karısı ölenlere, 
son maaş veya ücretinin bir aylık tutarı, 
c) Memurun ölümü halinde sağlığında be

yanname ile gösterdiği kimseye eğer beyannam 
vermemiş ise ailesine son ücretinin iki aylık tu
tarı yardım olarak verilir. 

Yabancı memleketlerde vazife görenlerden 
ayrı esaslara göre ücret alnalara bu maddede ya
zılı yardımlar memleket dâhilinde alabilecek
leri aylıklar üzerinden yapılır-

Ana ve babanın her ikisi.de memur ise (a) 
fıkrasına göre verilecek yardım parası yalnız ba 
baya verilir. 

MADDE 4. -T- Bu müesseseler memurlarına 
bu kanunun 2 nci ve 3 ncü maddeleri gereğince 
yapılacak yardımlar ile verilecek tekaüt ikrami
yeleri hiç bir vergiye ve tevkif ata tâbi değildir 
ve bu yardımlar borç için haciz dahi edilemez. 

MADDE 5. — 4478 numaralı kanunun birin
ci maddesi kaldırılmıştır. 
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lere 4178 sayılı kanunun 3 ncü maddesi hükmü 
tatbik olunmaz. 

MADDE 7. — Bu müesseseler memurların
dan : 

a) Çocuğu dünyaya gelenlere; 
. b) Memur olmıyan karısı ölenlere; 

Son ücretinin bir aylık t u t a n ; 
c) Memurun ölümü halinde sağlığında be-

yanneme ile gösterdiği kimseye, eğer beyanname 
vermemiş ise, ailesine son ücretinin iki aylık tu
t a n yardım olarak verilir. 

Yabancı memleketlerde vazife görenlerden 
ayn esaslara göre ücret alanlara bu maddede ya
zılı yardımlar memleket dâhilinde alabilecekleri 
aylıklar üzerinden yapılır. 

Ana ve babanın her ikisi de memur ise (a) 
fıkrasına göre verilecek yardım parası yalnız ba
baya verilir. 

MADDE 8. — Bu müesseseler memurlarına 
bu kanunun 6 nci ve 7 nci maddeleri gereğince 
yapılacak yardımlar ile 4001 sayılı kanunun 15 
nci maddesine göre verilecek tekaüt ikramiye
leri hiç bir vergi ve tevkif ata tâbi değildir ve 
bu yardımlar borç için haciz dahi edilemez. 

MADDE 9. — Bu kanunun ikinci madde
siyle değiştirilen 3659 sayılı kanunun 8 nci mad
desinin 3, 5 ve 6 numaralı bentlerinde ve 4 ncü 
maddesiyle değiştirilen 13 ncü maddesinin D, 
E, F , G. ve K işaretli bentlerinde alâkalı vekile 
verilmiş olan salâhiyetler, 3659 sayılı kanunun 
birinci maddesinin B bendinde yazılı Millî Ban
kaların ve bunlar tarafından sermayesinin yarı
sından fazlasına iştirak edilerek kurulan te
şekküllerle bunlar tarafından yine sermayesinin 
yarısından fazlasına iştirak edilerek vücude 
getirilen kurumların memurlarına taallûk eyli-
yen aynı muamele ve teşebbüslerde işbu banka, 
teşekkül vo kurumların idare meclislerince ve 
idare meclisi bulunmıyanlarm da o vazifeyi gö
ren uzuvlarca kullanılır. 

MADDE 10. — 4478 sayılı 
maddesi kaldırılmıştır . 

kanunun birinci 
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MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
neşri tarihinde memur bulunan yüksek mektep 
mezunları için bir defaya mahsus olmak üzere 
terfi müddeti iki senedir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 3659 numaralı 
kanunun, bu kanunun birinci maddesiyle mu
addel. 5 nei maddesinin (II) bendinin son fık
rası ve 13 ncü maddesinin (D) ve (E) bentleri 
hükümlerinin, alâkalı yerlerde tatbikine her 
yer için icabeden hazırlıklar tamamlandıkça 
geçirilir. Bu suretle tatbik tarihine kadar ge
çecek müddet zarfında ilgili yerlerde eski 
hükümlerin tatbikine devam olunur. Şu kadar 
ki muaddel hükümlerin bu kanunun neşri tari
hinden itibaren altı ay zarfında her alâkalı 
yerde tatbikına geçilmiş olması mecburidir. 

MADDE 6. — Bu kanunun 2 nci maddesi 
hükmü 1. IX. 1944 tarihinden, 3 ncü ve 4 ncü 
maddeleri, muaddel 8 nci ve muvakkat birinci 
maddeleri ve muaddel 13 ncü maddesinin (B) 
bendinin yol ve cenaze masrafları hakkındaki 
hükümleri 31 . V . 1944 tarihinden ve diğer hü
kümleri neşri tarihinden mer'idir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

8.VI.1944 
Bş. V. Ad.V. M.M. V. 

Ş. Saraçoğlu A. R. Türel 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Hilmi Tiran N. Menemencioglu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel Sırrı D ay Fuad Sirmen 

S. İ M . V. G.Î.V. Zr. V. 
Dr.H.Alataş SuatH.Ürgüblü Ş.R.Hatipoğlu 

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

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
neşri tarihinde memur bulunan Yüksek mektep 
mezunlar için bir defaya mahsus olmak üzere 
terfi müddeti iki senedir. Terfie ait ehliyet ka-
yit ve şartlan mahfuzdur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
birinci, maddesiyle değiştirilen beşinci madde
nin son fıkrası ve 4 ncü maddesiyle değiştirilen 
13 ncü maddenin (D) ve (E) işaretli bent
leri hükümlerinin alâkalı yerlerde tat
bikına her yer için icabeden hazırlıklar tamam
landıkça geçilir, ve bu suretle tatbik tarihine 
kadar geçecek müddet zarfında ilgili yerlerde 
eski hükümlerin tatbikına devam olunur. 

MADDE 11. — Bu kanunun 6 nci maddesi
nin hükmü 1 . XI . 1944 tarihinden, ikinci mad
de ile değiştirilen 8 nci madde hükmü ve dör
düncü madde ile değiştirilen 13 ncü maddenin 
B bendinin (Yol ve cenaze masrafları) hakkın
daki hükmü ve 7 nei, 8 nci ve Muvakkat birin
ci maddelerin hükümleri neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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