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1. — SABIK ZA] 
' » . S i . ; . ' • • • • • . : • . 

SiVas Mebusu1 Abdurrahman (Naci Demirağ'm 
vefatına dair Başvekâlet tezkeresi okundu ve;>rah-
metlinin hatırasını tazizen ikii. dakika a^aktâ^su-
suldu; ı.!:i.:..'ı:ı.:::-..:'[-ü.';îrii'.;:':/« .aâ^i -y %:': 

Urf a 'nın Harpetelyahy a '• kÖyünd6n! Hamdor 
oğlu Hamet Ergene ile 

Vezirköprü 'nün Toprakkale mahallesinden ., 
Şükriioğlu Kemal Güney ve 

Sorgun'un Çavuş köyünden Nurettinoğlu Adı-
güzel Ayan'm ölüm cezasına çarptırılmalarına 
dair mazbatalarla; 

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mü
kâfatına; 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Il
ımım Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin üc
retleri hakkındaki kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 3173 sayılı kanuna ek ve 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 

Teklifler 
l t — İ z m i r Mebusu Halid Onaran'm, Bele

diyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediye
ler Bankası, memurları tekaüt sandığı teşkiline 
dair olan 4085 sayılı kanunun'2 nci muvakkat 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/48) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe Encümen
lerine); 

Mazbatalar 
2. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş

letme Umum Müdürlüğü memurları tekaüt san
dığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara 
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunların 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4001 
sayılı kanuna bir muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Münakalât, Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (1/300) (Ruz
nameye) ; 

3. _ Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara bağlı (1) sayılı cetvellerin Maarif Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encümenleri maz-" 
hataları (1/291) (Ruznameye); 

,- .<. 4. -— Dcmiryollar ve limanlar inşaatı için ge
lecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe Encü
menleri mazabtaları (1/313) (Ruznameye); 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adliye1 Vekâleti kısmında değişik
lik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Adliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/283) (Ruz
nameye); 

6. — Havadan indirme ve denizden çıkarma-

3IT HULÂSASI 

sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun lâyihaları kabul olundu; 

Daire; ve; .müesseselerde mukavej^'ile, pro
fesör, öğretmen ve mütehassis sıfapyrle Müstah
dem olan yabancılardan Türkiye'\'Cumhuriyeti 
vatandaşlığına kabul edilmiş ve edilecekler hak
kında tatbik edilecek muameleye; 

Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak 
yabancı profesör, öğretmen, mütehassıs ve us
talarla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdine; 

Muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere 
gönderilecek erata harçlık verilmesine dair olan 
kanun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldı; 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. - ' . , . ; 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Malatya İsparta 

Ş. Günaltay N. Bay dar K. Turan 

lara karşı mücadele hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbâta^-
ları (1/319) (Ruznameye); 

-7. — Konya Mebusu Dr, Osman Şevki Ulu
dağ'ın, İstanbul Şehremaneti ve Belediyesinde 
zabıtai belediye hizmetini ifa «den memurların 
evvelce ücretle geçen hizmet müddetlerinnin teka
ütlükleri hesabında ' sayılmasına dair kanun tek
lifi hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası' ve 
Maliye Encümeni Riyaseti tezkeresiyle Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (2/5, 1/115) (Ruz
nameye) ; 

8. — Millî Korunma Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan 4180 sayılı 
kanunun 30 ncu maddesinin I numaralı fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında 1/189 ve Millî Ko
runma Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve ek maddelerinin çıkarılmasına dair 
1/294 sayılı kanun lâyihaları ve Muvakkat En
cümen mazbatası (Ruznameye). 

9. — Ordu ve jandarmaya mensup zabitlerle 
efradın vesair,binek hakkı olanların kendi malı 
bineklerinin ve orduya alman ahali nakliye vâ
sıtalarının ödenmesine dair olan 1471 sayılı kâ
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Dahiliye, Millî Müdafaa ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (İ/274) (Ruz
nameye) ; • 

10. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve Memurin Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair olan 4258 sayılı kanuna 
bağlı kadro cetvelinde değişiklik yapılması hak-

...kmda kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimai Mua-

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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venet ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/306) 
(Kuzunineye); > ' ••;•••::•.••'• 

11. — Posta, Telgraf ve Telefon Kanunlarına 
ek 2721 .ve 2722 sayılı kanunların'iki ve üçüncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun1 lâ
yihası ve Münakalât ve'Bütçe'Encümenleri iiiaz-

\tî 

hataları (1/253) (Ruznameye); 
12. -— Yeniden yapılacak su işleri için gelecek 

senelere geçici taahhüt icrasına mezuniyet veril
mesi, hakkındaki,3132 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Bütçe Eneümenlfii±:mazbataT 
kırı (l/3i4^n;i(Buznameye).!.:.:••»j'ij-;; ,r | i 

B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati : 10 

REİS — Dr. M. Germen 

KÂTİPLER : K. Turan (İsparta), B. K. Çağlar (Erzincan) 

REİS — Celse açılmıştır. 
MAARİF V. H. Â. YÜCEL (İzmir) — Ar

kadaşlarım, bu gelen evrak içerisinde 3 ncü nu
marasında bizim bir kanun lâyihamız vardır. 1944 
bütçesi müzakere edilirken tahsisatı düşünülmüş 
olan yeni açacağımız okullar ve teşkilâta dair bir 
kadro kanunudur. Bunun ruznameye alınmasını 
ve müstaeelen ve tercihan müzakeresini istirham 
r edeceğim. 

REİS — Gelen evrak arasında Devlet memur-
lalı aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı bir sayılı 
cetvellerin Maarif Vekâleti kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasının müstaeelen 
ruznameye alınmasını.ve tercihan müzakeresi tek
lif olunuyor. 

Evvelâ ruznameye alınmasını reyinize arzedi-
yorum- Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ayrıca müstaceliyet ve takdimen müzakeresini 
teklif ediyorlar. Bunu da reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar-.. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

NAFIA V. SIRRI DAY (Trabzon) — Efen
dim; bugünkü ruznamenin beşinci maddesinde De
miryolları için istikraz akdi salâhiyetine dair ka
nuna ek kanun lâyihası vardır. 318 numaralıdır. 
Bunun, müsaade büyürursnız müstaeelen müza
keresini rica ediyorum. 

Yine ruznamenin yedinci maddesinde depre
me karşı alınacak tedbirler hakkında Muvakkat 

Encümenin hazırladığı bir kanun lâyihası yardır. 
Bunun da müstaeelen müzakeresini rica ediyo
rum. .... 

Ruznamenin 8 nci maddesinde memur mesken
leri inşası hakkında J^rtice ittihaz buyurulan 
karara tevfikan hazırlanıp, encümenlerde intaç 
edilmiş ve ruznamenin 8 numarasına kaydedilmiş 
bulunan bu lâyihanın da müstaeelen müzakere
sine yüksek müsaadenizi rica ediyorum. 

Mâruzâtımı hulâsaedersem ruznamenin 5, 7 ve 
8 nci maddelerinin müstaeelen müzakeresini rica 
ediyorum. 

REİS — Efendim, ruznamenin 5 nci, 7 nci 
ve 8 nci maddelerinin müstaeelen müzakeresini 
teklif ediyorlar. Bunları ayrı ayrı reyinize ar-
zedeceğim. 

Ruznamenin 5 nci maddesinin müstaeelen mü
zakeresini kabul edenler... Etmiyenler... Müs
taeelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Ruznamenin 7. nci maddesi, depreme karşı alı
nacak tedbirler hakkında kanun lâyihasıdır. 
Bunun müstaeelen müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler... Müstaeelen müzakeresi kabul edil-
miştir. 

Ruznamenin 8 nci maddesi memur meskenle
rinin inşası hakkındaki kanun lâyihasıdır. Bu
nun hakkındaki müstaceliyet teklifini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Devlet memurlar i) aylıklarının tevhit ve 

teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara hağh (1) sayılı cetvellerin Maarif Vekâleti 
knmmilOt değişiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası ve Maarif ve Bütçe Encümenleri-mazba
taları (1/291) [1] ' 

[1] 227 sayılı basmayazı basmayazı zaptın 
sorumdadır, 
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R E İ S — Heyeti umumiyesi hakkında müta

lâa var mı? Bunun hakkında müstaceliyet kararı 
vardır. Maddelere geçilmesin^ rcyjnize arzediyo--
rum; kabul cdcnjer... Etmiyenler... kabul edilmiş
tir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü-* 
lüne dair olan 3656 sayılı kanunla eklerine bağlı 
cetvellerin Maarif Vekilliği kısımlarında deği

şiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 3656, 4121, 4122, 4365 sayılı 
kanunlarla Maarif Vekilliği için kabul edilen kad
rolardan ilişik (I) sayılı cetvelde yazılı olanlar 
kaldırılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar konulmuştur. 

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

MADDE 2. — 3656 sayılı kanuna bağlı (I) 
sayılı cetvelin Maarif teftiş heyeti kısmı altın
daki kayıt bütün müfettişlere şâmil olmak üzere, 
«Bunlardan dördü yabancı memleketlerde talebe 
müfettişi olarak istihdam olunabilir» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

R E Î S — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (3) sayılı cet
velde unvanları yazılı vazifeleri munzam olarak 
deruhte edenlere, hizalarında gösterilen miktar
da munzam vazife tazminatı 3656 sayılı kanu
nun 18 nci maddesi hükümleri dairesinde verilir. 

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

MUVAKKAT MADDE 1.. — 1944 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin Maarif Vekilliği kısmındaki iki 
aded 7 ve ve bir aded 14 lira ücretli yabancı 
memleketlerdeki talebe müfettişliği kâtipliği kad
roları kaldırılmış ve bu kanuna bağlı (4) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar aynı cetvelin Maarif Ve
killiği kısmına eklenmiştir. 

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

MUVAKKAT MADDE 2. — 1944 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı ,(L) işa
retli cetvelin Maarif Vekilliği kısmında Devlet 
Konservatüvarı kadrosunda bulunan üçüncü de
receden bir öğretmenlik fiilî kadroya alınmış 
ve bu kanuna bağlı (5) sayılı cetvelde derece, 
aded ve unvanları yazılı memuriyetler aynı cet
velin Maarif Vekilliği kısmına eklenmiştir. 

REİS —- Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir, 

MUVAKKAT MADDE 3.f — 1944 malî yrlı -
Muvazenei Umumiye Kanunune bağlı (A) işa- ' 
retli cetvelin Maarif Vekilliği kısmındaki iter-' 
tipler, aracındaıbağlı (,6) sayılı cetveldenyazıki 

^olduğu üzere 328 780 liralık tahsifcat'tcnakli . 
. yapılmıştır.;; / <:" • ' nr . '" 

REİS —fıMütalâa var-mı? Maddeyi reyinize!' 
arzediyorum»ı Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Bu kanuna bağlı 
(7) sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları 
yazılı kadrolara tâyin edilecekler hakkında 4122i 
sayılı kanunun 4469 sayılı kanunla 1944 malî yık, 
sonuna kadar uzatılan muvakkat birinci madr ' 
desi hükmü tatbik olunur. ' ' ' 

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

MADDE 4. - - B u ' t a n ü n neşri tarihinden 
mer'idir. . f .','"'; 

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

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

R E t S — Madde hakkında mütahla var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
E tmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle reyi
nize arzediyorum. 

2. — Askerî ve Mülloi Tekaüt Kanununun 
3360 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Maliye Encümenleri mazbataları 
(1/222) [1] 

REtS — Müzakeresine başlıyacağız. Fakat 
bu kanun hakkında ayrı Bir takrir mevcut oldu
ğu için usul bakımından evvelâ o takriri okuta
cağım: 

Yükse kReisliğe 
Yirmi beş yıllık fiili hizmet müddetini doldu'-'.' 

ran memurlardan (hizmette devamında faide gö- , 
rülmeyenleriıı) resen , tekaüt," edilebilmesi husu
sunda Hükümete salâhiyet yeren işbu kanun lâ-',' 
yihası sade Maliye, ve jBütçe Encümenlerinden 
geçmiş bulunmaktadır. Hizmetinden faide bek-
lenmiyen bir memur hakkında ilk önce harekete 
geçecek ve bir nevi takdir hakkı kullanacak ma
kam, o memurun çalıştığı daire olduğuna göre, 
kanunun tatbikinde bütün:-vekâletler, doğrudan 
doğruya ve yakındanı;alâkalıdır. Bu bakımdan, 
bahis mevzuu lâyihanın bütün vekâletlerle mü* 

dır. 
[1] 149] sayıya ek basmayazı zaptın sonunda-
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tenazur encümenlerden^göçmes^ ıcabeder. Ancak, 
bir lâyihanın mevcut vekâletler sayıcı kadai' en
cümende incelenmesi biraz güç olur. 

Bu : itibarla ".yirmi beş sene fiili hiznıdtini dol-
duraMüTiemtadiarin resen tekaüde şevki ̂ hakkın
daki kanun lâyihasının vekâletlere mütena'zır en
cümenlerden ayrılacak üçer. kişiden' mürekkeŞ 
bir Muvakkat; -Encümende tetkik lR olunmasını 
arz ve teklif ederim. •'&• ir ü; 

,.; . , ,....,., Giresun Mebusu 
:'.:..^.''.„ Necmi Qsten 

REtS :;~ Takriri reyinize arzedeceğim. 
Nu OSTEN(Crirıesun) —̂  Müsaade ederseniz 

izahat;; arzedeyim. 
REtS — Buyurun. 
H";. OSTEN (Giresun) -^Muhterem arkadaş

lar; yüksek "huzurunuza takdim edilmiş bulunan 
lâyiha bütün' memurların tasfiyesini istihdaf 
eden bir kanun mahiyetindedir, Bu, bütün vekâ
letleri ilgilendirdiği cihetle bunlara mütenazır 
muhtelit bir encümende tetkiki daha çok isabetli 
olur kanâatindeyim. Yüksek Heyetinizce de ten
sip buyurulürsa böyle bir encümene havalesini 
rica ederim. 

REtS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. . ';.V ' . • , . . ' . . . ' • . 

Şu halde takrirde ifade edildiği veçhile bütün 
vekâletlere mütenazır encümenlerden ayrılacak 
üçer kişiden mürekkep Muhtelit Encümene tev
di ediyoruz 

3. — Askerî memurlar kanununa bazı mad
deler ilavesine 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 Mü
dafaa Encümeni mazbatası (1/298) [1] 

REtS — Lâyihanın müzakedesine başlıyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? • 
Maddelere geçilmesini reyinze arzediyorum. Kabul 
edenler-.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî Memurlar Kanununa bazı maddeler 
ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci 
maddelerinin îlgasma dair olan 3280 sayılı ka
nunun 1 nci maddesinin (B) fıkrasının değiş
tirilmesi ve bu fıkraya bazı hükümle ilâvesi 

hakkına kanun 

MADDE 1. — 3280 sayılı kanunun birinci 
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: • ; ̂  ; . 

Ij'":'-'b.):•••• Harp ve Deniz Harp Okulları, ve. 
Üniversitenin muhtelif 'fakülteleri ve Veteriner 
fakültesi askerî okurlarından ahlak Vasıfları iyi 
olduğu halde, imtihanda muvaffak plamıyanlar, 

[1] 216 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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meslek ve yedeksübây^ökullarr: tahsillerini bitir-

« mek - suretiyle ınuâîHeîö!; memuru nasbolunurlar. 
Ilîv^''Sağlık---durumları' subay olmağa gayri ' 

müsa3fc,r fâkatf;; ü askerî" ̂ rfteMür '. olmit ğa elverişl i •! * 
olan Harp ve Deniz Harp okulları ve Üniversi- • 
"tehin muhtelif fakülteleriyle Veteriner Fakültesi
ni h Mrihci sınıfında bulunanlar istedikleri tâkdir-

jj-de hâkim ve öğretmen olmak üzere Üniversitenin'' '"'•'' 
'•alâkalı fakültelerine•gönderilip''tahsillerini ikmal- ' : ' 
den sonra Yedeksubay okulunu da bitirmek şar-
tiyle hâkim veya öğretmen yetiştirilirler. . , •:•'. 

Bunlardan askerî hâkim ve askerî öğretmen -
olmak istemiyenlerle buralarda, da muvaffak oh}-,:',:,, 
mıyanlar 1 nci bent esasları dairesinde muamele, 
memuru olurlar. . . ; ,; ; 

III., Üniversitenin tıbbiye, eczacı, dişçi,-kim
ya ve diğer fakülteleriyle Veteriner Fakültesinin..., 
ve Teknik Üniversite Fakültesinin ikinci ve daha ; 
yukarı sınıflarında iken sağlık durumları subay 
olmak şartını baybettiği,7 fakat askerî veya sivil 
memur olmağa müsait bulunduğu tam teşekkül
lü bir sıhhi heyet raporiyle tCsbit edilen okur
lardan arzu edene iaşe, ilbas ve ibateleri mev
cut yurt ve müesseselerde veya diğer suretle 
alâkalı vekâletler tarafından temin olunmak1 

üzere bulunddklan fakültede • tahsillerine devam 
ederler. Bu kabîl okurlar, meslek tahsillerini 
ve yedcksubaylık hizmetini bitirdikten sonra 
hesabına tahsil gördükleri vekâlet emrinde 15.,.' 
sene mecburi hizmet yaparlar. Bunların teka
ütlükleri mülki tekaüt kanunları hükümlerine 
göre yapılır. Bu okurlardan kendi fakültelerin
de tahsile devam etmek istemiyenler ve bu fakül
telerde muvaffak 'plamıyanlar yine birinci bent
teki esaslar dairesinde muamele memuru olurlar. r 

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

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

REtS — Reyinize arzediyorum- Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

REtS — Reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı, 7da-
nunlara bağlı cetvellerin Dahiliye Vekâleti kıs-, 
mında , değişiklik yapılmasına' dadr. 4446. sayılı 
kanuna bağlı (II) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve, 
Bütçe Encümenleri mazbataları, (i/302) [1] 

•''• REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta^ 
lâa var mı î Maddelere geçilmesini reyinize ar-

[1] 219 sayılı basmayazı zaptın sonundadır 

— 107 — 



î : 86 18.7. 
«ediyorum. Kabul eden] er V. . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. " 

Devlet mteımurları aylıtklanniıi tevhit ye .teadülü
ne dair olan'3656 ve İmha ek 388İB şayıfli kanun
ların taıdjili h a t u n d a k i 4446 sayılı kanuna hağh 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yaprlnDasma &air 

kanun 

MADDE 1. — 4446 sayılı kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin vilâyet memurları kısmına ili
şik cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı, 
kadrolar eklenmiştir. 

R E İ S — Mütalâa var mı? maddeyi cetvelle 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Reylerini henüz kullanmamış olan zevat var

sa lütfetsinler. . . 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

5. — Diyarbakır ve Elâzığ istasyonların
dan Irak ve tran hudutlarına kadar yapılacak 
demiryollarının inşası için istikraz akdine dair 
olan 4057 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(1/318) [1] 

REİS — Bunun hakkında müstaceliyet ka
rarı vardır. Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? (Hayır secsleri) Maddelere geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
miyenler . . .Kabul edilmiştir. 

Diyanmakır ve Elâzığ istasyonlarından IrtaJk ve 
İran hudutlarına kadar yapılacak deımdryoHairîı-

nın inşası için istikraz akdine dair olan 4057 
sayılı kanuna ek kanun 

, MADDE 1. — Diyarbakır ve Elâzığ istasyon
larından Irak ve İran hudutlarına kadar yapıla
cak demiryollarının inşası için. istikraz akdine 
dair olan 4057 numaralı kanunun 1 nci maddesi. 
ile verilen istikraz salâhiyeti 85 milyon liraya 
çıkarılmıştır. , T 

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

[1] 221 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun • neşri tarihinden 

mer'idir. 
REİS — Mütalâa var mı ? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . i /. 
Kabul edilmiştir. • nr : 3TI '. 

ÎVIADÜE 3. -— Bü kanunun hükümlerini ic
raya' İcra'Vekilleri Heyeti memurdur. . : ; 

'^jREİS-^1 Kabul edenler . . . Etmiyenler7> . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

6. — Diyarbakır Mebusu Gl. Kiazım-'Sevûlc-
• t ekin 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 oilan 
4600 sayılı kanunun 2 net maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaia 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları (2/47) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesi
ni reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . 
Etmiyenler . . , Kabul edilmiştir. 

Suhay ve esken nuemurlaınn raıaıaşlar|pa diaftr 
kanunda değişiklik yapılfmiası halkkindıalki 4600 

saydı kanunun 2 nci mfaddesiıie hitr fıkira ©k-
lennueısine dair kanun , -

MADDE 1. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4600 
sayılı kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

Orgenerallik veya Oramirallikte üç yıl hiz
met etmiş olanlar 40 senelik fiili hizmet' müd
detini doldurmuş olmasalar da 100 lira aylık 
tazminatı ve yeniden üç seneyi ikmal edince 
ikinci 100 lira tazminatı alırlar. 

R E İ S — M ü t a l â a var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kalbul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kahul edilmiştir. 

MADDE 2, — Bu kanun 31 mayıs 1944 ta
rihinden mer'idir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzedivorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
7. —Depreme karşı alınacak tedbirler hak

kında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen maz
batası(1/255) [2]: • . . ; , / ; • 

[1] 218 sayılı basynayazı zaptın sonundadır* 
[2] 222 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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BEİS — Lâyihanın müstaceliyetle müzakere

sine başlıyoruz» Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? ' 

M.- AYDIN (Trabzon) — Efendim, kanunda 
deprem (derecesinde hasarı mucip *olaıir bir nokta 
açık bırakılmış; heyelan yani yer kayması:rBir ; 
çok şehirlerimiz, malâmu âliniz, heyelana mâruz
dur.1 Bımun da yersarsımı içerisinde mütalâa 
edilmesi lâzımdır. Onun için" knnunjâyihasına 
«Yerdepremi ve yerkayması» başlığının konu|ma- ; 
sim teklif ediyorum, takririmin kabulünü rica 
ederim. 

NAFİA VEKİLİ S. DAY (Trabzon) — 
Efendim, tabiatın bir çok felâketleri mucip ol
ması muhtemeldir. Tabii felâketler yalnız zelzele 
mahiyetinde tecelli etmez. Bu noktadan arkada
şıma hak veririm. Yalnız bu felâketler sadece 
heyelan da değildir, su âfetleri ve onun yanında 
diğer bir çok âfetler mevzuubahis olabilir. Me
selâ yangın da zelzele kadar memleketimizde 
felâket yapmış tabii hâdiselerdendir. Zelzele mev
zuu bugün yüksek heyetinizin üzerinde durduğu 
bir mevzu olduğu için bu kanun münhasıran 
onu derpiş etmiştir- Onun etrafında hazırlanmış 
ve tetkikat ona göre intaç edilmiştir. Bu itibarla 
arzettiğim gibi memlekette su âfetlerine, yangın
lara nispetle daha hafif bir mevzu telâkki edilen 
heyelan mevzuu ayrı bir mevzu olarak ele alın
mak yerinde olur. Memleketimizde bir iki yerde 
heyelan olmuştur. Bunun üzerinde tetkikat ya
pılmaktadır. İcabedersc ayrı bir lâyiha ile hu
zurunuza gelinecektir. Bu sebeple arkadaşımın 
işin müstaceliyetini nazarı itibara alarak takrir
lerinden feragat etmelerini rica ederim. 

M. AYDIN (Trabzon — Takririmden vaz ge
çiyorum. 

: REİS — Arkadaşımız takrirlerini geri alı
yorlar. 

Heyeti umumiyesi hakkında müzakereyi kâ-
;• fi-görerek maddelere geçilmesini reyinize arze

diyorum. Kabul edenler... -Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yersarsıntısmd&n evvel ve sonra alınacak ted
birler halkkmda kanun 

MADDE 1. — Tehlikeli yersarsıntısma mâ
ruz bölgeler Nafıa ve Maarif Vekilliklerinin 

. müştereken ihzar ve İcra Vekilleri Heyetinin 
tasdik edeceği listeler A'-eya. haritalarla tâyin 
o l u n u p j ' j • •• M 

REİS —. Madde hakkında-mütalâa var mı?' 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 

'Etmiyenler.., Madde kabul edilmiştir. 

İlk tedbirler 
MADDE 2. — Tehlikeli yersarsmtısı bölgesi

ne dâhil olsun olmasın bütün vilâyetlerde aşa
ğıdaki tedbirler alınır: 

Kul'tarma, yaralıları tedavi, barındırma, 

ölüleri gömme,, yangınları söndürme, yıkıntı
ları temizleme ve felâketzedeleri iaşe, gibi hu
suslarda kullanmak üzere vazife ve vazifelile-
rutâyin, jçtnna mahallerini tesbit . eden bir 
program^tahzjm:'ye'.iccibeçİen,va'^ta'Jar ihzar ye 
muhafaza, olunur.'Bu program.İ>ahiliye, Nafia, 
Sıhhat "ve İçtîmaC Muavenet Vekâletlerinde 
müştereken tesbit edilecek esaslar dâhilinde 
yapılır. 

• REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yersarsmtısı vukuunda ma
hallin mülkiye âmiri hâkim sınıfına dâhil me
murlar haricinde memur olsun veya olmasın 
lüzum gördüğü kimselere vazife vermeğe, be
deli veya ücreti ,; bilâhare ödenmek üzere canlı 
veya cansız nakil vasıtalarına ve lüzumlu alât 
ve edevata el koymağa ve hiç. bir kayit ve me
rasime tâbi olmadan tedavi, kurtarma ve iaşe 
gibi işlerin icabettirdiği âcil mubayaaları yap
mağa, tehlikeli binaları tahliye ve müsait bi
na ve meskenleri işgal etmeğe salahiyetlidir. 

Yersarsmtısı vukubulan yerlerdeki mülkiye 
âmiri yardım teşkilât ve vasıtalarının kifayet
sizliği karşısında civarındaki vilâyet ve kaza
lardan yardım ister. Kendilerinden yardım is
tenilen vilâyet ve kazaların mülkiye' âmirleri 
birinci fıkrada yazılı salâhiyetleri haiz olarak 
bütün imkân ve vasıtalariyle yardıma koşma
ğa mecburdur. Yersarsmtısı vukubulan yerde
ki mülkiye âmiri civarındaki mülkiye âmirleri
nin^ yukarıki fıkra mucibince yardımına lüzum 
görmeyipte yalnız bunlara bağlı bazı komşu 
koy ve kasaba halkının yardımına lüzum his
settiği takdirde bu köy ve kasaba halkını yar
dıma çağırır, bunlar merbut bulundukları mül
kiye âmirinden emir beklemeksizin bütün im
kân ve vasıtalariyle yardıma koşmağa mecbur
durlar. Şu kadar ki, bu komşu köy ve kasa
baların bağlı bulundukları vilâyet veya kaza
ya malûmat verilir. 

Mahallin mülkiye âmiri bu işlerin yapılma
sında, lüzum halinde gerek o yerde ve gerek 
civarda bulunan asker, jandarma, gümrük mu
hafaza ve orman koruma kıtalarından ve bun
ların vasıtalarından da istifade eder. Bu tak
dirde. bu kıta komutanları mafevklerinden 
emir beklemeksizin kendilerinden istenilen yar
dımı derhal yapmağa mecburdurlar. 

Bu maddede mülkiye âmirine verilen vazi-
'fe ve salâhivetler nahiye merkezi olmayan be
lediyelerde belediye reisleri, köylerde muhtar
lar tarafından kullanılır. 

G. PEKEL (Tokad) —i Ufak bir tashih yapıl-
s'a iyi olacaktır. «Bu maddede mülkiye âmirine 
verilen vazife ve salâhiyetler» şeklinde yazıl
mıştır. • Halbuki maddenin içindeyiz. Onun için 
bu şekilde yazılması doğru olmıyacaktrr. «Yu-
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karıda verilen» şeklinde tashih etsek daha iyi 
olur. 

N. POROY (Tokad) — «Bu madde ile veri
len» şeklinde yazılırsa daha kuvvetli olur. 

G. PEKEL (Tokad) — Madde bitmemiştir, 
maddenin'içindeyiz. Madde bitmiş olsaydı ko
laydı. Takdirinize bırakıyorum. 

MUVAKKAT En. NAMINA H. Ş. AD AL 
(Bolu) — Olduğu gibi kalmasında bir mahzur 
yoktur. " ' 

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

MADDE 4. — Muhabere vasıtası bulunan 
şahıslarla resmî ve hususi idare ve müesseseler, 
yersarsıntısı vukuu hakkında edinecekleri ha
beri ilk vasıta ile m-ıntakanm mülkiye âmirine 
derhal bildirmeğe mecburdurlar. 

t ik yardımlar için; çekilecek tel yazılarını ve 
telefon muhaberelerini posta, telgraf ve telefon 
merkezleri, demiryolu istasyonları ve askerî 
muhabere teşkilleri parasız, tercihan ve acele 
olarak kabul etmeğe ve bu yazıyı alanlar da 
ilk vasıta ile yerine \ulaştırmağa mecburdurlar. 

R E Î S — Mütalâa-yal' mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler..; Etmiyenler... 

••Kaimi edilmiştir.' 

MADDE 5. — Yersarsıntısı vukuunda ilk 
yardımları temin maksadiyle yersarsıntısı bölge
sine üçüncü maddede yazılı mülkiye âmirleri 
ile alâkalı, makam ve müesseseler tarafından 
gönderilecek yardım ekipleri ve her türlü mal
zeme ve aletler Devletin veya Devlete bağlı 

. idarelerle sermayesinin çoğu Devlete ait mü
esseselerin elinde bulunan nakil vasıtalariyle 
bedeli sonradan Hükümetçe ödenmek üzere ter
cihan sevkedilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzecliyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —Gerek yersarsıntısı esnasında 
gerek kurtarma ve yardım işlerinde çalıştırılır
ken yaralananlar veya sakatlananlar en yakın 
hastane veya tedavi yerlerine seçkedilirler. As
kerî hastane ve tedavi yerleriyle Devlet, hususi 
idare ve belediyelere ve şahıslara ait bütün 
hastane ve tedavi, yerleri bu yaralı ve sakat
ları hemen kabul ve tedavi etmeğe .mecburdur. 

Resmî. hastane ve tedavi evlerinde bunları 
parasız bakılır. Resmî hastane ve tedavi ev
lerinde yer olmaması veya tedavi imkânı bulun-
laaması gibi sebeplerle zaruri olarak hususi has
tanelerde yapılan tedavi ücretleri sonradan 
Hükümetçe ödenir. 

REİS — Mütalâa var ,mı? 
MUVAiKKAT Eri. NAMINA H. Ş. ADAL 

.(Bolu) — Bir tertip hatası vardır. (Bunları), 
(bunlara.) olacaktır. 

REÎS — (Bunlara), şeklinde tashih edilmiş 

olan maddeyi reyinize arzediyorum.. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. • •..„...,'.'' 

MADDE 7. — Yersarsıntısı vukuunda ilk 
kurtarma yerinde çalıştırılanlara bedenî hizmet
lerinden dolayı ücret verilmez. Yalnrz çalıştık
ları müddetçe parasız ekmek ve:katık temin 
edilir. Bunların beraberlerinde getirdikleri 
alet ve vasıtalardan tamire muhtaç hale gelen
ler, masrafı; Hükümetçe ödenmek üzere tamir 
ettirilir. Ziyaa uğrıyanlar ile tamiri imkânsız 
olanların bedeli mahallî rayiç üzerinden ödenir. 

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

MADDE 8, — Salahiyetli makamların vere
cekleri vazifeleri yapmıyanları hastalık veya 
mâkul diğer bir sebep olmadıkça iş başına sevk-
etmeğe mahallin mülkiye âmiri mezundur. Bu 
husustaki emirleri zabıta kuvvetleri derhal ifa 
etmeğe mecburdurlar. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler..ı 
Kabul edilmiştir. 

İlk tedbirleri takip eden işler ' 
MADDE 9. —•. Yersarsmtısmı mütaakıp Na

fıa Vekâletince kurulacak fen heyetleri tara
fından resmî ve hususi bütün-binalar tetkik ve 
muayeneye tâbi tutulur. Bunlardan yıktırılma
sı ve boşaltılması gerekenler hakkında fen he
yetlerince mahallin mülkiye âmirine rapor ve
rilir. . 

Bu makamlarca bu binalar derhal boşaltılır, 
yıkılması icabedenler için en çok 15 gün mühlet 
verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bil
dirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdir
de keyfiyet mahallî vasıtalarla ilân edilmek 
suretiyle tebliğ yapılmış.sayılır.. Mal sahibi 
yıkmadığı takdirde bu binalar, yıkma parası 
yıkıntı bedelinden ödenmek r üzere, mahallin 
mülkiye âmirinin emriyle yıktırılır. 

Tehlikeli fakat ıslahı mümkün olan binala
rın fen heyetlerinin göstereceği şartlara göre 
tamiri yapılıncaya kadar içine girilmesine ve 
oturulmasına müsaade edilmez. Bu binalar bir 
sene zarfında tamir ettirilmediği ve itiraz 4 a 

olmadığı takdirde yukarıki esaslar dairesinde 
yıktırılır. . ' • • . - . 

İtiraz vukuunda keyfiyet mahallî idare he- * 
yetlerince tetkik olunur. İtiraz sebepleri varit 
görüldüğü.takdirde . müddet , daha iki seleye 
kadar uzatılabilir.. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. ' 

MADDE 10. — Yersarsıntısı dolayısiyle bü
yük hasara uğrıyan şehir, kasaba ve köy yerle
rinin Devlet hizmetinde bulunan veya hariçte 
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çalışan jeolog ve sismolagları da ihtiva etmek üze
re Nafıa Vekâletinin teşkil edeceği mütehassıs 
fen heyetlerine değiştirilmesine lüzum görül
düğü takdirde şehir, kasaba ve köylerin yerleri 
bit raporlara müsteniden Nafıa Vekilliğinin tek
lifi; ve İcra, Vekilleri Heyetinin karariyle değiş
tirilir., t ',.'.; 

:, Yukarıda yazılı : fen heyetlerine Dahiliye, 
Bıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat Vekâletleri
nin/mümessilleri de bulunur. 

REİS—Müta lâa var ın ı? Maddeyi reyinize 
arzediyorıun. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. -

MADDE 11. —Yersarsıntısı bölgelerine dâ
hil şehir, kasaba ve köylerde bina ve mesken in
şası fen heyetlerince tehlikeli görülen mahaller 
yapı için yasak bölge sayılır. Belediye teşkilâtı 
olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde muh
tar ve ihtiyar meclisleri yasak,bölge hükmünü 
tatbik ile mükelleftirler. Hilâfına hareket edil
diği takdirde yapılan veya yapılmakta olan bina
lar vali ve kaymakamların emriyle yıktırılır. 

MUVAKKAT En. NAMINA H. Ş. AD AL 
(Bolu) —-Burada da bir tertip hatası vardır, al
tıncı satırda (Ve yasak bölge...) (Bu yasak...) 
olacak. 

..REÎS' —r.(Bu yasak) suretinde tashih edilmiş 
olarak maddeyi' reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler:.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Yersarsıntısı dolayısiyle ha
sara uğramış olan.şehir ve kasabaların imar 
plânı mevcut olupta'Nafıa Vekâletince tadiline 
lüzum görülmediği.takdirde esaslı inşaata der
hal müsaade edilir. . 

Mevcut imar plânının tadiline lüzum görü
len şehir ve kasabalarda bu tadilât plânları baş 
ay zarfında ikmal edilir. . 

•'; İmar plânı mevcut olmıyan yerlerin imar 
plânı âzami üç sene zarfında ihzar olunur. Bu 
plânlar, yapılıncaya kadar müstakbel, plânlara 
göre esaslı inşaat yapılmasına Nafıa Vekilliğince 
müsaade edilebilir. 

Yukarıda yazılı hallerde veya yerinin değişti
rilmesi icabeden şehir ve-kasabalarda'alâkalıların 
kendi arsaları üzerine ilk barınma tedbiri olarak 
muvakkat baraka inşasına izin verilir. 

Bu nevi' muvakkat inşaatın, imar plânı mev
cut olan yerlerde yersarsıntısı vukuundan, imar 
plânı olmıyan veya tadil edilen veya yerleri de
ğiştirilecek olan şehir ve kasabalarda yeni plân
ların tasdikmdan itibaren üç sene içinde sahip
leri tarafından yıkılması mecburidir. Aksi halde 
masrafları .yıkıntı bedelinden ödenmek üzere ma
hallin mülkiye âmiri emriyle'belediyelerce, yıktı
rılır. , . . - . . 
• / Bu üç senelik müddet, zaruret halinde Nafıa 
Vekilliğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Hey
etince lüzumu kadar uzatılabilir. • 

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

Umumî hükümler 
MADDE 13. — Birinci madde mucibince tes

bit edilen yersarsıntısı bölgelerinde'yeniden ya
pılacak veya değiştirilecek veya büyütülecek ve
ya esaslı taniir görecek resmî ve hususi bütün 
yapıların tâbi olacağı şartlar Nafıa Vekâletince 
tanzim edilecek esaslar dâhilinde tâyin olunur. 
Bunun haricinde inşaat yasaktır. 

Bunun için: 
A) Belediye teşkilâtı olan yerlerde 2290 sa

yılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu gereğince 
verilecek ruhsatiyelerde bu esasların gözönünde 
bulundurulması mecburidir; 

B) Belediye teşkilâtı olmıyan yerlerde ihti
yar meclisleri bu hükmü tatbik etmekle mükel
leftir. . - . . . . . . . . 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapıla
cak inşaat.9 ncu maddede zikredilen usul dâire
sinde mahallin mülkiye âmirinin emriyle yık
tırılır. 

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

MADDE 14. — Her ne suretle olursa olsun 
yeniden kurulacak köyler Dahiliye, Nafıa, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerinin birlikte 
tesbit edeceği esaslar dâhilinde Vilâyet Nafıa mü
dürlüğünce bu plân dairesinde inşaata müsaade 
edilir. Bu hükümler dışında köy kurulması ya
saktır. Aksi halde yapılmış ve yapılmakta olan 
binalar yıktırılarak inşaat menedilir. 

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

MADDE 15. — tehlikeli yersarsıntısı bölge
sinden başlamak üzere Nafıa Vekâletince tesbit 
edilecek program dâhilinde şehir, kasaba ve köy
lerdeki Hükümet konağı, hastane, mektep, fab
rika ve işyerleri gibi bir çok kimselerin toplan
dığı resmî, hususi bina ve müesseselerle sinema, 
tiyatro, gazino, kahvehane, han, hamam ve otel-
gibi umuma açık bulundurulan yerlerin yersar-
sıntısma dayanıklı olup ^olmadıkları Nafıa Ve
kâletince tâyin olunacak fen heyeti tarafından 
tetkik ve muayene edilerek raporları mahallin 
mülkiye âmirine verilir. Bu raporlara nazaran 
mülkiye âmiri belediye teşkilâtı olan yerlerde 
belediyeler, olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri 
vasıtasiyle tehlikeli görülenleri derhal boşalttırır 
ve kapatır. Bunlardan tamir ve takviye suretiyle 
ıslahı mümkün olmryanlarm bu maksatlarla kul
lanılmasına müsaade, edilmez. Tamir ve takviye 
edilerek ıslahı mümkün olanların fen heyetlerin
ce gösterilen esaslar dâhilinde gereken, tamirleri 
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yapıldıktan sonra kullanılmasına izin verilir 

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

Demiıyojlar^jnşaatına dair kanun lâyihasına 
rey vermemiş zevat varsa lütfen reylerini verr 
sinler. 

Eey toplama muamelesi bitmiştir. 
MADDE 16. — Birinci madde mucibince tes

bit edilen bölgelerde yeniden yapılacak sinema, 
tiyatro, otel, kahvehane, fabrika gibi umumî top
lantı ve iş yerlerinin projeleri Nafıa Vekâletine 
veya Nafıa Vekâletinin göstereceği dairelre tas
dik ettirilir. Aksi takdirde bunların inşalarına 
müsaade edilmez. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . .Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 17. —• Yersarsmtısı dolayısiyle ge
rek yerleri değiştirilecek şehir, kasaba ve köy
lerin yeniden tesisi ve gerek mevcut şehir ve 
kasaba ve köylerin tevsii ve yersiz kalanlara yer 
temini için, icra Vekilleri Heyetince âmme men
faati namına istimlâk karan verilen binalı bina
sız sahaları değer pahası peşin verilmek sure
tiyle bu şehir ve kasabalar belediyeleri ve bu 
köyler ihtiyar meclisleri istimlâke ve müslehlik-
lerine paralı parasız tevzie salahiyetlidir. 

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

MADDE 18. — Şehir ve kasabalar için is
timlâki kararlaştırılan sahanın ve içindeki bi
naları binasız gayrimeukullerden her birinin, 
3710 sayılı Belediye istimlâk Kanununun hü
kümlerine tevfikan haritaları tanzim ve gayri
menkullerin eski hallerine göre kıymetleri tak
dir oluanarak istimlâke ait mütaakip muamelele
ri yapılır. Şu kadar ki, gayrimenkullere takdir 
edilen bu kıymetler, belediye tarafından sahiple
rine birer ihbarname ile tebliğ edilir, ikamet
gâhı meçhul olan gayrimenkul sahiplerine ya
pılacak tebliğler mûtat vasıtalarla ilân sure
tiyle yapılır. İhbarnameyi kabul ve imzadan 
imtina edenler için tutulacak zabıt varakaları 
tebliğ hükmündedir. 

Gayrimenkulun miktar ve mesahası veya tak
dir edilen kıymeti hakkında tarafların alâkalı 
mahkemelere müracaatla itirazda bulunmaları ve 
bu hususta duruşmanın başlamış olması, gayri
menkulun belediye namına tapuya kayıt ve tes
ciline ve elkonmasma hiç bir suretle mâni ola
maz. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 19. •— istimlâk suretiyle belediye
nin tasarrufuna intikal etmiş olan bu yerler ye

ni şehir veya kasabanın imar plânlarına göre 
parsellere ayrılır. Bu şehir plânına göre tiplen-
dirilen arsalar tapu veya vergi kayıtlarına ve 
şehir ve kasabanın eski yerinde yersarsmtısm-
dan zarar görenlerin inşasını kabul vet taahhüt 
ettikleri bina tiplerine dair verecekleri beyan
namelere gÖrş; gruplara ayrılarak tasnif edilmek 
ve aralarında; kura çekilmek suretiyle bedelsiz 
olarak tevzi edilir. 

Bundan başka eski şehir veya kasabada bir 
veya mütaaddit bina veya arsaları bulunanlara 
da bu gayrimenkullerin cins ve nevilerine göre ve 
her parçasına mukabil bedelsiz ayrıca birer arsa 
daha verilir. 

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

MADDE 20. — Yersarsmtısı dolayısiyle, âm
me menfaati namına istimlâki kararlaştırılan 
gayrimenkullerin gerek belediyeler namına devir 
ve ferağı ve gerek belediyeler tarafından istih
kak sahiplerine tevzi ve tapuca tescil muamelele
ri, ferağ ve intikal harçlarından ve diğer her ne
vi harç ve resimlerden muaftır. 

REİS — Mütalâa var mı? maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — istimlâk sahası dâhilinde bu
lunan Devlete ait ve bir âmme hizmetine tahsis 
edilmemiş gayrimenkuller ebelediyeye bedelsiz 
olarak devir ve ferağ edilir. 

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

MADDE 22. — Köyler için istimlâk. Köy Ka
nundaki hükümlere tâbidir. Köylerde is
timlâk edilen bu yerler köy ihtiyar meclisi ka-
rariyle müstehliklerine paralı veya parasız tevzi 
olunur. Tevzi, şehir ve kasabalara tatbik edi
len esaslar dâhilinde yapılır. 

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

MADDE 23. — Bu kanunun muhtelif madde
lerinde yapılacağı ve ödeneceği tasrih edilen 
masraflar Nafıa Vekâleti bütçesine konulacak 
tahsisattan ödenir. 

Bu kanunun ikinci maddesi mucibince alına
cak tedbirler için yapılacak masraflara Dahi
liye, Maliye, Nafıa ve Sıhhat ve içtimai Muave
net Vekâletlermce müştereken tesbit edilecek 
esaslar dairesinhe hususi idareler, belediyeler ve 
köyler de iştirak eder. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Yersarsmtısından zarar gö
ren şehir ve kasabaların muhtaç fyalkı da 3116 
sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesi hü
kümlerinden istifade eder. 
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• 2İRÂÂT En. M. M. Y. ÖZEY (Manisa) — Yer 

sarsıntısına uğrayan vatandaşların mâruz kal
dıkları zararları hafifletmeye yarayan bu lâyiha-
yr inceleyen encümen mesaisine karşı Ziraat En
cümeni namına^ şükranlarımı arzederim. Ancak 
24 ncü madde olarak koymak ^istedikleri, Hükü
metten teklif-edilmediği halde yeniden encümo^ 
tarafından tedvin edilen bu maddeyi, Orman 
Kanununun esaslarına çok aykırı•" görmekteyiz. 
Bu noktadan, esasen felâketzedelere büyük fayda 
temin etmiyecek olan bu maddenin tayymı En
cümen namına teklif ediyor ve muhterem encü
menin de, Encümenimizin bu teklifine iştirak et
mesini rica ediyorum. Buna ait bir de takrir ve
riyorum. Heyeti Celileden kabulünü istirham 
ederim. 

MUVAKKAT En. REÎSt N. ELGÜN (Erzu
rum) — Encümenimiz de bu tay teklifine iştirak 
ediyor. 

REÎS -— 24 ncü maddenin tayyı teklif edili
yor. Bu teklifi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyneler... Kabul edilmiştir. 

Encümenin teklif ettiği 25'nei madde 24 ncü 
madde oluyor, okutuyorum. 

.-, MADDE 24. — Nafıa Vekâleti bu kanun hü
kümlerinin tatbik suretini murakabe ile mükel
leftir. 

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

MADDE 25. — Bu kanunun 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 ncı maddelerinde yazdı muamelelerden 
dolayı kazai mercilerde dâva açılamaz. 

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

MADDE 26. — Birinci derecede yer sarsıntısı 
neticesinde harap olan veya zarar gören bölgele
rin süratle inşasını ve kalkınmasını kolaylamak 
ve ayrıca yurtta dayanıklı, fennî sıhhi ve ucuz 
mesken yapılmasını sağlamak üzere 3460 sayılı 
kanun hükümlerine tâbi ve Natıa Vekâletine bağlı 
bir İktisadi Devlet Teşekkülü kurulur. 

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

MADDE 27. — Yersarsmtıları dolayısiyle 
sahip, zilyed, müntefi ve kiracı sıfatiyle elle
rinde bulunan menkul ve gayrimenkul mallan 
tamamen veya kısmen mahıv, ve harap olmuş ve
ya hasara uğramış hakikî veya hükmi şahıslar 
namına yersamntısmın vukubulduğu mahaller
de tahakkuk ettirilmiş olupta henüz tahsil edil
memiş bulunan Devlet, vilâyet ve belediyelere 
ait vergi, resim ve harçların, gördükleri zarar 
derecesine göre tamamen veya kısmen terkinine 
icra Vekilleri Heyeti salâhiyettardır, 
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Yersarsıntısınm vukuu tarihine kadar olan 

zamana ait olup ta henüz tarh ve tahakkuk etti
rilmemiş olan vergiler hakkında da ayni suretle 
muamele yapılır. 

Zararın miktarı Ve nispeti mahallî idare he
yetlerince tesbit olunur. • •'.'• '.;*•!-'•' 

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

MADDE 28. — Yersarsıntısından müteessir 
olan mıntakalann İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
olunacak mahallerde umumî muvazeneden maaş 
ve ücret alan memur ve müstahdemlerden yardı
ma muhtaç olacak derecede manen veya bedenen 
ehemmiyetli zararlara uğradıkları mahallî idare 
heyetlerince tasdik olunanlara maaş veya ücret
leri tutarının iki mislini tekaüt ve yetimlere ma
aşları tutarının üç mislini geçmemek üzere İcra 
Vekilleri Heyetince tâyin edilecek miktarda avans 
verilebilir. 

Henüz tahsis muamelesi yapılmamış olan 
yetimlere avans itasında yetim maaşına veya 
ikramiyeye müstenit olan memuriyet maaşları 
esas tutulur. 

Bu avanslar, maaş veya ücretlerde müsavi 
taksitlerle tevkif olunmak suretiyle tediye ta
rihlerinden itibaren en çok iki yıl zarfında istir
dat olunur. • 

İkramiyeye müstahak olanların borçları ik
ramiyelerinden tevkif edilir. 

Tahsis muamelesi yapılmamış olan yetimler-, 
den nüfus kâğıtları ziyaa uğramış bulunan
ların istihlâk iddialarının tevsiki için idare 
heyeti mazbataları da kabul olunur. Bu madde
nin tatbiki için nüfus dairesinden alâkalıların 
talebi üzerine verilecek metin suretleri ile idare 
heyetlerine verilecek mazbatalar her türlü harç 
ve resimden muaftır. 

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

MADDE 29.. — Yukarıki madde mucibince 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yerler
de mülhak bütçeli idarelerle hususi idare ve 
belediyelerden ve 3659 sayılı kanuna tabi mü
esseselerden maaş ve ücret alan memur ve 
müstahdemlerle mütekait ve yetimlerden yu
karı maddede yazılı şekilde zarar gördükleri 
tasdik edilecek olanlara aynı maddede yazılı 
şekil ve miktarda avans ita ve istifasına alâkalı 
vekiller mezundur. 

Henüz tahsis muamelesi yapılmamış olan 
yetimler hakkında da yukarıki madde hükmü 
tatbik olunur. Bu madde hükmüne tevfikan 
verilecek avansların tediyesine malî istitaatı 
müsait olmayan belediyelerle vilâyet hususi 
idarelerine bu avansı karşılamak üzere Hazi
nece kefalet edilmek suretiyle kredi açtırılır, 
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REİS — Mütalâa var mı '? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. , , a. 

Ceza,, hükümleri , ': 
MADDE 30*: ->r Yardıma davet anında şehir, j 

kasaba ve köylerde bulunupta sıhhi durumları 
elverişli olduğu halde makbul bir sebep olmak- \ 
sızın bu davete icabet etmiyenlerle gidip çalış- j 
mıyanlardan vali ve kaymakamın karariyle 25 / 
liradan 100 liraya kadar ceza alınır. Ancak has
talığı sabit olanlardan bu ceza kaldırılır. Bu 
kararlar katidir. 

Devlet ve Devlete- bağlı idarelerle sermaye
sinin çoğu Devlete ait müessese memurlarına 
yersarsmtısı dolayısiyle verilen vazifeyi ifada 
ihmal veya suiistimallerinden veya bu maksat
la kendisine verilen .para ve malları zimmete 
geçirmelerinden veya sair fiillerinden dolayı 
Devlet memurları hakkındaki ceza hükümleri 
tatbik olunur. 

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

MADDE 31. — Yersarsmtısı bölgelerinde 
felâketzedelere yardım maksadiyle Devlet dai
re ve müesseseleriyle hususi idareler, belediye
ler ve köyler ve âmme menafime hadim hayır 
cemiyetleri tarafından bedelli veya bedelsiz 
olarak verilen inşaat malzemesi veya diğer alât 
ve edevatı satan veya başka maksatlarla kulla
nanlar hakkında vilâyetlerde valiler, kaza, na
hiye ve köylerde kaymakamlar tarafından 10 
liradan 100 liraya kadar ceza alınmakla bera
ber bu mallar istirdat olunur. Mevcut olmıyan 
malların bedeli tahsil edilir. Bu karar katidir. 
Bu bedel hiç bir vakit malın maliyet fiyatın
dan aşağı olamaz. Mal bedelinin tahsiline dair 
olan karar Tahsili Emval Kanununa göre icra 
olunur. 

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

MADDE 32. — Hasarı mucip yersarsmtısı ve 
onu takip eden on gün zarfında mezkûr bölge
lerde Ceza Kanununun ikinci kitabının 7 nci, 
8 nci, 9 ncu ve 10 ncu baplarında yazılı suçla
rı işleyenler hakkında tâyin edilecek cezalar 
şiddet sebebi nazarı dikkate alınarak hükme
dilir. 

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

MUVAKKAT MADDE 1. — 1938 senesin-
denberi yersarsıntısma mâruz kalmış yerlerde 
de bu kanunun 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 vç 24 ncü maddeleri tatbik olunur. 

MUVAKKAT En. NAMINA H. Ş. ADAL 
(Bolu)—- 24 ncü madde.Heyeti Umumiye ka
rariyle tayyedildiğinden buradaki 24 ncü mad
de kaydı çıkarılmıştır. 

REÎS —?Evet, 24 ncü madde tayyedilmiş ol
duğundan buradan da bu rakam'çıkarılacaktır. 

Bu tashihle maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... 'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Tokad, Çorum, 
Balıkesir vilâyetlerindeki yersarsmtısından mü-
teesir olan mmtakalarda zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkındaki 4386 sayılı kanu
nun neşrinden sonra vukubulan yersarsıntılarc 
bölgelerinden îcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek yerlerde; 

A) Sahip veya zilyedi bulunduğu veya kira 
ile oturduğu evi yıkılmış veya içinde bannıla-
mıyacak derecede mahıv ve harap olmuş bulu
nanlar namına mezkûr mahallerde 423, 797, 1833, 
1837, 1882, 1996, 2395, 2416, 3843, 2728, 2729, 
2731, 2897 sayılı kanunlarla zeyil ve tadilleri 
muicibnce yersarsmtısmın vukuu tarihine ka
dar tahakkuk ettirilipte bu kanunun neşri tari
hinde tahsil edilmemiş olan vergi ve resimlerle 
zamları terkin olunur. 

Zelzelenin vukuu tarihine kadar olan za
mana ait olup henüz tarh ve tahakkuk ettiril
memiş olanlar tahakkuk ettirilmez. 

B) İkametgâhı yıkılmamış veya oturulamı-
yacak derecede mahıv ve harap olmamış olan
lardan ticarethanesi veya akarı yıkılmış veya 
mahıv ve harap olmuş bulunanların yalnız bu ti
carethane ve akarlardan mütevellit vergiler hak
kında da A fıkrası hükmü tatbik ounur. 

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

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 
neşrinden önce 3908 sayılı kanun hükümleri
ne göre başlanmış olan işler o kanunun hük
mü dairesinde neticelendirilir. 

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

MADDE 33. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 34. — Bu kanun hükümlerini ye
rine getirmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumîyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . \ . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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5. —~ Memur meskenleri inşası hakkına ka

nun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1/324) [1] 

REİS — Hakkında müstaceliyet kararı var
dır. Müzakeresine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi 
hakkında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Memur meskenleri inşası hakkında kanun 

MADDE 1. — Lüzum görülen yerlerde me
murlar için mesken yaptırmağa ve bu maksatla 
(25) milyon lirayı geçmemek ve malî programı 
taahhüde girişmeden evvel Maliye ve Nafıa Ve
killiklerince müştereken tâyin ve tesbit edilmek 
üzere gelecek yıllara geçici taahhüde girişme
ğe Nafıa Vekili mezundur. 

Bu maksatla iki buçuk milyon liradan eksik 
olmamak üzere her sene Nafıa Vekâleti bütçesi
nin (yapı ve imar işleri, inşaat, istimlâk ve esas
lı tamirat masrafları) faslının Maliye Vekâleti 
tertibine yeter tahsisat konur. 

Nerelerde kaç memur için ne büyüklükte ev 
yaptırılması lâzımgeleceği İcra Vekilleri Heye
tince knraraştırılır. 

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

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı tah
sisattan yeter kısmı, Ankara'da yapjUıcak inşaat 
için İcra Vekilleri Heyeti kararı ile Maliye Ve
killiğine devredilebilir. 

Maliye Vekili de bu inşaatı Emlâk ve Eytam 
Bankası vasıtasiyle yaptırmağa mezundur. 

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

MADDE 3. — İkinci madde mucibince An
kara 'da yaptırılacak binaların-proje ve bina 
•nlânları Nafıa Vekilliğince tetkik ve tasdik edilir. 
Bu inşaat Ankara valisinin başkanlığı altında 
Maliye ve Nafıa Vekillikleri ile Emlâk ve Evtam 
Bankasının mümessillerinden müteşekkil heyetin 
nezaret ve murakabesi altında yapılır. 

REİS — Maddevi kahul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun tatbiki için lü
zumlu görülecek gayrimenkuller 3170 numaralı 
Belediye İstimlâk Kanunu hükümlerine göre is
timlâk oHmur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler '. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 . — Bu kanun mucibince inşa etti
rilecek evlere ait tahsisatın sarf şekli ve inşası bi-

[1] 228 sayılı hasmayazı zaptın sonundadır. 
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ten evlerin idare, kira ve tamir tarzları îcra Ve
killeri Heyetince tesbit edilir. 

Bu inşaatın yapıldığı şehir ve kasabalarda 
mesken veya akan olan memurlar inşa edilen 
evlerden istifade edemezelr. 

Devlete ait meskenlerden oturacak1 memurlar
dan alınacak kira aylıklarından kesilmek su
retiyle istifa olunur. 

Hazine uhdesindeki binalardan Maliye Vekil
liğince bu maksada tahsisine lüzum görülenler 
hakkında dahi yukarıdaki fıkralar hükmü tatbik 
edilir. 

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

MUVAKKAT MADDE — Umumî müfettiş
likler mıntakalarmda bu kanun esaslarına göre 
yapılacak memur evleri için 1944 malî yılı Mu-
vazenei Umumiye kanununa bağlı (A işaretli 
cetvelin Nafıa Vekâleti kısmındaki 622/C faslına 
mevzu tahsisattan sarfiyat yapılabileceği gibi 
Umumî müfettişliklerce gösterilecek hizmetlere 
sarf edilmek üzere îcra Vekilleri Heyeti karariyle 
bu tahsisattan hususi idare ve belediyîlore yar
dım da yapılabilir. 

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

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

R E Î S — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reyle reyinize arze
diyorum. 

9. — Yeniden 16 kaza teşkiline dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Enciimenlen maz
bataları (1/296) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? Maddelere geçinlmesini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Yeniden 16 kaza teşkiline ve 3656 sayılı kanuna 
bağlı cetvel ile 1944 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (D) ve (L) işaretli cetvel

lerde değişiklik yapılımasına dair kanun 

MADDE 1. — İsimleri bu kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelde yazılı 16 kaza teşkil olun
muştur. 

Bu kazaların sınırları 1462 sayılı Vilâyetler 
İdaresi kanununun 2 ve 71 nci maddelerini de

fi] 217 sıra sayılı hasmayazı zaptın sonunda
dır. 

— 115 — 



î : 86 18.7.1944 C : 1 
giştiren 4024 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
(D) fıkrasına göre çizilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler-.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ı;i!!M 

MADDİ 2. — ilişik (2) numaralı cetvelde de-r 

rece, unvan ve adedleri gösterilen bu kazalar teş
kilâtına dâhil memuriyetler 3656 sayılı :kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde ait oldukları vekâlet 
ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

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

MUVAKKAT MADDE 1. — ilişik (3) numa
ralı cetvelde gösterilen kadrolar 1944 malî yılı 
Umumî Muvazene kanununa bağlı (D) işaretli 
cetvelde ait oldukları Vekâlet ve daireler kısmına 
eklenmiştir-

BÜTÇE En. M. M. N. M. KEŞMİR (Tokad) 
— Efendim; bu cetvelde 85 liralık 16 tahsildar, 
bir yanlışlık neticesi olarak, unutulmuştur. İlâ
vesini teklif ederim. 

REİS — Encümen sehven tabedilmemiş 16 
tahsildarın ilâvesini teklif ediyor, teshih edi
yoruz. 

Maddeyi tashihle beraber reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. -

MUVAKKAT MADDE 2. —İlişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan yinen ilişik (4) sa
yılı cetvelde derece, unvan ve adedleri gösteri 
len memuriyetler 1944 malî yılı bütçesine bağlı 
(L) işaretli cetvelin alâkalı kısımlarına eklen
miştir. 

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

MUVAKKAT MADDE 3. — Teşkili kabul 
edilen kazaların maaş, ücret ve masrafları kar
şılığı olarak Maliye Vekâleti bütçesinin 217 nci 
faslına mevzu yüz altmış bin lira tahsisatın ta
allûk ettiği bütçelerin fasıl ve maddelerine ihti
yaç nispetinde nakli için.Maliye Vekiline mezu
niyet verilmiştir. 

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

MADDE;,3. — Bu kanun 1 eylül 1944 tari--
hinden mer'idir. 

. REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edeneler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Memur meskenleri yapılması hakkındaki ka

nun lâyihasına rey vermeyen zevat varsa lütfen 
reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık rey toplama muamelelerinin neticelerini 

arzediyorum: 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ye tea

dülü hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara 
bağlı (1) sayılı cetvellerin Maarif Vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 
(233) zat rey vermiştir. Nisap vardır. Muamele 
tamamdır. Kanun (233) reyle kabul edilmiştir. 

Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak 
ve İran hudutlarına kadar yapılacak demiryol
larının inşası.için istikraz akdine dair oaln 4057 
sayılı kanuna ek kanuna (239) zat rey vermiştir. 
Nisap vardır. Muamele tamamdır. Kanun (239) 
reyle kabul edilmiştir. 

Memur meskenleri inşası hakkındaki kanuna 
(241) zat rey vermiştir. Nisap vardır. Muamele 
tamamdır. Kanun (241) reyle kabul edilmiştir. 

Bir miktar istirahat temin etmek maksadiyle 
tensip olunan gün ve tarihi kabulünüze arzede-
ceğim. Tensip buyurduğunuz takdirde celseyi o 
güne talik edeceğiz. 

2 ağustos çarşamba günü saat 15 te .toplan
mayı reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 ağustos çarşamba günü 15 te toplanmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma s aa t i : 11,18 
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DÜZELTÎŞ 

C : 1 

Bu zaptın sonuna bağlı 227 sayılı basm ay azıda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır. 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

25 
26 
27 
28 
28 
28 

29 

2 
2 
1 
2 
1 
2 

2 

T D. 

6 10 
10 12 
15 10 
6 10 

17 
17-18 

25 10 

Asistan 
Memur 
Eczacı 
Asistan 

Aded Maaş 

8 30 
2 25 
1 40 

46 30 
Yüksek öğretmi okulu 
Erkek Sanat Enstitüsü ve 

okulları ile Kız Sanat,... 
Asistan 38 30 

Di 

11 
12 
9 

11 

11 

Asistan 
Memur 
Eczacı 
Asistan 
Yüksek ö{ 

^ / • Aded 

8 
1 
1 

46 
üretmen okulu 

Erkek Sanat Enstitüsü ve okul
ları ile KızJEnstitüleri, Kız Sanat,... 
Asistan • • - ' • • 3 8 

Maaş 

30 
25 
40 
30 

30 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı 
bir sayılı cetvellerin Maarif Vekâleti kısmında derişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen rey

lerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 
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R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLI 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
H. ULUSOY 

ORDU 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 

Dr. Z. M. SEZER 
H. YALMAN 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. ÜİLEMRE 
K, KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
Z. DURUKAN • 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
A. M. YEĞEN A 

SltRD 
A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H, ORUCOĞLU 
I. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
1. M .UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
O. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRAB̂ ZON 
M. AYDIN 
S. DAY f *.'.... 
L. YAVUZ 

- W -
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TÜNCE!,* 

N. S. SILAN 
II.ÜÇÖZ 

UEFA 
K. BERKER 

E. TEKELİ 
VAN 

M. BOYA 
YOZGAD 

M. ALLIOĞLU 

C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
R. VARDAR 

[Beye iştirak etmiy enler] 
AFYON KARAHÎSAR 
II. ÇERÇEL 
Dr. A. H. SELGİL 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
A. K. YİÖÎTOĞLU 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
(Hasta) 
F. R. ATAY 
II. O. BEKATA 
A. ÇUBUKÇU 
I. İNÖNÜ (R. C.) 
M. ÖKMEN 
Z.YÖRÜK 

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

AYDIN 
Dr. II. ALATAŞ (V.) 
Gl. R. ALPMAN (Has
ta) 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
II. ÇARIKLI 
M. DEMİR 
II. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Y.'S. UZAY 

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

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BÎTLÎS 
M. ERTAN 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL 
C. S. SİREN (V.) 

BURDUR 
1. N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERÎ 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ (R. V.) 
M. B. PARS (M.) 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
A. İNAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN . 
E. S. AKGÖL 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
N. KAYAALP (M.) 

DENÎZLÎ 
Y. BAŞKAYA (Hasta) 
Dr. II. BERKMAN 
M. GÜNVER 
E. A. TOKAD 
.Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELAZIĞ 
F. AÖRALI (V.) 
F . A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAÖIROĞLU 
I. YALÇIN 

ERZURUM 
Gl. P. DEMIRHAN 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t U. AYKURD 
E. SAZAK (Mazur) 

GAZlANTEB 
C. S. BARLAS 
Dr. A. MELEK (Has
ta) 
Ş. ÖZDEMİR (Hasta) 

GİRESUN 
M. AKKAYA (M.) 
F. ATLI (M.) 
Gl. I. SÖIOMEN (II.) 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ (Hasta) 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
B. S. KUNT (M.) 
H. SELÇUK (M.) 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERÎKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN (M.) 

Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. TURAN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE * 
S. CİMCOZ 
A. H. DENİZMEN 
A. Ş. ESMER (M.) 
G. B. GÖKER (M.)-
I. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
N. MENEMENClOĞ-
LU • 
V. SARIDAL 
II. C. YALÇIN 

ÎZMÎR 
B. ARIMAN' (M.) 
C. BAY AR 
M. BİRSEL 
M. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
(Bş.V.) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNICAYA 
T. COŞKAN 
II. ÇORUK 
Z. ORBAY (Hasta) 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
F. P.AYSAL 
R. ÖZSOY 
ö. TAŞÇIOĞLU "• 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 
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KIRKLARELİ 
N. A. KANSU . '. 
Dr.F.UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
R. FENMEN 
S. YARGI 

KONYA 
V. BİLGİN (Hasta) 
Gl. A. F. CEBESOY 
(V.) 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DlKMEN 
A.M. GÖKER 
F. GÖKMEN 
II. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL (V.) 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
H. PEKCAN 
ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN (Hasta) 
M. PEKTAŞ 
O. TANER 
T. TEMELLİ 

1 : 86 18.7 
MANİSA 

Koi-gl. A. R. ARTTJN-
KAL (V.) 
H. BAYÜR 
R. N. EDGÜER v j 
o. E R C I N ;i,"';"r" 
Ş. R. HATİPOÖfcu 
(V.). : " : 'M~ 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
F. KURDOÖLU 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZÎT 
R. KAPLAN 
A.-H. TANPINAR 
A. YAYCIOÖLU (M.) 

MARDİN 
î, F. ALPAYA (t. A.) 

MUĞLA 
Orgl. 1. ÇALIŞLAR 
(Mazur) 
S. GÜNEY 
O. KARAMUÖLA 
H. KİTABCI (Hasta) 
F. O. MENTEŞEOftLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NÎĞDE 
H. MENGÎ 
Dr. R .F . TALAY 
H. TEPEYRAN 

1944 0 : 1 
ORDU 

Ş. AKYAZI 
H. ŞARLAN 
S. S. TAROAN 
M. YARIMBIYIK 

t RİZE 
H. C. BELÜL (M.) 
F. SÎRMEN (V.) 

SAMgUN 
H. Çakır 
Amiral F. ENGİN 
t EZGÜ (M-) 
S. ERBAY 

SEYHAN 
D.ARIKOĞLU 
S. ÇAM (M.) 
Ş. İŞCEN (Mazur) 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 

StlRD 
S. TUNCAY 

StNOB 
0. K. ÎNCEDAYI 

StVAS 
1. H.BAŞAK 
A. ESENBEL 
N. SADAK 
R. Ş. SİRER 

TEKÎRDAĞ 
F. ÖZTRAK 

N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
E. ERİŞKEN (Hasta) 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
F, A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
D. EYİBOÖLU 
T. GÖKSEL (M.) 
R. KARADENİZ 
H. SAKA 

UEFA 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A.K.TECER 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
N, BERKER (M.) 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERIŞİRGİL 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş.'TANSAN '• 
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AFYON KARAHÎSAR 
1. H. BALTACIOĞLU 
A. ÇETINKAYA 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 

AĞRI 
fl. BAYRAK 
H. TUGAÇ -

AMASYA 
N. AKTIN 
Z.TARHAN 
E. URAS 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. -N, MIHÇIOĞLU 

ANTALYA 
N. AKSOY 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
Dr, R. LEVENT 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
P. ETÇİOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
1, H. UZUNÇARŞILI 

[Kabul 
BİLECİK 

Dr. M. SUNElt 
BİTLİS 

B. OSMA 
BOLU 

H- Ş. ADAL 
Korgî. A. ALPTOĞAN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERt 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
R.CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

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

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

edenler] 
ÇORUM 

Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER V 

DENİZLİ 
F. ASAL 
A. EGE 
N. KÜÇÜKA 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. E. AÖAOÖULLARI 
F. BALKAN 
Dr. F. MEMIK 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT • 
F. KALFAGİL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUG 
N. DÛMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
ş. KOÇAK: 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ARUKAN 
t . U . AYKURD 

| 1. ÖZDAMAR 

121 — 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS'\\\\ 
Dr .M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞ ANE 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 

İÇEL 
E. İNANKUR 

İSPARTA 
K. AYDAR 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
Dr. II. DİKER 
Gl. K. KARABEKIR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 



İ. H. ÜRKMEN: 
A.R . TARHAN 

İZMİR 
S. ADALAN 
S. EPHCMEN 
R. KÖKEN 
II. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS ' 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
A.BİNKAYA 
•H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVİT • ' 
R. SALTUÖ 
N.TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. II. KALAÇ 
M.-.K. ŞATIR 
M. TANER 
N, TOKER 

KIRKLARELİ 
Z.AKIN 
Korgl. K. DOĞAN 
Ş.ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F . SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA . 
S. ARTEL 

î : 86 18.7 
Gl. M. BAKU 
Dr. b\ Ş. BüRGE 
A. DİKMEN 
S. PEK ' ' 
1. TOLON-
S. YARGI 

KONYA 
M. A. BİNAL 

s 
Ş. ERG UN 
Dr. S. IRMAK 
K. OKAY 

KÜTAHYA 
. B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
S. KUTMAN 
II. PEKCAN 
R. PEKER 1 
A. TİRÎDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAY DAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
II. SAĞROĞLU 
K. SAYIN 
M.N. ZABCI 

MANİSA 
I. ERTEM 

Ş. R. HATİPOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 

.1944 G : 1 
Dr. A/URA S S -
L. ÜLKÜMEN 

MUŞ 
K. KOTAN 

"•*:•' • '^M&DE''-
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY i 
F. SOYLU" •• : 
H. ULÜSOY^ 

ORDU 
I. ÇAMAŞ / 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
II. YALMAN 

RİZE 
Dr. S. A. DILEMRE 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
Z. DURUKAN 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK . 

•Gl. N. ELDENİZ 
SÎİRD 

A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
C. ATAY 
II. ORUCOĞLU 
î. II. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Ş. GÜNALTAY 
II. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Tuğ Amiral H. GÖK-
DALAN t 

İ. M.: UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK -
E. ATAÇ) '•• • 
E. P E K E l J 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELl 
II. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
M.S.ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
S. DAY 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. Ş. SILAN 

URPA 
K. BERKER 
E. TEKELİ : 

VAN 
•M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
E. ERlŞtRGlL 
H. KARABACAK 
A. GÜREL 
R. VARDAR ; 

AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
Dr. A. II. SELGİL 
S.YURDKORU 

AĞRI 
1İ R. PASİN 

, [Beye iştirak etmiy enler] 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
H.'T; DAĞLIOĞLU 
Dr. II. KURAL 
T. SÖKMEK (M.) 
Dr. C. TUNCA ^M;) 
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AMASYA 
A. K. YIĞİTOĞLU 

ANKARA 
Gl. N. ANILlilIŞ (Hasta; 
F. R. ATAY 
H. O. BEKÂTA 
I. İNÖNÜ (R/C.) : 

AYDIN. 

Dr. II. ALATAŞ (V.) 
Gl.R. ALPMAN (Hasta 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 



BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇAItfKLI 
M. DEMİR 
H. KARAN , 
H. ONAT }v 
S. ÖRGEEVREN 
Gİ. K.ÖZALP 
F. TlRlTOĞLU 
Y. S. UZAY . 

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

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. S. ŞIREN (V.) 

BURDUR 
î. N DİLMEN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gİ. A. ATLI 
M. B. PARS (M.) 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
A. İNAN ~: 
T. ONAY >* 

ÇORUH 
A . U S "••>-•. 

ÇORUM 
II. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
N. KAYAALP (M.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (Hasta) 
Dr. II. BERKMAN 
II. GÜNVER 
E. A. TOIvAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK••; : 
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Gİ. K. SEVÜKTEKÎN 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZ ALP 

ELÂZIĞ ..; 
F. AĞRALI (V.) ,. 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 
I. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. S. İLTER 

ERZURUM 
Gİ. P. DEMIRHAN 
R.DINÇ 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK (Ma.) 

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

GİRESUN 
M- AKKAYA (M.) 
F. ATLI (M.) 
Gİ. t SÖKMEN (Hasta) 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ (Hasta) 
C. SELEK 
E. Ş. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSIDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
B. S. KUNT (M.) 
H. SELÇUK (M-) 
A. TÜRKMEN (M.) 

IÇEL 
Dr. M. BERE ER 
T. C. BERÎKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
GLŞ. TURSAN 

İSPARTA 
M. KARAAĞAÇ 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Gl.R.BELE 
S. CÎMCOZ . 

.1944 C : İ 
A. II. DENİZMEN 
A. Ş. ESMER (M.) 
G. B. GÖKER (M.) 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
N. MENEMENCİOĞLU 
V. SARH)AL 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
B. ARIMAN (M.) 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
H. MENEMENCİOĞLU 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN 
Z. ORBAY (Hasta) 

KAYSERİ 
R. ÖZSOY 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
R. FENMEN 
iv S. YİĞİT 

KONYA 
V BİLGİN (Hasta) 
Gİ. A. F. CEBESOY 
(V.) 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
A. M. GÖKER 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 

A. R. TÜREL (V.) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN (Hasta) 
M. PEKTAŞ 
O. TANER 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL (V.) 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
0. ERCİN 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
K. KAHAOSMAN 
F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. ICAPLAN 
A. H. TANPINAR 
A.YAYCIOĞLU (M.) 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. Â.) 
E. ERGİN 

MUĞLA 
Orgl. I. ÇALIŞLAR 
(Mazur) 
S. GÜNEY 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI (Hasta) 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
II. KILICOĞLU 

NİĞDE 
H. MENGİ 
Dr. R. F. TALÂY 
II. TEPEYRAN ,_"" 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
H. ŞARLAN 
S. S. TARCAN 
M. YARBIBIYIK 

'. RİZE 
T. B. BALTA 
H. C.BELÜL (M.) 
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ît. KAMU 
F. SÎRMEN (V.) 

SAMSUN 
II. ÇAKIR 
Amiral F* ENGİN 
î. EZGÜ (M.) 
S. ERBAY 

SEYHAN 
D.ARIKOĞLU 
S. ÇAM (M.) 

"Ş. İŞCEN (Ma.)-
• O. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

S. 

c. 
Di 

î. 
Â. 
N. 
R. 

F. 
N. 
C. 

î : 86 18.7 
StlRD 

TUNCAY 

SlNOB ! 

K. İNCEDAYI 
:..B. KÖKDEMtR 

SİVAS 
H. BAŞAK 
ESENBEL 
SADAK 
Ş. SlRER 

TEKİRDAĞ 
ÖZTRAK 
TRAK 
UYBADIN 

.1944 d!".: 1 
TOKAÖ A 

R. ERİŞKEN (Hasta) 

TRABZON 
S.ABANOZÖĞLU 
H.N.BOZTJÖPE 
D, EYİBOÖIiU 
T. GÖKSELİM.) " 
R. KARADENİZ 
H. SAKA 

TUNCİLÎ 
II. ÜÇÖZ 

URFA 1 
II. S, COŞAR 

R. SOYER 
A. K. TECER 
S. TC. YETKÎN 

VAH 
1. ARVAS : 
N. BERKER (M.) 

YOZGÂD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇÎ 
Ş.- TANSAN 

Memur meskenleri inşası hakkındaki Kanuna verilen; 

' ,^5» adedi : 455 
Reye iştirak edenler : 241 

Kabul edenler : 241 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler .: 0 

Reye igtirak etmiyenler : 211 
. . Müntmller : 3 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
A. ÇETlNKAYA 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N.AKTIN 
Z. TARKAN 
E. URAS 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
B.BAYKAN 
A.BAYTIN 
R. BÖREKÇİ 

A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N, MIHÇIOĞLU 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Dr. M.SUNER 

ANTALYA 
N. AKSOY 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
P. ETÇIOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
tfl. K.ÖZALP 
F. TÎRİTOĞLU 
1. H. UZUNÇARŞIL1 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLÜ 

BİTLİS 
B. OSMA > 

BOİU 
H- Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. R. ÖYMEN ; 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
I. N. DlLMMN 
Ş. ENGINERİ 
Dr. A. R. YJIŞİJJYURT 

BURSA 
R.CANÜTEZ >" 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDIREN 
Dr. M. T. SlMER 
Gl. N. TINAZ j 

ÇANAKKALE 
S. T, ARSAL 
S. BÂTU 
R. BÜLAYIRLI 
H. ERGENELİ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI r 
Dr.A.AEî£AN 
M. A. RENDA : -J 
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0ORUH 
A. R. EREH 
A. TÜZÜN l ••:•:" 
A. us m*-

OORTO: -
Dr. C A L P E R l 
N. ATALAY 
t EKER 

DENİZLİ 
F. ASAL 
A1. EGE 
N. KÜÇÜKA 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
Dr. t. T. ÖNGÖREN, 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
Dr. F. MEMÎK 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI 

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

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M.H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gİ. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
İ. ARUKAN 
t . U . AYKURD 
î. ÖZDAMAR 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BÂRLAS 
Dr.M.CÂNBÖLAT 
B. KALELİ 
M. ŞAHİN 

GÎRESUN 
I. SABUNCU 

t : 88 18 .7 
A. SAYAR 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
ş. ERDOSAN; 

HATAY 
Gİ. E. DURUKAN . 
TL İLGAZ 

ÎÇEL 
E. ÎNANKUR 

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

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K, G. BERKSOY 
G1.K.KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
î. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
Dr. H. II. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPÎKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMlREL 
Gİ. H. DÜRUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHÖN 

KASTAMONU 
A. BtNKAYA 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVÎT 
T. TAŞKIRAN 

.1944 C : 1 
KAYSERÎ 

A. H. KALAÇ 
M. K. ŞATIR 
M. TANER v ... 
N. TOKER; v 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl.K. DOĞAN 
Ş.ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
t. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gİ. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
S. PEK 
S. YARGI 

KONYA 
M. A. BlNAL 
Dr. S. IRMAK 
K. OKAY 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
A. TİRlDOĞLU 
Y. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M; PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
I. ERTEM 
Y.# ÖZEY 
F.'USLU 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 

MARDİN 
Gİ. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 

Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
C. KARAMÜĞLA 

' M U Ş 
II. KILIÇOĞLU 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU ; 

H. ULUSOY 
ORDU 

I. ÇAMAŞ ••; 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BlLSEL 
Z. DURUKAN 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gİ. N. ELDENİZ 
A. M. YEGENA 

SİİRD 
A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMlR 
H. ORUCOĞLU 
1. H. ŞEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Tuğ Amiral H. GÖK-
DALAY 
I. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 



TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 

t : 86 18 
N. POROY 
R. A. SEVENGlL 

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

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

.1944 .C •:•;.] 
H. ÜÇÜZ 

URFA 
K. BERKER 
E. TEKELİ 

VAN: 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 

Y; D. KARSLIOĞLU 
S.. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
& ERlgÎRGÎIi 
A. GÜREL 
II. KARABACAK 
II. A. KUYUGAK 
R.VARDAR 

AFYON KARAHÎSAR 
II. ÇERÇEL 
Dr. A. H. SELGlL 
S. YURDKORU 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
A. K. YİĞİTOĞLU 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ (Has
ta) 
F. R. AT AY 
II. O. BEKATA 
M. ERİŞ (Mazur) 
1. İNÖNÜ (Rs. C.) 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK ';•.••• 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. H. KURAL 
T. SÖKMEN (M.) 
N, E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA (M.) 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ (V.) 
Gl. R, ALPMAN 
(Hasta) 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR 
İL ONAT 

[Reye iştir 
S.ÜRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

BlLEOlK 
.A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK (M.) 

BÎNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BÎTLlS 
M ERTAN 

BOLU 
E. C. ÇAMBEL 
C. S. SİREN (V.)' 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
Dr.'S.-KONUK 
M. B. PARS (M.) 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKÎN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN 
A.. İNAN. 
T. ONAY 

ÇORUH 
M. M. KANSU 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
N. KAYAALP (M.) 

DENtZLÎ 
Y; BAŞKAYA (Hasta) 
Dr. H. BERKMAN 
II. GÜNVER 

ak etmiyenler] 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
E. DEMIRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELÂZIĞ 
F. A. AYIRAÇ 
II. KİŞİOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 
1. YALÇIN 

ERZURUM 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 

ESKİŞEHİR 
E- SAZAK (Mazur) 

GAZÎANTEB 
Dr. A. MELEK (Hasta) 
Ş. ÖZDEMİR (Hasta) 

GİRESUN 
M. AKICA YA (M.) 
F. ATLI (M.) 
Gl. I. SÖKMEN (Hasta) 

GÜMÜŞANE 
II. F. ATAÇ (Hasta) 
R, GÜRELI ' 
C. SELEK 
E. S.TÖR 

HAKKÂRİ 
A R . GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
R. S, KUNT (M.) 

II. SELÇUK (M.) 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
D. M. BERKER 
T. C. BERÎKER 
F.'.C. GÜVEN 
R, KORALTAN (M:.) 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSTANBUL 
A K . AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE 
S. ClMCOZ 
^ H. DENİZMEN 
Dr. II. DİKER 
A. Ş. ESMER (M.) 
G. B. GÖKER (M.) 
t. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
N. MENEMENCtOĞ 
LU " 
V.SARIDAL 
H. C. YALÇİN 

IZMlR 
B. ARIMAN (M.) . 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
H. A, YÜCEL (V.) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞU£ 
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KASTAMONU 
T. COŞKAN 
Z. ORBAY (Hasta) 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
R. ÖZSOY 
Ö.TAŞÇIOĞLU 
S.H.ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
§. TORGUT 

KOCAELİ 
R. FENMEN 
İ. TOLON 
î. S. YİĞİT ' "w 

KONYA 
V. BlLGÎN (Hasta) 
Gl. A. F. CEBESOY 
(V.) 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL (V.) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

î : 86 1 8 . 7 
KÜTAHYA 

B. ATA LAV 
H. BENLİ 
M. KRiaUON* 
II. l\'-!KCA\ 
ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN (Hasla) 
N. BAYDAR 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
Korgl. A. R. AUTUN-
KAL (Y.) 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
O. ERCİN-
Ş. R, HATtBOĞLU (V.) 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
K. KARAOSMAN 
F. KURDOÖLU 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZİT 
R. KAPLAN 
A. H. TAN PINAR 
A. YAYOIOĞLÜ (j\l.) 

MARDİN 
t. F. ALPAY A (1. A.) 

MUĞLA 
Orgrl. İ. ÇALIŞLAR 
(Mazur) 
S. GÜNEY 

,1944 . 0 : 1 
H. KİTABCI 
F. O. MENTEŞEOGLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 

NİĞDE 
H. MENGİ 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
Ş. AKYAZI . . .. ; 
H. ŞARLAN 
S. S. TARCAN 

RİZE 
H. C. BELÜL (M.) 
K. KAMU 
F. 'SİRMEN (V. 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Amiral F. ENGİN 
1. EZGÜ (M.) 
S. ERBAY 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM (M.) 
Ş. İŞCEN (Mazur) 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 

SÜRD 
S. TUNCAY 

SÎNOB 
C. K. ÎNCEDAYI 

SİVAS 
t. H. BAŞAK 
A. ESENBEL 
N. SADAK 
R. Ş. SIRER 

TEKİRDAĞ 
F. ÖZTRAK 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
R. ERİŞKEN (Hasta) 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
H. N. BOZTEPE 
S. DAT (V.) 
T. GÖKSEL (M.) 
R. KARADENİZ 
H. SAKA 

UEFA 
H. S; COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER (M.) 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
Dr. R. BAHKIN 
Ş. DEVRİN 
Y. Z. ÖZENCİ 
Ş. TANSAN 





•ayısı;:' 
Askerî -ve "Mülkî Tekaüt kanununun 3360 sayılı ka 
nunla değiştiri len 3 ncü maddesine bir fıkra eklenme 

sine dair kanun lâyihası hakkında Maliye Encümeni 
mazbatası (1222) 

Maliye Encümeni masbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/222 
Karar No. 51 

14 . VII . 1944 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı kanunun 3360 sayılı kanunla de
ğiştirilen üçüncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair olan kanun lâyihası Meclis Umumî He
yetince encümenimize havale olunmuştu. Bu lâ
yiha ile Bütçe Encümeni mazbatası Maliye, Da
hiliye ve Nafıa Vekillerinin huzurlariyle tekrar 
tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın birinci müzakeresinde encümeni-
mizce esas itibariyle Hükümetin teklifi kabul 
olunmuş fakat Hükümetin teklif . ettiği metinde 
mevcut olmıyan «ve bundan sonra hizmete de
vamlarında fayda görülmiyen» ibaresinin ilâve
sine de lüzum görülmüştü. Bu ibarenin ilâvesiyle 
yirmi beş seneyi dolduran memurlardan resen 
tekaüde sevkedilenlere Devlet Şûrasıa müracaat 
yolunun açılmakta olduğu ve böyle olunca' kanun
dan beklenen faydanın hemen hemen ortadan kal
kacağı düşünülerek bu mahzuru önlemek üzere de 
«bu hususta takdir ve katî karar salâhiyeti ken
dilerini tâyin eden makamlara aittir» hükmü 
konulmuştu-

Bütçe Encümeni Maliye Encümenince yapı
lan birinci ilâveyi tasvip ve kabul etmekle bera
ber Devlet Şûrasına müracaat yolunun kapatıl
masını temin için konulmuş olan hükmü yerinde 
bulmayarak tayyedilmiştir. Binaenaleyh bu defa 
encümenimizde yapılan müzakereler Devlet Şû
rasına müracaat yolu açık mı bırakılsın yoksa 
kapatılsın mı? meselesinin halline inhisar eyle
miştir. 

Lâyihanın tanziminde mucip sebep olarak gös
terilen bir esaslı nokta yirmi beş fiili hizmet yı
lını dolduran memurların tekaütlüklerini iste
mek hakkını haiz olmalarına mukabil idarenin 
bu hakka mâlik olmamasının haklarda "eşitlik esa
sına uygun görülmemesidir. Binaenaleyh mü
tekabiliyeti temin eden bir hükmün tatbikinin 
cezai bir mahiyet taşıdığı kabul olunamayacağına 
göre bu hükmün tatbiki aleyhine memurun Dev
let Şûrasına müracaatı bahis mevzuu olmamak 
icabedeceği mütalâa olundu. 

Bundan başka 25 seneyi dolduran memurun 
tekaütlüğünü istemek hakkını haiz olması o 
memuru bu müddeti doldurmıyan binaenaleyh bu 
hakkı haiz olmayan memura nispetle kuvvetli bir 
emniyet altında bulundurmakta; bu ise memu
run vazifesine karşı dikkat ve alâkasının zayıf
lamasına sebep teşkil etmekte olduğu da misal
lerle müşahede olundu. 

En nihayet, lâyihanın tanziminden asıl mak
sat; yirmi beş fiili hizmet yılını doldurdukların
da artık hizmete devamlarında fayda olmayan 
memurları tasfiye ve bu suretle idareyi genç ele
manlarla takviye etmek, ve bu müddet sonunda 
hizmette kalacakların ise vazifelerine karşı dik
kat ve alâkalarının eksilmesini ve verimleri ça
lışmalarının devamını temin eylemek olduğu 
gözönünde tutulunca; Devlet Şûrasına müracaat 
yolu açık bırakıldığı takdirde memurun işe ya
ramayacağının kaza merciine subut bulmasmdaki 
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müşkülât tatbikatla da malûm bulunduğuna göre 
Bütçe Encümeninin bu mevzudaki mütalâasına 
iştirak etmekle kanundan beklenen faydanın mü
him mikyasta azalacağında da kanaat hâsıl ol
muştur. ' 

Hulâsatan arzolunan bu mütalâalara binaen 
Encümenimiz evvelki görüşünü tadili mucip bir 
cihet ve sebep mevcut olmadığında ittifak ey
lemektedir. 

Meclis Umumî Heyetine arzolunmak üzere 

Yüksek Reisliğe stmuldıl. 
Maliye En. Es. M. M, Kâtip 

İstanbul Aydın Ankara 
A. Bayındır A. Menderes M. Aksoley 

Afyon Antalya 
/ . / / . Baltactoğlu H. T. Dağlıoglu 

Antalya Burdur 
Dr. G. Kahraman İmzada bulunmadı 

Kastamonu Tekirdağ Tokad 
H. Çelen E .Ataç O. Kovalı 

(S. Sayısı : 149 a ek) 



askerî memurlar kanununa bazı maddeler ilâvesine 
ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin ilga
sına dair olan 3280 sayılı kanunun bir inci maddesi
nin (B) fıkrasının değiştir i lmesi hakkında kanun lâyi» 

hası ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası (1/298) 

T, C. 
Başvekâlet 

Muamelât Vmum Müdürlüğü ' 23 .VI . 1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-132 6/1745 
Büyüik Millet Meclici Yüksek Reisliğine I 

Askerî Memurlar. Kanununa bazı maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci madde
lerinin ilgasma dair olan 3280 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 14 . VI .1944 tari
hinde Yüksek Meclise.arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu arzederim. 

* Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

3280 sayılı kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasında (Harbiye ve Deniz Harp Okulları, Üni
versitenin muhtelif fakülteleri ve Veteriner Fakültesi askerî okurlardan ahlâkî vasıfları iyi 
olduğu halde imtihanda muvaffak olamıyanlar veya sıhhi halleri subay olmağa müsait olmayıp as
kerî memur olmağa elverişli olanlar meslek mektebiyle İhtiyat subay mektebi tahsillerini ikmal et
mek şartiyle muamele memuru nasbolunurlar) denilmektedir. 

Bu fıkradaki ahlâkî vasıfları iyi olmakla beraber çok iyi derecede tahsiline devam etmekte iken 
sıhhati bozulan okurların muamele memuru okuluna gönderilmeleri başka emellerle bu mektep
lere intisap edenler üzerinde fena tesir bırakmaktadır. Bu gibilerin mağdur olmalarına meydan 
verilmemesi için yüksek tahsil takip etmek fırsatının verilmesi uygun .görüldüğünden mezkûr kanu
nun birinci maddesinin (B) fıkrasının tadiline lüzum hâsıl olmuştur. 
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Millî Müdafaa E: 

T.B.M.M. 
Millî M. Encümeni 
Esas No. 1/298 

Karar No. 37 
Yüksek 

Askerî memurlar kanununa bazı maddeler 
ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun altıncı ve yedin
ci maddelerinin ilgasına dair olan 3280 sayılı 
kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa Vekilliğince 
hazırlanıp Başvekâletin 23 Haziran 1944 tarih 
ve 6/1745 sayılı tezkeresiyle Yüksek Reisliğe su
nulan ve Encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası ilgili vekiller ve vekâletlerin mümessil
leri hazır bulundukları halde müzakere olundu. 

Halen mevcut kanuna göre harp ve Deniz 
Harp Okulları ve Üniversitenin muhtelif fakül
teleri ve veteriner fakültesi askerî okullarından 
ahlâkî vasıfları iyi olduğu halde imtihanda mu
vaffak olamıyanlar veya sıhhi durumları subay 
olmağa elverişli bulunumayıpta askerî memur 
olmağa müsait bulunanlar, meslek mektepleriyle 
ihtiyat Subay mektebi tahsillerini ikmal etmek 
şartiyle muamele memurluğuna tâyin edilmek
tedirler. 

Halbuki yukarıda bahsi geçen mekteplerdeki 
.askerî okurlardan ahlâkî vasıfları iyi olmakla 
beraber iyi derecede' tahsiline devam etmekte 
iken sıhhati bozulanlar zuhur ettiği görülmüş .ve 
elinde olmıyan sebeplerle sıhhi durumu subaylığa 
mâni ve fakat tahsiline devama ve memur olma
ğa müsait bulunan bu gibi yüksek kabiliyetli 
okurların da, mer 'i kanıma göre imtihanda mu
vaffak olamıyanlar gibi ayni muameleye tâbi 
tutulmaları bunların mağduriyetlerine sebep 
olduğu ve keyfiyet bu mekteplere intisap eden. 
ahlâklı zeki ve çalışkan zümre üzerinde fena 
tesir bırakmakta bulunduğu anlaşılmış ve bu 
mağduriyete mahal kalmamak ve bu gibi kabi
liyetli ve çalışkan okurlardan yüksek tahsil 
görmüş olarak istifadeyi sağlamak için Hükü
metin teklif ettiği bu kanun lâyihası Encüme-
nimizce esas itibariyle muvafık görülmüştür. 

Ancak teklif edilen lâyihada harp okulları 
ve Üniversite fakültelerinde tahsilde iken sıhhi 
arıza sebebiyle subay olmak şartını kaybeden 

( S . Sa: 

i Mazbatası 

14. VII . 1944 

Reisliğe 

okurların, istedikleri takdirde münhasıran hu
kuk veya edebiyat fakültelerine girebilmeleri 
derpiş edilmiştir. Halbuki iki ve daha ziyade 
sene üniversitenin herhangi bir fakültesinde 
Ordu namına tahsil görüpte yukarıda izah edi
len sıhhî arızaya uğrıyan okurlara (münhasıran 
hukuk ve edebiyat fakültelerine girebilmek 
hakkını taniyıpta esasen devam etmekte olduk-
larr diğer yüksek tahsil kapılarını kapamak, 
meselâ Tıbbiye, Veteriner ve Yüksek Mühendis 
fakültelerinde tahsilde iken sıhhî arıza yüzün
den subaylık hakkını kaybeden ve fakat Devlet 
memuru olmak şartı mahfuz bulunan okurların 
yeniden Hukuk veya Edebiyat fakültelerine gi
rerek. Üniversite tahsiline baştan başlamalarını, 
meslek değiştirmelerini ve bu suretle senelerce 
sarf edilen emek ve uzamanın boşa gitmesini mu
cip olacağı Encümenimizce tebarüz ettirilmiş ve 
bu gibi okurlara bahşedilmek istenilen imkânla
rın kendi meslekleri dahilinde tahsile devamla
rını sağlıyacak şekilde genişletilmesi muvafık 
görülmüş ve karar altına alınmıştır . 

Bu cihet böylece takarrür ettikten sonra; 
Üniversitenin muhtelif fakültelerinde Millî Mü
dafaa Vekâleti hesabına tahsilde bulunan bazı 
okurların, bu vekâlet hesabına taahhüt ettikleri 
uzun vadeli mecburi hizmetten kurtulmak ve 
bu bakımdan hizmet müddeti daha müsait 
olan diğer vekâletler hesabına tahsilini-bitirmek 
cihetine temayül etmeleri varit olabileceği mülâ
hazası da ,gözönünde tutularak bu gibi tema
yülleri önlemek maksadiyle, bu okurların, tahsil
lerini ve askerî hizmetlerini bitirdikten sonra 
hensup oldukları vekâletler emrinde, tıpkı or
duda olduğu gibi 15 sene mecburi hizmetle mü
kellef tutulmaları, ve tekaütlüklerinin sivil me
murların tâbi bulunduğu şartlara tâbi tutulması 
kabul edilerek bu ihtimal de bu suretle gideril
miştir. 

Şu kadar ki» muhtelif fakültelerin birinci sı
nıflarında M. M- hesabına . tahsilde bulunanlar 
henüz hakikî meslek tahsiline girmiş sayılmıya-

3i : 216 ) 
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caklarından bunlardan sıhhi durumları subay
lık şartlarını kaybedecek derecede bozulanları 
mutlaka aynı meslekte tahsile devamlarında za
ruret olmadığından bunların tıpkı harp ve de
niz harp okullarındaki emsali okurlar gibi mu
ameleye tâbi tutulmaları yani istedikleri tak
dirde Hukuk veya Edebiyat fakültelerinde .M. M. 
Vekâleti hesabına tahsile devam etmeleri veya 
muamele memuru olmak üzere muameleye tâbi 
tutulmaları; kendi mesleklerinde diğer vekâlet
ler hesabına tahsile devam hakkının ancak ikin
ci ve dalia yukarı sınıflar için tanınması karar
laştırılmıştır. , 

Ayni sene içinde M. M. Vekâleti hesabından 
diğer bir vekâlet hesabına vâki olacak bu kabil 
intikallerde bütçe bakımından çıkması muhte
mel zorluğu-karşılamak için de; yeni sene bütçe-. 
sinin kabulüne kadar bu gibi okurların senesi 
içinde yine M. M. Vekâleti bütçesinde bunlar 
için mevzu bulunan tahsisattan idareleri muva

fık görülmüş ve lâyihada bu bakımlardan gere
ken değişiklikler yapıldıktan sonra, encümeni
miz tarafından ittifakla kabul olunmuştur. 

Umumî Heyete gönderilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 
• Sinob Ağrı 

C. K. încedayı II. Tugaç 
Bolu Bursa Bursa 

Korgl. A. Alptoğan Gl. A. Âtlı Gl. N. Tınaz 
Çankırı Erzurum Erzurum 

Dr. A. Arkan A- Akyürek Gl. Z. Soydetmir 
İsparta istanbul Kars 

Gl. E.Durukan Ş. Â. ögel Gl. Hasan Durudoğan 
Kayseri Kocaeli Mardin 
N. Toker Gl, M. Baku Dr. Aziz TJras 
Muğla Siird Tekirdağ 

S. Güney B. Türkay R. Apak 
Tokad 

Ş. Çclikkol 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Askerî Memurlar Kanununa bazı maddeler ilâve
sine ve 2505 sayılı kanunun 6,7 nci maddelerinin 
ilgasına dair olan 3280 sayılı kanunun birinci 
maddesinnin (B) fıkrasının değiştirilmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1.' — 3280 sayılı kanunun birinci 
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

B) Harp ve Deniz okulları, üniversitenin 
muhtelif fakülteleri ve veteriner fakültesi as
kerî okullarından ahlâk vasıfları iyi olduğu 
halde: 

I. imtihanda muvaffak olamıyanlar; 
II. Sağlık durumları subay olmağa gayri mü

sait fakat askerî memur olmağa elverişli olan
lar, meslek ve yedek subay okulları tahsillerini 
bitirmek suretiyle muamele memuru nasbolu-
nurlar. 

Yukarıki II nci bendde yazılı bulunanlar, is-
tedikeri takdirde hâkim ve öğretmen sınıfla
rının ihtiyacı nispetinde üniversitenin alâkalı 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞIŞ-
TlRÎŞÎ 

Askerî Memurlar Kanununa bazı maddeler 
ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 6, 7 nci mad
delerinin İlgasına dair olan 3280 sayılı kanu
nun 1 nci maddesinin (B) fıkrasının değiş
tirilmesi ve bu fıkraya bazı hükümler ilâvesi 

7ıaklanda .kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3280 sayılı kanunun birinci 
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir •. 

I. B) Harp ve Deniz Harp Okulları ve 
Üniversitenin muhtelif fakülteleri ye Veteriner 

i fakültesi askerî okurlarından ahlâk vasıfları iyi 
olduğu halde, imtihanda muvaffak olamıyanlar, 
meslek ye yedeksubay okulları tahsillerini bitir
mek suretiyle muamele memuru nasbolunurlar. 

I I . Sağlık durumları subay olmağa gayri 
müsait, fakat askerî memur olmağa elverişli olan 
Harp ve Deniz Harp okulları ve Üniversitenin 
muhtelif fakülteleriyle Veteriner Fakültesinin 
birinci sınıfında bulunanlar istedikleri takdirde 

hâkim ve öğretmen olmak üzere Üniversitenin alâ
kalı fakültelerine gönderilip tahsillerini ikmal-

( S. Sayısı: 216) 
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fakültelerme gönderilip tahsillerini ikmalinden 
sonra yedek subay okulunu da bitirmek şartiyle 
hâkim veya öğretmen yetiştirilirler; Bu fakülte
lerde muvaffak olamryanlar yukarıki I I nci bend 
esasları dairesinde muamele memuru olurlar. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3 ; — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafâa Vekili memurdur. 

14 . V I . 1944 
Bş; V. Ad. V. M.M. V. 

Ş. Saraçoğlu A. B. Türel A. B: Ariunkal 
Da, V. Ha. V. Ma. V. 

'•Hilmi Uran NlMenemencioğlu F. Ağralı 
r'fMf.'V. : ' N a W . "• îk. V. '. 
^ Yücel Sırrı Doy Füad Sirmen 

& L M . V . G:Î.V. Zr.V. 
DrTHi Alataş Suad H. tfrgüblü Ş. B. Hatipoğlu 

Mü; V. -rTi; :V. 
1 A.K Cebesoy C. S^ Siren 

M. M. E. 

den sonra Yedeksubay Okulunu da bitirmek şar
tiyle hâkim veya öğretmen yetiştirilirler. 

Bunlardan askerî hâkim ve askerî öğretmen 
olmak istemiyenlerle buralarda da muvaffak ola-
mıyanlar 1 nci bent esasları dairesinde muamele 
memuru olurlar. 

I I I . Üniversitenin tıbbiye, eczacı, dişçi, kim
ya ve diğer fakülteleriyle veteriner fakültesinin 
ve teknik üniversite fakültelerinin ikinci ve daha 
yukarı sıniflarmda iken sağlık durumları subay 
olmak şartını kaybettiği, fakat askerî veya si
vil memur olmağa müsait bulunduğu tam te
şekküllü bir sıhhi heyet raporiyle tesbit edilen 
okurlardan arzu edene iaşe, ilbas ve ibateleri 
mevcut yurt ve müesseselerde veya diğer su
retle alâkalı vekâletler tarafından temin olun
mak üzere bulundukları fakültede tahsillerine 
devam ederler. Bu kabîl okurlar, meslek tahsil
lerini ve yedeksubaylık hizmetini bitirdikten 
sonra hesabına tahsil gördükleri vekâlet emrin
de 15 sene mecburi hizmet yaparlar. Bunların 
tekaütlükleri mülki tekaüt kanunları hükümle
rine göre yapılır. Bu okurlardan, kendi fakülte
lerinde. tahsile devam etmek istemiyenler ve bu 
fakültelerde muvaffak olamıyanlar yine birinci 
bentteki esaslar dairesinde muamele memuru 
olular. 

MADDE 2. — Hükümetin İkinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

ıve-<ı 
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.Sayısı: 
Yeniden 16 kaza teşkil ine dair kanun lâyihası ve Dahi» 

liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/296) 

T. G . 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 19 .VI . 1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı 71 - 184, 6/1712 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yeniden 16 kaza teşkiline dair Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
8 . VI . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiy-
lc birlikte sunulmuş olduğunu arzederim.. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

İdari, iktisadi, içtimai zaruretler; kültür ve emniyet mülâhazalariyle devamlı şekilde üzerle
rinde durulan kaza teşkili talepleri eenelerdenberi Vekâlete intikal eden dilekler arasında yer al
maktadır. 

Muhtelif bakımlardan çok esaslı ve ciddi se-beplere dayanan ve birbirinden üstün ehemmiyet 
taşıyan taleplerden muameleleri tekemmül eden (16) sı ele alınmıştır. 

Bu kazalardan herbirinin teşkilini zaruri kılan sebepler aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir. 
1. Kırıkkale : 75 bin küsur nüfusu ve 133 köyü olup arızalı ve çok geniş bir sahayı işgal 

eden Keskin kazasının bir nahiyesi olan Kırıkkale basit ve iptidai bir köy halinde iken Cumhuri
yet devrinde orada kurulan askerî fabrikaların temin ettiği inkişaf neticesinde bu gün 15 bin nü
fuslu ve gitgide gelişme ve genişlemeğe elverişli, her türlü medeni şartları haiz ve ilerisine emni
yetle bakılabileeek modern bir kasaba haline gelmiş bulunmaktadır. 

Civarındaki Keskin, Bâlâ ve Kalecik kazalarının hemen merkezî mevkiinde bulunan bu kasaba, 
kendisine yakın olan bu kazalara bağlı 81 köyde 51 bin küsur nüfusun iktisadi, ticari ve günlük 
alış veriş faaliyetini kendi üzerine çekmiş olduğundan büyük bir kısmı işçilik ve esnaflık yapmak 
suretiyle daima Kırıkkale'de kalan bu halkın bağlı oldukları kazaların kendileriyle olan işlerinde 
gecikmeler ve zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Esasen nüfus kesafeti dolayısiyle ve bugünkü ahval ve şeraitin inzimamiyle iş ve faaliyet ba
kımından çok mahmul bir vaziyet almış olan Keskin kazasının hali hazır teşkilâtiyle bugünkü ih
tiyaçları karşılıyabilecek bir hareket kabiliyeti göstermesi mümkün olmayacağından bu kaza ida
resine tahmil edilen vecibeleri azaltmak zaruri bir ihtiyaç halini almış bulunmaktadır. 

Bu itibarla;. Keskin kazasının yükünü hafifletmek halk ve Hükümet işlerini daha çabuk ve 
kolaylıkla görmek, fabrikaların verdiği dinamik faaliyet neticesi gelişmekte olan bu kasabanın 
gelişimini daha geniş ölçüde hizlandırmak ve civar köylerle vilâyetler halkından ve yabancı 
mefmleketlcrden buraya toplanan işçi, usta işçi ve tcknisiyenleri "daha esaslı bir murakabe ve bakıma 
tâbi tutmak maksadiyle Kırıkkale 'de daha geniş teşkilâta sahip bir idare makanizması olan kaza 
teşkili zaruri ve lüzumlu görülmüştür. 
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2. Şabanözü : 189 köyde 86 bin nüfusu olan, ınıntakası geniş-ve .arızalı bulunan Çankırı vilâyeti 

merkez kazasının işleri çok mahmul olduğundan köylerin kalkınma haraket ve faaliyetleri yakından 
esaslı şekilde kontrol edilememekte ve bu yüzden Hükümet teşkilâtının feyzinden köylülerimiz lâ-
yıkiyle istifade edememektedirler. Askerlik, Adliye, Nüfus ve Tapu işlerinde merkeze uzak olan köy
lüler hususiyle kış mevsiminde günlerce evlerinden ve işlerinden ayrı kalmakta ve dolayısiyle zarar 
görmektedirler. Aynı sebeplerle Hükümetin sürati istilzam eden işlerinde de haraket kabiliyeti zaafa 
uğramakta ve hassoten cürmü meşhutlarda, asayiş ve eınniyeto müessir ahvalde alınması gerekli ted
birler gecikmektedir. 

Bu mahzurları önlemek, coğrafi, iktisadi ve idari bakımdan hususiyet arzeden bu bölgenin inkişaf 
kabiliyetini daha ziyade arttırmak gayesiyle Çankırı merkez kazasına bağlı Şabanözü ve Orta nahi
yelerini ihtiva etmek ve merkezi her suretle gelişmeğe elverişli bulunan Şabanözü olmak ve bu adla 
anılmak üzere bir kaza kurulması zaruri ve faydalı bulunmuştur. 

3. Kurşunlu : Çankırı'nın İlgaz kazasına bağlı olup Ankara - Zonguldak demiryolu üzerinde 
bulunan ve gün geçtikçe ileri gelişmeler gösteren. Kurşunlu nahiyesi merkezi; gerek kendisine ve ge
rekse Çerkeş'e bağlı Atkaracılar nahiye ve köyleriyle Çerkeş kazası merkez nahiyesi ve Çankırı 
merkez kazasına bağlı Orta nahiyeleri köylerinin bir kısmından terekküp eden ve idari, içtimaî, ikti
sadi ve inzibati yönlerden hususiyet arzeden bir bölga teşkil etmiş bulunmaktadır. 

Bu bölgeyi ihtiva eden köylerin halen bağlı oldukları idari merkezlerle olan münasebetleri ara
larındaki mesafenin fazlalığı, kışın şiddetli ve arazinin arızalı oluşu itibariyle Hükümet ve halk iş
lerinde güçlükler doğurmakla beraber Çerkeş kazası ve merkez nahiyesinin köy ve nüfusunun kesif 
olmasu da ayrıca bu merkeze çok iş tahmil etmektedir. 

Son zelzelenin bu köylerde yaptığı tahribat dolayısiyle geniş ve seri bir imar faaliyetine ihtiyaç 
vardır. Gerek bu faaliyetin takibi ve gerekse bu bölgenin teftiş ve murakabe işlerinin yakından 
yapılabilmesi ve köy kalkınmasının istilzam eylediği sürekli kontrolünün temini bakımlarından bu
rada bir kaza kurulması zaruri ve lüzumlu bulunmuştur. 

4. Turhal : Tokad vilâyeti merkez kazası 175 köyde 93460 nüfuslu geniş bir idari parçadır. 
Kesif olan bu geniş sahada halk ve Hükümet işleri arzu edilen şekilde yürüyememektedir. Şeker 
fabrikalarının kurulması ve Samsun - Sivası demiryolu üzerinde vilâyetin istasyonu olması itibariyle, 
Turhal, işlek bir merkez halini almış ve 'muhitinde hem madde ve hem de işçi bakımından Tokad mer
kez kazasına bağlı Dökmctcpe ve Pazar nahiyeleri yi e Zile kazasının bir kısım köylerinde zirai ve 
iktisadi bir bölge teşkil etmiş bulunmaktadır. 

Gittikçe gelişmekte ve genişlemekte olan Turhal'ın artan ve iktisadi bir birlik teşkil eden böl
geyi hudutları -içine alacak bir kaza haline getirilmesi; yakın 'alâka ve murakabe, vilâyet merkez 
kazasının işlerini hafifletme, muhitin kalkınma harakttlerini daha serbest ve müsait vaziyette takip 
ve kontrol etme bakımlarından lüzumlu kılmıştır. 

5. Çekerek : Yozgat vilâyetine bağlı Sorgun kazası 4 nahiyeli 188 köylü ve 64642 nüfuslu büyük 
bir kazadır. Bu kazanın işgal ettiği saha arızalı olmakla beraber bazı bölgeleri bu tabii manialarla 
bağlı oldukları kazadan ve civar vilâyetlerden ayrılmış bir durumdadır. Halk Hükümetle olan işle
rini bilhassa ilkbahar ve kış mevsimlerinde zorlukla görmektedir. 

Ezcümle adı geçen kazaya bağlı Hacıköy, Mamure, Kadışchri nahiyeleri bir taraftan Amasya 
ve Tokad vilâyetlerinden Devecidağı silsilesiyle diğer taraftan Sorgun kazasından Danlı dağla-
riyle ayrılmış ve Çekerek ırmağı boyunca sıralanmış vaziyette coğrafî, tabii ve iktisadi bakımdan 
ayrı ve müstakil bir bölge teşkil etmektedirler. 

Bu kaza hududunun genişliği ve nüfusunun fazlalığı, idarede ve halkla münasebette büyük güç
lükler doğurmaktadır. Bu itibarla 30 bin nüfusu ihtiva eden bu bölgede merkezi Hacıköy olmak 
ve Çekerek ırmağına izafeten Çekerek adıyla anılmak üzere bir kaza teşkili bilhassa coğrafi, ikti- . 
sadi, idari ve inzibati sebeplerle çok lüzumludur. 

6. Çayeli: Rize vilâyeti merkez kazası 7 nahiyeli ve 170 köyde İ l i bin nüfuslu büyük bir 
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kazadır, işleri çok ye çeşitlidir. Hükümet teşkilâtı vazifesini istenilen sürat ve mükemmeliyetle 
yapamamaktadır. 

Bu kazaya bağlı Çaybaşı nahiyesi bu mütekâsif muhitte geniş bir sahaya yayılmış ve çok kala
balık bir nüfusu sinesinde toplamıştır. Çaybaşı kasabası ise gelişmeye çok elverişli bir bölgenin ih
raç merkezidir. ; • ' - , . 

Geniş ve çok arızalı olan bu bölgede halkın türlü işlerinin bir nahiye müdürü tarafından gö
rülmesine imkân bulunamadığı gibi mahkeme, nüfus, tapu ve askerlik işlerini vilâyet merkezinde 
takip mecburiyeti olan halkın çekmekte olduğu müşkülât da büyüktür. 

Kendi nahiyesinin iktisadi hareketlerine sahneolan Çaybaşı nahiyesinde merkezi Çaybaşı olmak 
ve Çayeli adiyle anılmak üzere bir kaza kurulması coğrafi, iktisadi, idari ve inzibati mülâhazalarla 
ve Rize kazasının işlerini azaltmak sebeplerinden lüzumlu bulunmaktadır. 

7. Kaman: 4 nahiyeli ve 136 köyde 76.756 nüfuslu olan Kırşehir merkez kazası işgal ettiği ge
niş sahaya nispetle mülki teşkilâtı noksan olan ,bir kazamızdır. Hükümet merkezine çok uzakta ka
lan köylerin çekmekte olduğu zorluklar küçümsenmiyecek derecede ağırdır. 

5 - 6 sene evvel yersarsıntısı neticesi hemen bütün köyleri yıkılmış olan bu bölgenin süratle 
imar, gelişme ve kalkınmasını mümkün kılmak, kültürel ve içtimai durumunu sağlamak zaruretine 
katılan coğrafi, idari, iktisadi ve inzibati sebeplerle Kırşehir merkez kazasına bağlı Kaman, Akpı-
nar, Tepeköy nahiyeleriyle merkez nahiyesinden bir kısım köyleri sınırı içine alacak olan merkezi 
Kaman olmak ve Kaman adiyle anılmak üzere birkaza kurulması faydalı ve lüzumlu görülmüştür. 

8. Yatağan: Muğla merkez kazası 6 nahiyeli ve 101 köyde 91,966 nüfuslu geniş bir sahayı 
işgal etmektedir. Arazisi arızalıdır, işleri çoktur. Bu kazaya bağlı Yatağan nahiyesi civarındaki 

Kavaklıdere ve Turgut nahiyeleri Muğla merkezine çok uzaktadırlar. Nüfus, tapu, adliye ve asker
lik işlerinde halk müşkülâta mâruz bulunmaktadır. Bu yüzden Hükümet işlerinde de bekleni-
-len mükemmeliyet elde edilememektedir. Bu nahiyeler ve köyler esasen Yatağan'a pek yakın
dırlar. iktisadi ilgileri de Yatağan'ladır. Yatağan merkezi olan Ahiköy, Muğla - Milas - Aydın 
şosesinin kayuşak noktasında asayiş ve strateji bakımından çok mühim bir mevkidedir. Muhitin 
maden, orman ve ziraat bakımından zengin olması ve idari, inzibati, coğrafi, iktisadi.ve Muğla mer
kez kazasının işlerini azaltmak ve köy kalkınmasını yakından takip ve kontrol etmek bakımlarından 
merkezi Ahiköy olmak ve Yatağan adiyle anılmak üzere burada bir kaza kurulması lüzumlu bu
lunmuştur. ' 

9. Afşin: Maraş vilâyetinin Elbistan kazası 2 nahiyeli ve 127 köyde 78,504 nüfuslu, çok arızalı 
bir araziye malik bir kazadır. Kaza merkezine çok uzakta kalan köyler Hükümetle olan işlerinde 
tahammülü güç zorluklara uğramaktadırlar. Bu seberjle Hükümet teşkilâtı da kontrol vazifesini 
istenilen mükemmeliyette yapamamaktadır. Bu zorluklar, kışın ve ilkbahar mevsimlerinde daha 
ziyade artmaktadır. Elbistan merkezinden bu geniş ve ârızaİT sahaya yayılmış olan köylerin her 
bakımdan kalkınmalarını temin, takip ve kontrol ötmek mümkün olamamakta ve binuetice isler 
aksaklığa uğramaktadır. 

Hem idari bakımdan gayri tabii olan bu durumu önlemek, halka kolaylık ve huzur temin 
etmek ve hem de Maraş - Kayseri şosesi üzerinde olması dolayısiyle her türlü gelişmeğe elverişli 
bulunan, tarihî ve iktisadi ehemmiyeti olan Efsus nahiyesi köylerinin bu gelişme hareketlerini 
daha ziyade hızlandırmak maksadiyle coğrafi, tabii icaplara da uyularak merkezi Efsus olmak 
ve burayı işgal eden Mutesem Billâh orduları başkomutanlığını yapmış olan ve Efsus önlerin
de büyük bir muharebe vererek hasım ordularını mağlubiyete uğratmış bulunan Afşin adlı 
Türk komutanının adına izafeten Afşin adiyle anılmak üzere bir kaza kurulması faydalı ola
caktır. 

10. Devrekani : Kastamonu merkez kazası 2 nahiyeli 242 köyde 70 670 nüfuslu, geniş ve 
arızalı bir araziye maliktir. Bu kazaya bağlı Devrekani nahiyesi ve köyleri vilâyet merkezine 
çok uzaktırlar. Bu bakımdan hususiyle kış mevsiminde halk ve Hükümet işleri iyi yürütüle
ni emektedir. ; 

Küre ve Taşköprü kazalarının Devrekani'ye civar köyleri de aynı durumdadırlar. Bu köy-
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lerle Devrekani arasında hiç bir arıza yoktur. Coğrafi durum burada hususi bir bölge yarat
mış bulunmaktadır ve bu bölgenin iktisadi faaliyet merkezi de Devrekani'dir. 

Kastamonu merkez kazasının işini hafifletmek, halkın Hükümetle olan münasebetlerini ko
laylaştırmak, köylerin kalkınmasını, asayiş ve inzibat hususlarında Hükümetin kontrolünü da
ha yakından mümkün kılmak ve gelişmeğe müsait olan bu bölgenin gelişimini hızlandırmak 
gibi coğrafi, idari, inzibati ve iktisadi sebeplerle burada merkezi Devrekani olmak ve bu adla 
anılmak üzere bir kaza kurulması lüzumlu bulunmuştur. 

' 11. ivrindi : Balıkesir merkez kazası geniş bir bölgeyi ihtiva eden 233 köyde 91 826 nü
fuslu ve 8 nahiyeli bir kazadır. Takriben 90 Kim. olan Balıkesir - Edremit yolu üzerinde 
ve Balıkesir - Balya - Havran arasındaki geniş bölgede kuvvetli bir idari otorite yoktur. Bu 
arada Balıkesir - Balya - Edremit yollarr kavşağında yalnız merkezinin adiyle anılan İvrindi 
nahiyesi vardır. 

Bu kazaya bağlı İvrindi, Osmanköy, Koruca nahiyeleri ve köyleriyle Balıkesir merkez nahi
yesine bağlı bir köy idari, iktisadi, ticari ve inzibati bakımlardan İvrindi merkezi etrafında top
lu bir birlik teşkil-etmişlerdir. 

Bu nahiyeler ve köyler, bağlı oldukları Balıkesir merkezine uzak kaldıklarından Hükümetle 
olan işlerinde güçlüklerle karşılaşmakta, iş ve zamandan kaybetmek suretiyle zarar görmekte
dirler. Esasen işleri çeşitli ve çok olan Balıkesir merkez kazası bu sebebin de inzimamiyle köy 
kalkınma hareketlerini ve köyler üzerindeki genel kontrol ve takip işlerini istenilen şekilde ya
pamamaktadır. 

İvrindi; Marmara denizi, Çanakkale Boğazı ve Ege denizine amut ve muvazi olan Balıkesir -
Çanakkale, Edremit, İzmir genel yollarının kavşak noktasına 7 Kim. mesafede strateji bakımın
dan önemli bir yerdedir. Bu hususi durum aynı zamanda etrafındaki köylerle nahiyeleri, ticari 
ve iktisadi bakımdan geniş olan İvrindi pazarına bağlanmış ve bu itibarla gelişmeğe çok müsait 
bir merkez haline getirmiş bulunmaktadır. 

Bölgenin içinde bulunduğu idari güçlükleri ortadan kaldırmak, Hükümetin teftiş ve takip 
işleriyle köy kalkınma hareketlerini yakından mümkün kılmak, çok elverişli olan gelişimine da
ha ziyade hız- vermek ve geniş olan bu sahada daha kuvvetli bir Hükümet otoritesi bulundur
mak maksadiyle merkezi İvrindi olmak-ve aynı adla anılmak üzere bir kaza kurulması lüzum
lu görülmüştür. 

12. Çaycuma : Zanguldak merkez kazası 4 nahiyeli 59 köyde 68 018, Devrek; 2 nahiyeli 
.136 köyde 66 838, Bartın-kazası da 2 nahiyeli 205 köyde 72 328 nüfuslu geniş ve arızalı arazi
ye malik birer kazadır. Bölgenin kömür havzası bulunması ve sınai durum insan hareketlerini 
çoğaltmış ve Hükümet işlerini, de o nispette arttırmış ve çeşitlemiştir. 

Devrek kazaısına bağlı Çaycuma nahiyesinin köyleriyle etrafındaki Bartın merkez nahiyesi, 
Zonguldak merkezinin Hisarönü nahiyesi, ve Kilimli nahiyesinden bir kısım köyler bağlı olduk
ları kaza merkezlerine çok uzakta kalmış olduklarından halk ve Hükümet işlerinde gecikmeler hu
sule gelmekte zorluklarla, karşılaşılmaktadır. 

Ankara - Zonguldak demiryolu üzerinde bulunuşu vo cağraCi mevkii itibariyle muhitine nazaran 
merkezi bir durumda oluşu, Çaycuma'yı iktisadi ve idari bir merkez haline getirmiş ve her balamdan 
gelişmeğe elverişli kılmıştır. 

Halk ve Hükümet işlerinde kolaylık .temini inzibat ve asayiş bakımından daha çabuk hareket 
kabiliyeti elde etmek, muhitin kalkınma işlerini yakından takip ve kontrol edebilmek, bu geniş saha
da merkezi Çaycuma olmak üzere bir kaza teşkilini âmir bulunmaktadır. 

Kaza Çaycuma adiyle anılacaktır. 
13. Akyazı : Kocaeli vilâyetinin Adapazarı krzası 6 nahiyeli ve 137 köyde 101219 nüfuslu büyük 

bir kazadır. Nüfusu ve muamelâtı çok olan bu 1 aza, hali hazır idari teşkilâtı ile kaza köylerinin 
kalkınmasını temin edememektedir. 

Köylerinin uzaklığı da halk ve Hükümet işlerinde arzu edilen sürat ve mükemmeliyeti vere
memektedir. . 
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Bu kazaya bağlı olan Akyazı Ve Karapürçek nahiyeleri arazilerinin verimliği ve nüfuslarının 

kesifliği bakımından ileri bir gelişme aşari göstermektedirler. Gerek bu gelişmeyi- hızlandırmak ve 
gerekse halkını ileri bir kültüre sahip kılmak ve gölgenin idari inzibatı işlerini düzenlemek ve 
Adapazarı kazasının bu suretle yükünü hafifletmek için burada merkezi Akyazı olmak ve aynı adla 
anılmak üzere bir kaza kurulması faydalı görülmüştür. 

14. Ulus : Zonguldak vilâyetine bağlı .Safranbolu kazası 4 nahiyeli 200 köyde 70675 nüfuslu ge
niş ve arızalı araziye malik bir kazadır. 

Bu kazaya bağlı Ulus nahiyesi ise 67 köylü başlı başına hususi bir bölgedir. Halk ve Hükü
met işlerinde çok müşkilât çekilmektedir. Bu bölge köyleri gerek kaza ve gerekse vilâyet merke
zine uzaktır. Karabük - Demir Çelik fabrikasının tesisi Safranbolu kazasının işlerini arttırmıştır. 

Hem Safranbolu'nun işini azaltmak ve hem de Ulus nahiyesine bağlı köylerin Hükümetle temas
larını kolaylaştırmak, işlerinin çabuk görülmesini temin etmek gibi idari, coğrafi ve iktisadi sebepler 
yanında inzibati ve esayişe müteallik mülâhazalar, merkezi Ulus olmak ve bu adla anılmak üzere 
burada bir kaza teşkilini "zaruri kılmaktadır. 

15. Taşova : Tokat vilâyetine bağlı Erbaa kazası 7 nahiyeli 138 köyde 77281 nüfuslu şarktan 
Kelkit ve garptan Çekerek çaylarının birleşerek Yeşil ırmağı teşkil ettiği muhtelif istikamet ve yük
sekliklerde bulunan kısmen çıplak ve ekserisi ormanlık dağlardan ve bu çayların geçtiği vadilerden 
terekküp eden verimli ve geniş bir alana yayılmış büyük kazalarımızdan biridir. 

Kaza merkezine uzakta kalan bir çok köyler Hükümetle olan işlerinde müşkilâta mâruz kalmak
tadırlar. Kazanın genişliği ve hassaten beynelmilel bir şöhret olan Taşova tütününün burada istih
sal edilmesi iktisadi ehemmiyet ve kıymetini arttırmaktadır. 

Sanusa, Destek, Bidcvi ve Tekke nahiyeleri köyleri coğrafi ve iktisadi bakımdan burada hususi 
bir. bölge teşkil etmektedirler. . 

Yukai'ida izah ediVn hususlara zelzele dolayısiyle bölgenin istediği imar faaliyetini arttırmak 
ve hızlandırmak sebepleri de ilâve edilince Erbaa kazasmm ikiye ayrılarak merkezi Yeşil ırmak 
üzerinde müstakbel Sivas - Tokad - Samsun tren hattiyle Tok;.'d - Erbaa - Samsun şosasının telâki 
noktasında bulunan Yemişen Bükü köyü olmak VL* Taşova atnyle anılmak üzere bir kaza teşkilini 
lüzumlu kılmaktadır. 

16. Alaçam : Samsun vilâyetine bağlı Bafra kazası 118 köyde 3 nahiye ve 75 433 nüfuslu ikti
saden ve bilhassa tütün ziraati bakımından ehemmiyetli, arızalı ve geniş bir sahaya yayılmış ka
zalarımızdan biridir. 

Alaçam nahiyesiyle bağlı köyleri kaza merkezine çok uzakta kaldıklarından halkın Hükümetle 
olan temasları müşkülâtla yapılmakta ve âmme hizmeti müteessir olmaktadır. 

Bu nahiyeyi ihtiva eden 34 köy coğrafi ve idari bakımdan bir birlik teşkil etmektedir. Sahil mu
hafazasının, emniyet ve asayişin vikayesi burada nahiye teşkilinden büyük idari bir birlik kurul
masını amir bulunmakla beraber Bafra ayarında tütün yetiştiren bu mmtaka iktisaden çok ilerle
meğe müsait bulunmakta ve haftada bir kurulmakta olan pazarı dolayısiyle de kendisine iktisaden 
mühim bir mevki vermektedir. 

Bafra ile irtibatı yalnız Hükümet işlerine münhasır kalan Alaçam ve bölgesinin kalkınmasını ve 
Bafranm işlerinin hafifletilmesini temin için bu bölgede merkezi Alaçam olmak ve Alaçam adiyle 
anılmak üzere bir kaza kurulması faydalı görül müştür. 

Teşkili teklif olunan bu kazaların teşkilâtı için muktazi tahsisat projenin 4 neü maddesinde gös
terildiği veçhile Maliye Vekilliği bütçesine konulmuş bulunmaktadır. 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. S. M. M. 
Dahiliye Encümeni 8.YI1.1944 
Esas No. 1/296 
Karar No. 43 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden on altı kaza teşkiline dair Dahiliye 
Vekilliğince hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetince 
8 . VI . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan ve Başvekâletin 19 . VI . 1944 tarih 
ve 6/1712 sayılı tezkeresiyle Yüksek Reisliğe su
nulmuş olan kanun lâyihası Encümenimize ha
vale buyurulmakla Dahiliye Vekilinin huzuriyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan müzakere neticesinde: 
Kaza teşkili taleplerinden, muhtelif bakım

dan çok ciddi sebeplere dayanan, on altısının 
muameleleri tekemmül ettiği ve bunların; Kı
rıkkale (Ankara), Şabanözü (Çanları), Kurşun
lu (Çankırı), Turhal (Tokad), Çekerek (Yoz-
gad), Çayeli (Rize), Kaman (Kırşehir), Yata
ğan (Muğla), Afşin (Maraş), Devrekani (Kas
tamonu), İvrindi (Balıkesir), Çaycuma (Zon
guldak), Akyazı (Kocaeli), Ulus (Zonguldak), 
Taşova (Tokad), Alaçam (Samsun). nahiyeleri 
olduğu anlaşılmış ve idari, iktisadi, ve içtimai 
zaruretlere ve emniyet mülâhazalarına dayanarak 
yeniden on altı kazanın 'ihdası teklifi yerinde 
ve şükranla karşilanmıştır. 

Bir çok esaslı sebeplere dayanan diğer talep
lerin de, muamelelerinin biran evvel tekemmülü 
ve bunlardan Çoruh vilâyetinde bulunan Ardanuş 
nahiyesinin emniyet ve hudut mülâhazalariyle 
kaza şekline ifrağı temenni olunmuştur. 

Netice: Encümenimizce ittifakla kabul edilen 
bu kanun lâyihası, havalesi veçhile, Bütçe Encü
menine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Dahiliye En. Rs. N. Rs. V. 

Çoruh 
A. Tüzün 
Kâtip 
Seyhan 

Bolu 
E. Ş. Adal 

Erzincan 
Ş. Sökmensüer 

Kayseri 
A. H. İCalaç 

Maraş 
7?. Kaplan 

Çoruh 
A. Tüzün 

Ankara 
F.DaUal 

Bursa 
E. Güvendiren 

Erzurum 
N. Elgün 
Konya 
Ş. Ergun 
Siird 

S. Tuncay 

Bu M. M. 
Giresun 
N. Osten 

Balıkesir 
E. Tiritoğlu 

Elâzığ 
8. Sağıroğlu 
Gümüşane 
B. Güreli 
Kütahya 

Ö. B. Vşaldı 
Zonguldak 

R. Varâar 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M.' 
Bütçe Encümeni 16 . VII . 1944 
Mazbata No. 124 
Esas No. 1/296 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden 16 kaza teşkiline dair Dahiliye Ve
killiğince hazırlanarak îcra Vekilleri Heyetinin 
8 . V I .1944 tarihli karariyle Yüksek Meclise 
tevdii kararlaştırılan ve Başvekâletin 19 . V I . 
1944 tarih ve 6/1712 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunularak havalesi veçhile Encümenimize 
tevdi olunan kanun lâyihası, Dahiliye Encüme
ninin mazbatası ile birlikte tetkik ve Dahiliye 
Vekâleti Müsteşarı Faik Türel'in huzuriyle mü
zakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihası ile Dahi
liye Encümeni mazbatasında gösterilen sebeple
re göre, kanun lâyihası esas itibariyle muvafık 
görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 

Lâyihanın ikinci maddesine bağlı cetvelde 
gösterilen teşkilât kadrolarından Adliye Vekâ
letine taallûk eden kısmının, her kazada bulun
ması icabeden asliye mahkemesi teşkilâtı ihti
yacına cevap vermediği görüldü. 

Yeniden kurulacak kazalarda vücude getirile
cek Devlet teşkilâtında, gerek halk ihtiyacının 
temini ve gerek kaza teşkilinden beklenen fayda
lardan mühim bir kısmının elde edilebilmesi 
bakımlarından, adli teşkilâtın tam kadro ile ku
rulmasının zaruri bulunduğuna kani olan Encü
menimiz, lâyihanın ikinci maddesine bağlı (2) 
sayılı cetvele, her kazada bir asliye mahkemesi 
teşkilinin istilzam ettiği asgariyi ilâve etmek su
retiyle gerekli tadili yapmış ve bir taraftan da 
1944 malî yılı bütçesine yeniden teşkil edilecek 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yeniden 16 haza teşkiline dair kanun 

MADDE 1. — İsimleri bu kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelde yazılı 16 kaza teşkil olun-

kazalar için mevzu tahsisatı da nazara almak za-
ruretino binaen, bu kadrodan bir kısmını 1944 
malî yılı için Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (L) cetveline almağı muvafık görmüştür. 

Aynı suretle kaza sıhhiye teşkilâtında bulun
ması icabeden (muayene ve tedavi evi sıhhat 
memuru) ve (Hükümet tabipliği kâtibi) kad
roları da (2) sayılı cetvele eklenmiş ve yine tah
sisat zaruretiyle 1944 malî yılı için (L) cetve
line alınmıştır. 

Bu vaziyete göre (L) cetveline alınan kısım 
için icap eden hükümleri ihtiva etmek üzere, 
bir muvakkat 'madde tanzim ve lâyihaya ilâve 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Tokad 
t. Eker Mezundur , II. N. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul Antalya Aydın 
F. Öymtn N. E. Sümer Gl.R. Alptyıkm 

Balıkesir Diyarbakır Edirne 
S.örgeevren R. Bekit M. N. Gündüzalp 

Giresun İstanbul İstanbul 
A. Sayar II. Kortel II. Ülkmen 

Kütahya Manisa 
II. Pekcan F. Kurdoğlu 

Rize Tokad 
T. B. Balta R. A. Sevengİl 

BÜTÇJE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Yeniden 16 kaza teshiline ve 3656 sayılı )hanuna 
bağlı cetvel ile 1944 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlt D ve L işaretli cetvellerde 

değişildik yapılmasına ıdair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 
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Hü. 

muştur. 
Bu kazaların sınırları 1462 sayılı Vilâyetler 

idaresi kanununun 2 ve 71 nci maddelerini de
ğiştiren 4024 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
(D) fıkrasına göre çizilir. 

MADDE 2. — İlişik (2) numaralı cetvelde 
derece, unvan ve iadedleri gösterilen bu kazalar 
teşkilâtına dâhil memuriyetler 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) numaralı cetvelde ait oldukları 
vekâlet ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir. 

MADDE 3. — İlişik (3) numaralı cetvelde 
gösterilen kadrolar 1944 malî yılı Umumî Mu
vazene kanununa bağlı (D) işaretli cetvelde ait 
oldukları Vekâlet ve daireler kısmına eklenmiş
tir. 

MADDE 4. — Teşkili kabul edilen kazaların 
maaş, ücret ve masrafları karşılığı olarak Ma
liye Vekâleti bütçesinin 217 nci faslına mevzu 
yüz altmış bin lira tahsisatın taallûk ettiği büt
çelerin fasıl ve maddelerine ihtiyaç nispetinde 
nakli için Maliye Vekiline mezuniyet verilmiş
tir. 

MADDE 5. — Bu kanun ,1 eylül 1944 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe icra Vekilleri Heyeti memur
dur. 

8 . VI . 1944 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 

Da. V. Ha-V. Ma. V. 
Hilmi Uran N.Menemencioğlu F. Ağrah 

Mf. V. , "'." • Na. V... . • ', Ik .V. 
Yücel Sırrı Doy Fuad Sirmen 

Ş, I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Suad H. Vrgublü #• R. Hatipoğlu 

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

8 — 
B. E. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2. — İlişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan yine ilişik (4) sa
yılı cetvelde derece, unvan ve adedleri göste
rilen memuriyetler 1944 malî yılı bütçesine 
bağlı (L) işaretli cetvelin alâkalı kısımlarına 
eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 eylül 1944 tarihin
den mer'idir. 

MADDE 4. — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen. 
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Hükümtine teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Kazanın adı 

Kırıkkale 
Şabanözü 
Kurşunlu 
Turhal 
Çekerek 
Çayeli 
Kaman 
Yatağan 
Afşin 
Devrekani 
İvrindi 
Çaycuma 
Akyazı 
Ulus 
Taşova 
Alaçam 

Merkezi 

Kırıkkale 
Şabanözü 
Kurşunlu 
Turhal 
Hacıköy 
Çaybaşı 
Kaman 
Ahiköy 
Efsus 
Devrekani 
İvrindi 
Çaycuma 
Akyazı 
Ulus 
Yemişenbükü 
Alaçam 

Bağlı olduğu 
vilâyet 

Ankara 
Çankırı 
Çankırı 
Tokad 
Yozgad 
Rize 
Kırşehir 
Muğla 
Maraş 
Kastamonu 
Balıkesir 
Zonguldak 
Kocaeli 
Zonguldak 
Tokad 
Samsun. 

[2] NUMARALI CETVEL 

D. 

8 
13 
13 
14 

10 
12 
13 
13 

Memuriyetin nev'i 

Dahiliye Vekilliği 
Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 
Nüfus kâtibi 

Maliye Vekâleti 
Malmüdürü 
Varidat memuru 
Tahsilat memuru 
Veznedar 

Aded 

16 
16 
16 
16 

16 
16 

ıe 
16 

Maaş 

50 
20 
20 
15 

35 
25 
20 
20 

D. 

11 
12 

10 
14 

13 

10 
13 

Memuriyetin nev' r' 1 Aded Maaş 

8 Muhasebe kâtibi 
. » . » 8 

Adliye Vekilliği 
Hâkim muavini 16 
Zabıt kâtibi 16 
Tapu ve Kadastro l/mum Müdürlüyü 

Tapu sicil memuru 1G 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 

Hükümet tabibi 16 
Sıhhat Memuru 1G 

30 
25 

35 
15 

20 

35 
"20 

[3] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded ücret 

Odacı 

Odacı 

Mübaşir 
Gardiyan 
Odacı 

Dahiliye Vekilliği 

Maliye Vekilliği 

Adliye Vekilliği 
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16 

16 

16 
16 
16 

20 

20 

40 
30 
20 
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Bütçe Encümeninin değiştiricine bağlı cetveller 

[2] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

Dahiliye Vekaleti 
8 Kaymakam 

13 Tahrirat kâtibi 
] 3 Nüfus memuru 
14 » kâtibi 

Maliye Vekâleti 
10 Malmüdürü 
12 Varidat memuru 
13 Tahsilat memuru 
13 Veznedar 
11 Muhasebe kâtibi 
12 » » 

Aded Maaş 

16 
16 
16 
16 

16 
16 
16 
16 
8 
8 

Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekâleti 
9 Hükümet tabibi 16 

13 Seyyar sılıhat memuru 16 

50 
20 
20 
15 

35 
25 
20 
20 
30 
25 

40 
20 

D. 

13 

14 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Muayene ve tedavi evi sıhhat 
memuru 
Hükümet tabipliği kâtibi 

9 
10 

13 

M 

13 

16 
16 

32 
16 

Adliye Vekâleti 
Vilâyetler memurları 

f Reis, hâkim, âza, sulh hâki-"] 
j mi, müddeiumumi ve muavin-j 
j'leri, icra hâkimi ve muavin- ( 
"j leri sorgu hâkimleri, hâkim f 
|-muavinleri've temyiz rapor- j 
[ törleri j 

Kâtipler 
f Başkâtip, başkâtip muavinle-] 
•\ ri, zabıt kâtibi- muavinleri, ]• 
[ kâtip J 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Tapu sicil memuru 16 

20 
15 

40 
35 

16 20 

16 15 

20 

Memuriyetin nev'i 

Odacı 

Odacı 

Dahiliye Vekaleti 

Maliye Vekâleti 

[3] NUMARALI CETVEL 

Aded Ücret 

16 20 

16 20 

Memuriyetin nev'i Aded Üci'ot 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Hademe 16 30 

Adliye Vekâleti 
Mübaşir 16 40 
Gardiyan 16 30 
Odacı 16 20 

D. Memuriyetin nev'i 

[4] NUMARALI CETVEL 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâleti 
13 Muayene ve tedavi evi Sıhhat 

memuru 16 
14 Hükümet tabipliği kâtibi 16 

Adliye Vekâleti 
Vilâyetler memurları 

9 Reis, hâkim, âza, sulh •hâkimi, 

20 
15 

müddeiumumi ve muavinleri, 
icra hâkimi ve muavinleri, sor
gu hâkimleri, hâkim muavin
leri ve temyiz raportörleri 

Kâtipler 
13 Başkâtip, başkâtip muavinleri, 

zabıt kâtibi, zabıt kâtibi mua
vinleri, kâtip 

32 40 

16 20 

>>~®-<ı 
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Diyarbakır Mebusu ©1/Kiazım Sfevüktekiır ve iki ar
kadaşının, Subay -ve askerî m eni urların maaşlarına 
dair 3661 sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştir i l
mesine ve. bu kanuna -..bazı maddeler eklenmesine, da-
\r olan 4600 sayılı kanunun ikinci maddesinin değişti

r i lmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve 
\ Bütçe Encümenleri mazbataları (2/47). 

-Yüksek lleisliğe 

4G00 sayılı kanunun ikinci maddesinde; «Hizmet müddetleri 40 seneyi fiilen dolduran Or
generallerle OramiraUere ayda yüz lira tazminat verilir» denilmektedir. Halbuki 40 , seneyi fiilen 
ikmal etmeden Orgenerallığa terfi etmiş ve bu derecede üç seneyi doldurmuş zevat mevcut ol
duğu halde bunlar kanunun bu kaydı dolayısiyle aylık tazminattan istifade edememekte ve bu su
retle mağdur kalmaktadırlar. Halbuki 4598 sayılı kanun Devlet memurlarına bu lıakkı temin 
ettiğinden hem o . kanunla bir tenazur teşkil etmek, hem de bu mağduriyete mahal kalmamak 
için,4600 sayılı kanunun 2 nci maddesinin ilişik lâyihaya göre değiştirilmesi arz ve teklif olun
muştur. 

Diyarbakır Mebusu Konya Mebusu Mardin Mebusu 
K. Scvüldekin V. JUlc/hı Dr. A. TJras 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni, • • •'• • ' 1 1 . V I I . 1944 

Esas No. 2/47 > 
Karar..No. 33 > 

" . Yüksek Reisliğe 

Diyarbakır mebusu öl. Kiazrnı Sevüktekin, 
Konya Mebusu Vehbi Bilgin ve Mardin Mebusu 
Dr. Aziz Uras ta.rafındaıı subay ve askerî memur
ların maaşlarına dair 3661. sayılı kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler ilâvesine dair olan 4600 sayılı ka
nunim ikinci maddesinin değiştirilmesi için Yük
sek Reisliğe teklif edilen ve Encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası, Başvekil ve Millî 
Müdafaa Vekili hazır oldukları halde müzakere 
edildi. 

Bu lâyihanın teklifine sebep; 4600 sayılı ka
nunun ikinci maddesindeki sarahat veçhile, yal
nız 40 sene fiili hizmeti dolduran orgcnera.ilarla. 
oramirallere 100 zer lira aylık tazminat verildiği 
halde 40 sene fiili hizmeti ikmal etmeden orge
neral olmuş ve bu rütbede 3 seneyi doldurmuş 
zevatın bu aylık tazminattan istifade edemiyerek 
mağdur vaziyete düşmüş olmalarıdır. 

Filhakika Devlet memurlarının aylıklarına 
dair olan 4598 sayılı ek kanunun ikinci maddesi 
mucibince; birinci derece memuriyetlerden bu 
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derecede bir terfi müddeti dolduran ve terfie hak 
kazananlara 100 lira aylık tazminat verildiği 
halde 4600 sayılı kanunda bu cihet meskût ge
çilmiş ve boş bırakılmış olduğu ve orgenerallik 
veya oramirallıkta 3 sene hizmet etmiş olan zeva
tın aylık tazminattan istifade edememeleri; bu ze
vatın, mağduriyetlerini mucip olduğu gibi, bahsi 
geçen iki kanun arasında bir aykırılık da teşkil 
ettiğinden bu boşlukları doldurmak ve varit olan 
mahzuru gidermek için bu lâyiha, Hükümetin de 
iştirakiyle ve Encümenimiz tarafından müstace
liyet karariylc ve ittifakla kabul olunmuştur. 

Bütçe Encümenine tevdi buyurulmnk üzere 

Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
M. M. En. Rs. M. M. * Kâtip 

Sinob Ağrı Konya 
G. K. încedayı II. Tugaç V. Bilgin 

Bolu Bursa Bursa 
Korgl. A. Alptoğan Gl. A. Atlı Gl. N. Tınm 

Çankırı Çorum Erzurum 
Dr. A. Arkan E. 8. Akgöl A. Akyürek 

Erzurum Kars Kayseri 
Gl. Z. Soydemir Gl. II. Durudoğan N. Toker 

Kırklareli Mardin Muğla 
Korgl. K. Doğan Dr. A. Uras 8. Güney 

Siird Tekirdağ Tokad 
B, Tilrkay E, Apak S.Celikkol 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M, M 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 121 

Esas No. 2/47 

İS. VII. 1944 

Yüksek Reisliğe 

Subay ve askerî memurların maaşlarına da
ir kanunda değişiklikler yapılması hakkındaki 
4600 sayılı kanunun 2 nei maddesinin tadili 
hakkında Diyarbakır Mebusu Kiazım Sevükte-
kin ve iki arkadaşı tarafından hazırlanıp Yük
sek Reisliğe sunulan kanun teklifi Millî Mü
dafaa Encümeni mazbatasiyle birlikte Encüme-
niınke tevdi buyurulmakla Maliye ve Millî 
Müdafaa Vekilliğinin salahiyetli memurları 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Lâyiha, 4600 sayılı kanunun 2 nei maddesi 
mucibince orgeneral ve oramirallere bahşolunan 
tazminattan 40 fiilî hizmet yılını ikmal etme
diği halde orgenerallikte veya oramirallikte üç 
yıl hizmet etmiş olan zevatın da faydalandırıl
maları maksadiyle hazırlanmıştır. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan kanuni esaslarla mukayese
yi Encümenimiz yerinde bulmamış ve ancak 

Askerî Teadül Kaimini içinde mevcut böyle bir 
noksanlığı tamamlamağı uygun görmüştür. 
Bu tamamlayıcı hükmün 4600 sayılı kanunun 
2 nei maddesine ek fıkra olarak tedvini daha 
faydalı görülmüş ve lâyiha yeniden tanzim 
olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine 
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Çorum Kastamonu 

/ . Eker Mezundur 

arzolunmak üzc-

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 

İstanbul 
F. öymen 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

İstanbul 
77. Kortel 
Kayseri 

E. Baysal 

Diyarbakır 
72. Bekit 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 
H. Ülkmen 

Mardin 
R. Erten 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 
İsparta 

M. Karaağaç 
izmir 

M. Birsel 
Yozgad 

A. Sungur 
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DİYAKBAKIU MEBUSU Gl. KİAZIM SE-
VÜKTEKİN VE ÎKt ARKADAŞININ 

TEKLİFİ 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dmr 
3661 sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kmtuna bazı maddeler Eklen
mesine dmr olan 4600 sayılı kanunun ^ilcinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

l&ifihası 

MADDE 1. — Subay ve Askerî memurla
rın maaşlarına dair 3661 sayılı kamımın 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kamına ba
zı maddeler eklenmesine dair olan 4600 sayılı 
kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

MADDI^ 2. — Orgenerali ara ve Oramiral-
lara; bu rütbede 3 seneyi doldurunca ayda 100 
lira tazminat verilir. Bunlardan fiilî hizmet 
müddeti 40 .seneyi bulmuş olanlara bu taz
minat, 3 sene beklemeden verilir. 

Birinci tazminatı 3 sene almış olan Orgene
rallere ve Oramirallere dalıa 100 lira aylık 
tazminat verilir. 

MADDE 3. — Bu kanun 31 mayıs 1944 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 4. —• Bu kanun hükümlerini icra
ya -tora Vekilleri Heyeti memurdur. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dmr 
kanunda değişiktik yapılması hakkındaki 4600 
sayılı kanunun'3 nci maddesine bir fıkra ek

lenmesine dair kanım lâyihası 

MADDE 1. — 21 . VI ' . 1944 tarihli ve 4600 
sayılı kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

Orgenerallik veya Oramirallikde üç yıl hiz
met etmiş olanlar 40 senelik fiilî hizmet müd
detini doldurmuş olmasalar da 100 lira aylık 
tazminatı ve yeniden üç seneyi ikmal edince 
ikinci 100 lira tazminatı alırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun 31 mayıs 1944 ta
rihinden mor'idir. 

MADDE 3. •— Teklifin 4 neü maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen. 





.Sayısı: % 19 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin 
Dahiliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 
olan 4446 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve 

Bütçe Encümenleri mazbataları (1/302) 

T.C. ' '. ; • ' T""".' 
Bap)ehâlet t 23.YI.ÎSU 

Muamelât Umum, Müdürlüğü 
TetMk Müdürlüğü • :\ 

Sayı : 71-197 6/1751 r J 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve buna ek 3888 sayılı ka
nunların tadili hakkındaki 4446 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 16 . VI . 1944 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu ar-
zederim. 

Başvekil 
i . '.'. - . v. . - ı •» *r • - •, '-. •••'/-i. -»"*?-,. .^ •'.• Ş. Saraçoğlu , 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve buna ek 3888 sayılı ka
nunların tadili hakkında 4446 sayılı kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihasının mucip sebepleri 

Teşkilâtta nüfus miktarı gözetilmeksizin her vilâyette bir müdür ile iki veya üç kâtip ve her 
kazaya bir memurla bir kâtip verilmiş, olmasından ve kalabalık ve muamelâtı çok olan vilâyet 
ve kazalarda bu kadrolarla iş görmek imkânı olmadığından 1942 senesinde 4264 sayılı kanunla 
33 kaza kâtipliği ve 1943 senesinde de 4446 sayılı kanunla 52 vilâyet nüfus kâtipliği kadrosu alı
narak nüfus ve işi çok olan vilâyet ve kazalardan bir kısmına tevzi edilmiştir. 

Bu kanun projesiyle do aynı ihtiyaca binaen ve kadroların takviyesi için 8 vilâyet ve 4 kaza 
nüfus kâtipliği ile 3 nahiye nüfus memurluğu kadrosu ihdasına lüzum hâsıl olmuştur. 



s 
Dahiliye Encümeni niMiha.tftDi 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Esas No. 1/302 
Kurar No. 48 

4 . VII . 1944 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurlarının aylıklarının tevhit ve. 
teadülüne dair olan 3G56 ve buna ek 3888 sayılı 
kanunların tadili hakkındaki .4446 sayılı kanu
na bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması
na dair Dahiliye Vekilliğince hazırlanıp ve ic
ra Vekilleri Heyetince 16 . VI . 1944 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâ
letin 23 . VI . 1944 tarih ve 6/1751 sayılı tez
keresiyle Yüksek Reisliğe sunulmuş olan kanun 
lâjahasr Dahiliye mümessili hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan müzakere neticesinde: 
İdari teşkilâtta nüfus miktarı gözetilmek

sizin her vilâyete bir nüfus müdüriyle iki veya 
üç kâtip ve her kazaya bir nüfus memuriyle bir 
kâtip verilmiş olduğu ve kalabalık ve muamelâ
tı çok olan vilâyet ve kazalarda bu kadrolarla 
iş görmek imkânı bulunmadığından 1942 yılın
da 4264 sayılı kanunla 33 kaza kâtipliği ve 1943 
yılında da. 4446 sayılı kanunla 52 vilâyet nüfus 
kâtipliği kadrosu alındığı ve bunların nüfus 
ve işi çok olan vilâyet ve kazaların bir kısmına 

dağıtıldığı görülmüş ve ancak ihtiyaç yino kar
şılanmadığından bu kanun projesiyle de kadrola
rın takviyesi istendiği anlaşılmıştır. İhtiyacı 
karşılamak maksadiyle, nüfus işleri için gereken 
8 vilâyet ve 4 kaza nüfus kâtipliği ile 3 nahiye 
nüfus memurluğu ihdasmı sağlayan bu kanun 
lâyihası Encümenimizce de uygun görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Dahiliye En. R. Vekili 

Çoruh 
Atıf Tüziin 

Katip 
Seyhan Ankara 

F. Daldal 
Bolu Erzurum 

II. Ş. Adal N. Elgün 
Kayseri 

A. H. Kulaç 
Konya 

Ş. Ergim 

Bu M. M.
Giresun 
İV. Östen 

Balıkesir 
• S. Uzay 

Erzincan 
Ş. Sökmensüeı 

Tokad 
A. G. Pelcel 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 120 
Esas No. 1/302 

Yüksek Reisliğe 

15. VIİ, 1944 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunların 
tadili hakkındaki 4446 sayılı kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair Da
hiliye Vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 23 . 
V I . 1944 tarihli ve 6/1751 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun' lâyihası Dahiliye En
cümeni mazbatasiyle birlikte' Encümenimize tev

di, Duyurulmakla Dahiliye Vekâleti namına Nü
fus Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti namına 
Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha, nüfus kesafeti ziyade olması sebebiyle 
nüfus muamelâtı çok olan bazı vilâyet ve kaza-
1 ardaki nüfus teşkilâtını takviye etmek maltsa-
tlıyla 12 nüfus kâtibi ile 3 nahiye nüfus memuru 
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kadi'osühun teminini istihdaf etmektedir. 
Nüfus kayıtlarının intizamını temine matuf 

olan bu kadrolarla lüzumlu mahallerin takviyesi 
Encümenimizce de yerinde görüldüğünden Lâyiha 
teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis M. M. Kâtip 
Çorum Tokad İstanbul 

/. Eker H. N. Keşmir F. Öymen 

Diyarbakır 
Bf Behit 
İsparta 

M. Karaağaç 
îzmir 

M. Birsel 
Trabzon 

Jîdirnö firesini 
M:N. Gündümlp A. Sayar 

İstanbul 
H. Kortel 

Kayseri 
F. Baysal 

M. 8. Anamur 
Yozgad 
8. îçöz 

istanbul 
/ / . Üllcmen 

Mardin 
B. Erim 

Yozgad 
8. îçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 ve buna ek 3888 sayılı kanunlann 
tadili hakkındaki 4446 sayılı kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 4446 sayılı kanuna bağlı (2) 
sayılı cetvelin vilâyet memurları kısmına ili
şik cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. 
mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

^ 16.VI.1944 
M. M. V. 

A> B. Arturikal 
Ma. V. 

^'" V.Ağralı 
îk. V. 

Fuad Sirmen 
Zr. V. 

Bş. V. Ha. V. V. Ad. V. 
' Ş. Saraçoğlu B. Türel 

Da. V. Ha. V. 
Hilmi Uran 
Mf. V. Na. V. 

Yücel Sim Doy 
S. 1. M. V. G. t V. 

Dr. H. Alataş Suad H. Vrgublû Ş. B. Hatipoğhı 
Mü- V Ti. V. 

A. F. Cebesoyt C. 8. Siren 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

12 Nüfus müdürlüğü kâtibi 
13 Kaza nüfus katibi 
14 Nahiye nüfus memuru 

25 
20 
15 
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8. Sayısı: 221 
Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve Iran 
hudutlarına kadar yapılacak demiryolarının inşası için 
istikraz akdine dair olan 4057 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

(1/318) 

T.C. • • 

Başvekâlet 
Muamelât Umum Müdürlüğü 28. Yi. 1944 

Tetkik Müdürlüğü 
'• Sayı : 71 • 210 6/1813 

Büyük Millet Meclisi Yüysek Reisliğine 

Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak -ve İran hudutlarına kadar yapılacak demir yolla
rının inşası için istikraz akdine dair 4057 sayılı kanuna ek olarak Maliye Vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 26 . V I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Zamanımızın, fevkalâde şartlarına rağmen muhtelif imar faaliyetlerine, başta demiryolları olmak 
üzere, aynı seyir ile devam edilmiş ve bu maksatla bütçeye konulan tahsisatın idamesi esası daima 
mahfuz bulundurulmuştur. 

Bütçenin umumî hacmine göre konulmakta olan tahsisatla matlup faaliyetin temini kabil olmadığı 
cihetle ötedenberi mevzu tahsisatla iktifa edilmemiş ve uzun vadeli istikrazlar için salâhiyet alına
rak bu feyizli faaliyete millî tasarrufun da geniş ölçüde yardımı temin olunmuştur. Bu istikraz
ların faiz ve itfa mürettebatı umumî imar faaliyetine muvazi olarak inkişaf eden bütçelerimizle sc-
n.elerdenberi suhulet ve intizamla temin olunmuştrı*. 

Bu cümleden olmak üzere mevcut demiryollar ınızı İrak ve İrak hudutlarına isal edecek olan 
inşa programımızın tahakkuku için bütçeye mevzu tahsisata ilâveten verilen 35 milyon liralık istik
raz salâhiyetinden 30 milyon lirası üç tranşta men ııuniyet verici şekilde ihraç edilerek elycvm istimal 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu hattın İrak'a kadar olan kısmının şimdilik son merhalesini teşkil eden Kurtalan'a kadar olan 
kısmı bu sene ikmal edilmek üzeredir. Keza İran hududuna, müntehi olacak hattın da en fazla 
menfaat arzcden Drahini'ye kadar olan kısmı üzerinde faaliyetle çalışılmaktadır. C4erek bu hattın 
mümkün olan faaliyetle ikmaline devam edilmesi ve gerek Erzurum hattının temdidi ve Maraş ve 
Gazianteb şube hatlariyle bunlara munzam olarak- Ereğli ve Trabzon limanlarının inşası için Nafıa 
Vekâleti bütçesine geçen seneler olduğu nispette konulan tahsisatla iktifa edilmesi maksadın temi
nine kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından ve bu vadide Hazine kredisinden istifade imkânları mevcut 
olduğundan 4057 sayılı kanunla alınmış olan salâhiyetin 50 milyon lira arttırılması lüzumlu müta
lâa edilerek işbu kanun lâyihası hazırlan mı Mır. 
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Maliye Encütmiend mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/318 
Karar No. 45 

3 .VII . 1944 

Yüksek Reisliğe 

Diyarbakır ve Elâzığ istasyorilrmdan Irak 
ve İran hudutlarına kadar yapılacak demiryol
larının inşası için istikraz akdine dair 4057 sa
yılı kanıma ek olarak Maliye Vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26 . VI .1944 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve 
Başvekâletin 28 . VI . 1944 tarih ve 6/1813 sayılı 
tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulup Encüme
nimize havale buyurulan kanun esbabı mucibe 
mazbatası Nafıa Vekilinin huzurlariyle tetkik ve 
müzakere olunarak aynen tasvip edilmiştir, 

Havalesi mucibince Bütçe cümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. En. Reisi 

İstanbul 
A. Bayındır 
Afyon K. 

/ . / / . Baltacıoğlu 
Burdur 

Ş. Engineri 
Van 

/ . Arsav 

M. M. 
Aydın 

A. Menderes 
Afyon K 

8. Yurdkoru 
Kastamonu 
/ / . Çelen 

Kâtip 
Ankara 

M. Aksoley 
Antalya 

Dr. G. Kahraman 
Urfa 

M. E: Tekeli 
Zonguldak 

Y, Z, Özençi 

Bütçe Encümeni 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 123 
Esas No. 1/318 

Yüksek Reisliğe 

15. VII. 1944 

Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak 
ve İran hudutlarına kadar yapılacak demiryol
larının inşası için istikraz akdine dair 4057 sa
yılı kanuna ek olarak Maliye Vekilliğince ha
zırlanan ve Başvekâletin 28 . V I . 1944 tarih ve 
6/1813 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Maliye Encümeni mazbata-
siyle birlikte Encümenimize tevdi buyurulmak-, 
la Nafıa Vekili Sırrı Day ve Maliye Vekilliği 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Irak ve İran hudutlarına müntehi olan de-
miryollarımızm biran evvel ikmal edilmesi te
menniye şayan olduğundan malzeme tedarikin
deki güçlüklere, inşa maliyetlerindeki yükse
lişlere rağmen Hükümetin imkân nispetinde in-

şaata devamını temin maksadiyle istikraz sa-
lâhiyetinin genişletilmesi uygun 
lâyiha aynen kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine ar: 
Yüksek Reisliğe 

Reis 
Çorum 

1. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
E. öymen 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

H. Dikmen 
Mardin 

R. Erten 

sunulur. 
Rs. V. 

Kastamonu 
Mezundur 

Diyarbakır 
R. Bekit 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 

A 

görülmüş ve 

solunmak üzere 

M. M. 
Tokad 

77. N. Keşmir 

Diyarbakır 
Ş.Vluğ 
İstanbul 

II. Kortel 
Kayseri 

E. Baysal 
Yozgad 
, Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve 
İran hudutlarına kadar yapılacak demiryolları
nın inşası için istikraz akdine dair 4057 sayılı 

kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Diyarbakır ve Elâzığ istasyon
larından Irak ve İran hudutlarına kadar yapıla
cak demiryollarının inşası için istikraz akdine 
dair olan 4057 numaralı kanunun 1 nci maddesi 
ile verilen istikraz salâhiyeti 85 milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
mer'idir. 

nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
26 . V I . 1944 

Ad. V. 
A. R. Türel 

Ha. V. 

Bş, V. Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ma. V. 
F. Ağralt 

Ik. V. 
Fuad Sirmen 

Zr. V. 

Mf. V. Na. V. 
Yücel Sırrı Day 

S. 1. M. V. G. î . V. 
Dr. H. Alatas Suad II. "ürgüblü Ş. R. Ilatipoğîu 

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

•«ses» >-©-<< 
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Depreme karşı alınacak tedbir ler hakksnda kanun 
lâyihası ve'Muvakkat''Encümen-mazbatası (1/255) 

T. G. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 20 . IV . 1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 73, 6/1163 
Büyük Mület Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yerdepremine karşı alınacak tedbirler hakkında Nafıa Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince 15 . IV . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederiiıru 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Yerdepremine karşı alınacak tedbirler hakkındaki kanun lâyihasının mucip sebepleri 

Eskidenberi vukubulan depremler sebebiyle insanlar birçok defa can ve mallarını kaybetmiş
ler ve bu yüzden birçok defalar yurtlarını terketmiye mecbur kalmışlardır. 

Medeniyet ilerledikçe ona muvazi olarak bu mevzu üzerindeki teknik çalışmalarda gelişmiş bu
lunmaktadır. Bütün medeni memleketlerde deprem zararlarını mümkün mertebe önlemek, can 
ve mal kaybını asgariye indirmek için önemli birçok gayretler sarfedilmekte ve mütemadi araştır
malar yapılmaktadır. 

Bütün bunların neticesi olarak Amerika, Japonya, Sovyet Rusya, italya ve Yunanistan gibi 
memleketler deprem bölgelerinde tatbik edilmek üzere mahallî iklim, içtimai hususiyetler işçilik 
ve malzeme nevileri gözönünde bulundurularak, kendi bünyelerine uygun olarak kanun ve tali
matnameler hazırlamışlardır. l_ __ 

Bugün orman yangını ve su taşkınları için tesis edilmiş olan kanunlarla vazedilmiş bulunan 
hükümler, bu âfetlerin ötedenberi memleket bünyesinde yapagelmekte oldukları tahribatın önlen
mesine müessir bir şekilde hizmet etmiş bulunmmaktadır. 

1938 senesindeberi memleketimizin muhtelif bölgelerinde kısa bir zaman zarfında müteaddit ve 
tahripkâr yersarsıntılarınm vukuu, bu âfete kaarşı da memleketimizde su taşkını ve orman yan
gın hallerinde olduğu ve diğer memleketlerde deprem için yapıldığı şekilde müessir tedbirlerin 
alınmasını zaruri kılmaktadır. 

Yerdepremine karş alınacak tedbirler hakkındaki bu kanun lâyihası, Vekâletimizce 1938 sene-
sinclenberi mahallinde yapılan tetkikler ve deprem tehlikesine mâruz memleketlerin kanun ve ta
limatnameleri incelenmek suretiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Birinci maddesinde : Tehlikeli yerdepremlerine mâruz bölgelerde yapılacak inşaatın dayanıklı 
olması için yapı tarzı kadar, bu yapının inşa edileceği zeminin cinsi de müessirdir. Bu da ancak 

jeeloji tetkiklere bağlı bulunmaktadır. Bu ihtisas şubesinde çalışan müesseselerin mühim kısmı Ma
arif Vekâletine tâbi olduğundan tehlikeli yer depremlerinin Maarif ve Nafıa Vekâletlerince müşte
reken tâyin edilerek icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek listeler veya haritalarla tesbit edil
mesine lüzum görülmüştür. 

ikinci maddesinde: Deprem vukuunda alınacak ilk ve âcil yardım tedbirleri için tehlikeli dep-
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rem bölgesine dâhil olsun olmasın, bütün vilâyet merkezlerinde ve kasabalarda, Dahiliye, Nafia, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletlerince müştereken tesbit edilecek esaslar dâhilinde bir muhtıra 
tanzim edilmesi, evvelden hazırlıklı bulunmak ve bu suretle zamanında işe müdahale edebilmek im
kânlarını sağlamak bakımından lüzumlu görülmüştür. Zararlı yersarsıntısma mâruz bölgeler hak
kında bugünkü malûmatın kifayetsizliği, muhtıra tanziminin bütün vilâyetlere teşmilini zaruri kıl
mıştır. 

Üçüncü maddesinde: Deprem vukuunun kurtarma, yaralıları tedavi, barındırma, yıkıntıları te
mizleme ve iaşe kibi âcil ve ilk yardım tedbirlerinin zamanında yar>ılabilmesini saklamak üzere ma
hallin en büyük mülkiye âmirinin lüzumlu ve kâfi salâhiyetlerle tecviz edilmesi icaheder. Denrem 
sahasındaki ilk yardımlara ait işlerin sevk ve idaresi en büyük mülkiye âmirine verilmesi düşünül
müş olduğu cihetle, bütün salâhiyetlerin de bu makamlarda tonlanması zaruri görülmüştür. 

Dördüncü maddesinde: Deprem vukuunda muhabere vasıtası olan hususi ve resmî şahıslar ta
rafından ilk vasıta ile sauâhiyetli mercilere bildirilmesi ve yine ilk yardımların devam ettiği müd
detçe, gönderilmesine lüzum hâsıl olacak tel yazılarının ve telefon muhaberelerinin P. T. T. merkez
leriyle demiryol itasyonları tarafından parasız ve acele işaretiyle çekilmesi, ilk yardımların zama
nında yapılabilmesi için lüzumlu görülmüştür. 

Besinci maddesinde: ilk yardımın vaktinde yapılabilmesini sağlamak üzere Devlet veya Devle
te bağlı idarelerle, sermayesinin çoğu Devlete ait müesseselerin nakil vasıtalarından insan ve her 
türlü malzemenin deprem yerlerine meccanen ve tercihnn şevkleri düşünülmüştür. 

Altıncı maddesinde : Gerek deprem esnasında ve gerek bu islerde çalıştırılırken varal ananların 
ve sakatlananların derhal en yakın hastane ve tedavi evlerine sevkedümeleri ve bütün hastane ve 
tedavi evlerinin bu yaralı ve sakatları derhal kabul ve tedavi etmekle mükellef bulundukları, bu te
davinin Devlet ve âmme müesseselerine ait hastanelerde meccanen yanılacağı, hususi hastanelerde 
yapılmasına lüzum hâsıl olacak tedavilerin Hük"metçe ödeneceği ve bu islerde çalışırlarken sakat
lananlara sakatlık derecelerine göre kendilerine ve ölenlerin de ailelerine polis ve jandarma efradına 
verilen tazminat kadar Hükümetçe para verileceği düşünülmüştür. 

Yedinci maddesinde : ilk kurtarma islerinde çalışacakların bu bedeni yardımları bir yurt ödevi 
olarak derpiş edilmiş ve kendilerine yalnız parasız ekmek ve katık temini şart koşulmuş ve ayrıca 
beraberlerinde getirdikleri vasıtalardan kırıl ani r rm tazmini düşünülmüştür. 

Sekizinci maddesinde: Salahiyetli makamların nüfuzunu kuvvetlendirmek ve deprem • esnasm-
daki acele işlerin hiç bir teehhüre meydan vermeksizin ifasinı temin etmek için, makbul sebep 
olmaksızın iş başına gelmiyenlerin cebren sevke^'lebilecekleri düsünülmütüşr. 

Dokuzuncu maddesinde : Sarsıntıdan sonra tamamiyle yıkılmamış olan binaların vazivetleri-
nin tetkiki ve Bunların tamiri kabil olanlarla OIT^ yanların ayırt edilmesi işi çok mühim olduğundan 
bu hususun Nafıa Vekâletinin kuracağı Fen heyetleri delaletiyle yapılması muvafık görülmüştür. 
Yıkılmıyarak ayakta kalmış ve fakat tamiri do mümkün görülmemiş olanların vaziyeti fennî ra
porlarla tesbit ve mahallin en büyük mülkive âm^lerine bildirilerek bu gibilerin derhal tahliye etti
rilmesi ve yıktırılması zaruri olarak mütalâa ed1*1 mistir. 

Onuncu maddesinde : Zemini üzerinde inşaat yapmağa ve oturulmağa elverişli olmıyan yerlerde 
bulunup depremden büyük hasar gören şehir vr- kasabaların yerlerinin değiştirilmesi Fen heyet
lerince tesbit edildiği takdirde şehir ve kasabalar için Nafıa Vekâletinin teklifi ve Vekiller Heyeti
nin karariyle ve köyler için de Fen heyetinin vereceği raporlar ve Nafıa Vekâletinin karan ile bu 
değişiklimin yapılması muvafık görülmüştür. 

On birinci maddesinde: Deprem bakımından uygun görülmiyen yerlerde bina yapılmasına mü
saade edilmesi ilerisi için büyük tehlike ve zararlar arzedeceğinden bu gibi yerlerin fen heyetle
rince yasak bölge olarak ilân edilmesi zaruri görülmüştür. 

On ikinci maddesinde: Depremden zarar gören şehir ve kasabaların imar plânları mevcut olan
ların da bir sene sonra yıkılmak şartiyle muvakkat barakalar yapıması ilk barınma imkânını elde 
etmek için mülâhaza edilmiş ve bu gibi muvakkat barakaların bir taraftan şehirlerin süratle imar 
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ve ihyası ve diğer taraftan Yol ve Yapı Kanunu hükümlerine uyması cihetiyle yıktırılmaları zaru
ri görülmüştür, imar plânlarının tadili zaruri görülenler için bu tadilâtın Nafıa Vekâletince en 
kısa bir müddet zarfında yapılması esası kabul olunmuştur. İmar plânı hiç, bulunmayan şehir ve 
kasabalarda ilk barınmanın kendi arsalarında yapılacak muvakkat barakaların temini ve imar 
plânının tasdikmdan bir sene sonra da bu barakaların yıktırılarak esaslı inşaata geçilmesi yine yu
karıda zikredilen sebepler dolayısiyle lüzumlu görülmüştür. 

On üçüncü maddesinde: Deprem bölgelerinde mâruz kalman zayiatın sarsıntı neticesinde yıkıl
mış olan yapıların tesirinden ileri geldiği gözönüne alınarak buralarda sarsıntıya dayanıklı yapı
ların yapiması zarurti mütalâa edilmiş ve bunun için de bu bölgelerde yapılacak inşaatın Nafıa 
Vekâletince hazırlanacak esaslara uygun olarak inşası ve aksi halde olanlara da müsaade edilme
mesi çok lüzumlu görülmüştür. 

On dördüncü maddesinde: Yeni kurulacak köylerimizin gelişi güzel bir tertip ve tanzim ile in
tizamsızlıktan ve başı boşluktan kurtarılması ve bugünkü düşünce ve teknik kaidelerine uygun ola
rak kurulmaları zaruri görülmüştür. 

On beşinci maddesinde: Son depremlerde insanca en büyük kayıpların umumî toplantı mahal
lerinde olduğu gözönüne alınarak bu gibi umumî toplantı mahallerinin fennî bir muayeneye tâbi 
tutulması ve icabında tamir ve takviyelerinin temini ve aksi halde olanların kullanılmasına mü
saade edilmemesi zaruri görülmüştür. Teknik eleman mevcuduna göre en tehlikeli deprem bölge
sinden başlamak üzere bu işin program altına alınması muvafık görülmüştür. 

Onaltıncı maddesinde: Yukariki maddede gösterilen mucip sebep dolayısiyle bu gibi umumî 
toplantı mahallerinin projelerinin tetkikinin muvafık olacağı mütalâa edilmiştir. 

Onyedinci maddesinde: Deprem dolayısiyle yerleri değiştirilecek olan kasabalar için evvelce 
Erzincan'ın nakli dolayısiyle kabul olunmuş olan 3908 sayılı kanunun tatbiki muvafık görülmüş
tür. ! ; 

Onsekizinci maddesinde: Deprem mıntakalarının âcil ve katı ihtiyaç ve zaruretleri gözönünde 
alınarak bu hükmün tatbiki zarari görülmüştür. 

Ondokuzuncu maddesinde: Bu kanunla muhtelif makamlar delaletiyle görülecek fazifelerin ve 
tatbik şekillerinin kontrol ve murakabesi zaruri görülmüş ve bu murakabenin Nafıa Vekâleti teş
kilâtı ile görülmesi mütalâa edilmiştir. 

Yirminci maddesinde: Bu kanunun tatbiki sırasında lüzumlu masrafların Devlet, Hususi idare, 
Belediye, vçe Köy bütçelerinden tahsis edilebileceği düşünülmüştür. 

Yirmibirinci maddesinde: Deprem sırasında hasara uğrayan şehir, kasaba ve köylerin yardı
mına şüphe yo kki ilk önce kendilerine aynı yerde olanlarla civar halk koşabilir. Bunları kendi 
arzularına bıraktığımız takdirde istenilen yardım temin edilemiyeceği cihetle deprem bölgelerinde
ki bazı vatandaşlara mükellefiyet tahmili düşünülmüş ve bu vazifeye icabet etmiyenler hakkında 
cezai hükümler konmuştur. 

Yirmiikinci maddesinde: Depremde ziyan gören vatandaşlara Devlet ve Kızılay bütün vesaitiy-
le yardım etmekte ve icabında bu felâketzedelere meskenlerini tamir veya yeniden inşa edebilmek 
için alet, malzeme ve inşaata lüzumlu diğer eşyayı vermektedir. Bazı şahısların kendilerine veri
len malzemeyi yerinde kullanmıyarak başkasına satmaları ve başka maksatlarda kullanmalarım 
önlemek için bu maddedeki müeyyideler konmuştur. 

Yirmi üçüncü maddesinde: Büyük felâketlere sebep olan deprem sırasında ve onu takip eden ka
rışık günlerde redaeti ahlâkiye sahibi kimselerin cürüm işlemeleri gayet kolay bir hale gelmiş bu
lunduğundan bu günlerde işlenen bazı suçların ezcümle: âmmenin selâmeti, adabı umumiye ve 
nizamı aile eşhas ve mal aleyhinde işlenen cürümlerde cezanın müessir olacak şekilde yükseltilmesi 
düşünülmüştür. * 

Muvakkat maddesinde: Bu kanunun 1938 senesinden beri vukubulan depremlerde tatbikinin fay
dalı olacağı görülmüştür. 
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Adliye, Bütçe, Dahiliye, Nafıa ve Sıhhat ve î 
üyeden mürekkep Muva 

T.B.M.M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/285 
Karar No. 2 

Yüksek 

Yersarsmtısı felâketi karşısında alınacak 
tedbirlere dair Hükümetçe hazırlanıp Türkiye 
Büyük Millet Meclisine takdim edilen kanun lâ
yihasının Adliye, Bütçe, Dahiliye, Nafıa, Sıhhat 
ye içtimai Muavenet Encümenlerinden ayrılacak 
üçer azadan müteşekkil bir Muvakkat Encümen
de tetkiki -Meclisin 26 . I V . 1944 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmış ve adı geçen Encümen
lerden seçilen âza, 4 .V . 1944 tarihinden itiba
ren muhtelif içtimalar yaparak kanun lâyihasn1] 
tetkik ve müzakere etmiştir. Nafıa Vekili veya 
Nafıa Vekâleti mümessili toplantılarda bulun
duğu gibi bazı maddelerin müzakeresi lüzum ve 
icaba göre Başvekilin, Ziraat Vekilinin ve Ma
liye Vekilinin huzurlariyle cereyan etmiştir. 

Memleketimizde son yıllarda maalesef sile sık 
vukubulan yersarsıntıları vatandaşlarımızı, bü
yük zararlara uğratmakta olduğundan Hükü
metin yersarsmtılarmdan evvel ve sonra zararın 
mümkün mertebe azaltılması veya zarar gören 
bölgelerin ve ahalisinin biran önee kalkınması 
yolunda tedbirler almağı düşünerek bu maksatla 
bir kanun lâyihası hazırlayıp Büyük Millet Mec
lisine sevketmesi yerindo görülmüştür. Encü
menimiz lâyihanın müzakeresi esnasında ihtiyaç 
ve zaruretleri karşılamak bakmamdan lüzumlu 
gördüğü bazı tadillerde bulunduğu gibi bir kı
sım maddelerdcde maksadı daha iyi ifade edebil
mek için değişiklikler yapmıştır. 

Kanun lâyihasının ismindo ve içinde geçen 
deprem kelimesi «Yersarsmtısı» şeklinde de- • 
ğiştirilmiştir. Bu mevzu münasebetiyle Büyük. 
Meclisçe 17 kânunusani 1940' ve 15 kânunusani 
1943 tarihleri arasında kabul edilmiş olan 
3773, 4000, 4071 ve 4386 sayılı kanunlarda yer
sarsmtısı kelimesinin kullanılmış olması bu de
ğişikliğin 'mucip sebebidir. 

Hükümet teklifinde : 
9 ncu madde yersarsıntısından sonra kalan 

binaların fen heyetlerince tetkik ve muayeneye 
tâbi tutulması, tehlikeli görülenlerin boşaltıl-, 

( S . Sayj 

timai Muavenet Encümenlerinden seçilen 3 er 
:kat Encümen mazbatası 

15.VII 1944 

Reisliğe 

ması ve 15 gün içinde yıktırılması yolunda bir 
hükmü ihtiva etmektedir. Encümenimiz bu 
nevi binaların bazan tamamen yıkılması icabet-
meyip tehlikenin izalesi için kısmen yıkılması 
da mümkün olabileceğini düşünmüş ve; bu iti
barla Hüküm değiştirilerek « yıktırılması » ke
limesi çıkarılmış ve yerine « tehlikenin izalosi » 
kelimeleri konulmuştur. Aynı maddenin diğer 
bir fıkrasiyle ıslahı mümkün olan binaların ta
mirine kadar işgal ve iskânına müasade edil
memekte, bir sene içinde sahibi tarafından yık
tırılmayan binaların belediyece yıktırlacağna 
dair hüküm konulmaktadır. Encümenimiz bu 
nevi binaların bir senelik müddetin hitamında 
yıktırılabilmesini itiraz bulunmaması şartına 
muallâk bırakmış, sahibi hemen itiraz ettiği 
takdirde itirazın mahallî idare heyetlerince tet
kik edilmesi ve varit görüldüğü takdirde de müd
detin daha iki seneye kadar uzatılabileceği yo
lunda bir hüküm tedvin etmiştir. 

Hükümet teklifinin 10 ncu maddesi yersarsm
tısı görmüş şehir, kasaba ve köylerin başka yer
lere nakli lüzumunun takdir ve teklifini alel
ıtlak fen heyetlerine bırakmaktadır. Encümen, 
bu nevi fen heyetlerinin jeolog ve sismologları 
da ihtiva etmesini lüzumlu görmüş maddeye o 
yolda sarahat koymuştur. Bu heyetlerde Hü
kümet teklifinde zikredilen Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti mümessilinden başka Da
hiliye ve Ziraat Vekâletleri mümessillerinin de 
bulunması lüzumlu görülmüştür. 

Hükümet teklifinin 14 ncü maddesinde ye
niden kurulacak köylerin Nafıa Vekâletinin 
tesbit edeceği esaslar dairesinde Vilâyet Nafia 
müdürlüğünce tanzim edilecek plânlara göre 
vücude getirileceği kaydolunmaktadır. Plânın 
tanzimi fenni bir keyfiyet olmakla beraber plân 
tanzimi esaslarını tesbit için memleket iht iyaç
larına tam, mutlak ve şâmil bir vukufun lü
zumu tabiidir; bu itibarla esasların münhası
ran Nafıa Vekâletince tanzim edilmeyip Dahi
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liye ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletleri-
ninde bu mesaiye iştiraki Encümenimi zco za
ruri görülmüş ve madde bu maksadı sağlayacak 
şekilde değiştirilmiştir. 

Hükümetin teklifinin 17 nci maddesi yer-
sarsmtısı dolayısiyle yerleri değiştirilecek şehir 
ve kasabalar hakkında Erzincan yersarsmtısm-
dan sonra Büyük Millet Meclisince kabul edil
miş olan 3908 sayılı kanundaki istimlâk hü
kümlerinin tatbik edilmesi hükmünü ihtiva edi
yor. Encümenimizde cereyan eden müzakereler 
neticesinde Hükümetçe teklif edilen şekil ye
rine bu nevi istimlâklerdede esas itibariyle 3710 
sayılı Belediye İstimlâk Kanunu hükümlerinin 
tatbik edilmesi yeri elinden alınacak vatandaşa 
milletin malının değer bahasını vermek bakı
mından lüzumlu görülmüş ancak ilâveten sürati 
temin edici mevzuat konulması kabul edilmişe 
tir. Bu sebeple 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler is
timlâk hükümlerini ihtiva etmek üzere yeniden 
tedvin olunmuştur. 

Yeri değiştirilecek şehir ve kasabaların istim
lâk sahası dâhilinde bulunan Devlete ait ve bir 
âmme hizmetine tahsis edilmemiş gayrimenkul-
lerin bu şehir ve kasabalar belediyelerine be
delsiz olarak devir ve ferağı da yeni şehir ve ka
sabanın tesisini kolaylaştırmak bakımından za
ruri ve faydalı görülerek 21 nci madde tedvin 
edilmiştir. 

Yeri değiştirilecek köylere ait istimlâklerde
de Köy Kanunu hükümlerinin tatbiki lüzumu mü
talâa olunmuştur. 22 nci madde bu sebeple 
tanzim edilmiştir. 

Hükümetin teklifindeki 20 nci madde ka
nunun muhtelif maddelerinde yapılacağı ve öde
neceği tasrih edilen masrafların mahiyetlerine 
ve Maliye ve Nafıa Vekâletlerince tesbit edilecek 
esaslara göre Devlet, hususi idare, belediye ve 
köy büteelerinden ödeneceği yolunda bir hükmü 
muhtevi bulunmaktadır. Encümenimiz yer sar
sıntısına uğramış bölgelerde hususi idare, bele
diye köy bütçelerinin umumiyetle masrafa mü
tehammil olamıyacağı mütalâasiyle yersarsmtısı-
nı mütaakıp yapılacak masrafların tamamen Na
fıa Vekâleti bütçesine konulacak tahsisattan 
ödenmesi ve yersarsmtısmdan önce ittihazı ik
tiza eden koruyucu tedbirlere ait masraflara hu
susi idare, belediye ve köylerin iştiraki esasını 
kabul etmiştir. Hükümet teklifindeki 20 nci 
madde bu maksatla tadil edilerek ve numarası 
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değişerek 23 ncü madde vücudo gelmiştir. Ka
nun lâyihasının tetkik ve müzakeresi esnasında 
Encümenimizde hâkim olan ruh, lâyihada der
piş edildiği gibi yersarsmtısı vukuundan önce 
binaları dayanıklı olarak yapmak, yersarsmtısı 
esnasında ve mütaakıp anlarda 'esaslı kurtarma 
tedbirleri almakla beraber bilhassa yersarsmtısı 
görmüş bölgelerin imarını ve halkının her türlü 
kalkınmasını temin etmektir. Bu itibarla En
cümenimiz Hükümet teklifinde bulunmıyan bazı 
hükümleri tedvin ederek Yüksek Meclisin müza
kere ve tasvibine arzetmeği muvafık bulmuştur. 

Kanun, Hükümet teklifinde olduğu gibi bun
dan sonra vukuu melhuz yersarsmtısı hâdisele
rinin zararlarını karşılamağı istihdaf etmekle be
raber birinci muvakkat maddesinin 1938 senesin-
denberi yersarsmtısma uğramış bölgelerin üm
ranını ve ahalisinin kalkınmasını da sağlayacak
tır. 1938 denberi yersarsmtısı görmüş bölge
ler ahalisi için şimdiye kadar Hükümetçe şükra
na şayan yardımlar yapılmış olmakla beraber 
bu sahada daha pek çok yapılacak iş bulunduğu 
ahalisinin hakikî surette yardıma muhtaç olduğu 
meydandadır. Encümenimiz yersarsmtısı mev
zuunda bir kanun lâyihasının Meclise tevdi edil
mesinde hâkim olan himayekâr fikrin esasına 
sadık kalarak ve Hükümetin bu kanunu teklif 
etmekteki güzel düşüncesinin tahakkukuna da
ha fazla imkân vermek üzere kanun lâyihasına 
bazı-yeni hükümler ilâve etmiştir. Bunlar gerek 
1938 denberi yersarsmtısı görmüş, gerek bundan 
sonra böyle bir felâkete uğrıyacak bölgelere ve. 
ahalisine yardım hükümleridir. 

Halen mer'i 3116 sayılı Orman Kanununun 
17 -nci maddesi yersarsmtısma uğramış köyler 
halkına parasız kereste verilebileceğini âmirdir, 
Bu hükmün yersarsmtısı görmüş şehir ve kasaba 
halkından muhtaç olanlara da teşmili yersiz yurt
suz kalmış vatandaşların biran önce kendilerine ev 
yapabilmelerini temin için zaruri* görülmüştür. 
Bu hususta Encümende geçen müzakere ve te
mas neticesinde Ziraat Vekiliyle mutabakat hâ
sıl olmamakla beraber Encümence bu hükmü 
muhtevi 24 ncü maddenin tedvini ve Büyük 
Meclisin takdir ve tasvibine arzı karar altına 
alınmıştır. 

Şimdiye kadar yersarsmtısı felâketine uğra
mış yerler halkına her senenin imkânlarına gö
re Nafıa Vekâleti bütçesine konulan tahsisat 
sarfedilmek suretiyle, yardım edilmektedir. Malî 

. : 222 ) 



imkânların müsaadesizlîği konulabilen tahsisatın 
azlığı, ihtiyacın genişliği ve büyüklüğü bütün iyi 
niyetlere ve gayretli çalışmalara rağmen yersar-
tısı görmüş bölgelerde süratli bir kalkınmağa ma
alesef fırsat vermemektedir. Encümenimiz, yer-
şarsmtısı görmüş bölgelerin ve ahalisinin kalkın
ması için vazifeli, müstakil ve geniş kaynaklı 
teşkilât kurulmasına ısrar ile lüzum görmüş ve 
bu hususta fikrine müracaat edilen. Başvekilimiz 
de mutabakatını bildirmiştir. 27 nci madde bu 
suretle tedvin olunmuştur. Lâyiha Büyük Mecli
sin tasvibine iktiran ettikten sonra tasavvur olu
nan iktisadi Devlet Teşekkülüne ait kanunun 
Hükümetçe biranevvel hazırlanıp süratle Mec-
ile sevkedilmesi ve 1771 sayılı kanunun hüküm
lerine göre Hükümetin elinde artacak gayrimen-
kullerin paraya tahvil olundukça bedellerinin 
bu teşekküle ilk sermaye olarak tahsisi temenniye 
şayandır. Bulunacak diğer varidat ile beraber 
her yıl bütçesine konulacak tahsisat da teşekkü
lün sermayesini tamamlıyabilir. Encümende bu 
hususta' cereyan etmiş olan müzakereler esnasın
da, bu teşekküle Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınmkino benzer bir hüviyet verilmesi de 
düşünülmüştür. Bu takdirde teşekkülün ser
mayesinde doğrudan doğruya Devletçe deruhde 
olunması tensip olunacak miktarın dışındaki ser
mayeye; 

a) Elinde büyük kıymetler bulundurmakta 
olan Evkaf umumî idaresinin; 

b) Tasarlanan geniş 'mikyasın millî imar ve 
kalkınma hareketinden ehemmiyetli surette fay
dalanmaları tabii olan Millî Sigorta Şirketleri
nin; 

c) Harp sonrasında her bakımdan faydalı 
ve geniş bir iş hacmi yaratabilecek bu teşekküle 
alâkalanması beklenecek olan hususi vatandaş 
sermayesinin de kısmen iştiraki mümkün olacağı 
mütalâa edilmiştir. 

Erzincan yer sarsıntısından sonra Hükümetçe 
tanzim ve Büyük Millet Meclisince müzakere ve 
kabul edilen kanunlar felâket görmüş halkın tah
sil edilmemiş vergilerinin terkini, o bölgeler me
murlarına avans verilmesi gibi yardım hüküm
lerini ihtiva etmekte idi. O kanunlar hâdiselere 
maksur ve münhasır olduğu ve umumî bir hü
küm bulunmadığı için son Bolu ve Çerkeş yer-
sarsmtılarından bundan sonra bu nevi yardım

ların yapılmasına imkân hâsıl olamamıştır. Bu 
itibarla Encümenimiz bu hususlarda Hükümete 
salâhiyet verilmesini düşünerek 28 nci, 29 ncu, 
30 ncu ve muvakkat ikinci maddeleri tedvin et
miştir. 

Bu maddelerin müzakeresi münasebetiyle En-
- cümene davet edilmiş olan Maliye Vekili ile de 
bu hususlarda tam bir mutabakat mevcut bulun
maktadır. 

Hükümet teklifinin bu mazbatada ayrıca tas
rih edilmiyen maddelerinde yapılan tadiller 
maksadın daha iyi ifadesine matuf mahiyette 
küçük değişikliklerdir. 

Lâyihanın alâkalı encümenleri bir bir dolaş-
mayıp muvakkat ve muhtelit bir encümeni teşkil 
suretiyle tetkiki ve müzakeresi müstaceliyeti 
mucip sebebe istinat etmekte idi. 

Meclisin Umumî Heyetinde dahi müstacelen 
müzakeresinin rica edilmesi Encümence kararlaş
tırılmıştır. 

Mazbatamız ve kanun lâyihası Yüksek Mecli
sin müzakere ve tasvibine arzedilmek üzerfe Bü
yük Millet Meclisi Reisliğine saygı ile sunulur. 
Mu. En. Eeisi M. M. Kâtip 

Erzurum Tokad Bolu 
N. Elgün R. A. Sevengü H. Ş. Adal 
Amasya Antalya Bolu 

Z. Tarlıan N. E. Sümer Dr. Z. Ülgeri 
Bursa Kastamonu Kocaeli 

Dr. T. Simer A. Binkaya B. Akça 
Konya Konya 

F . Gökmen H. Karagülle 
İmzada bulunmadı 

Tokad 
istimlâkten gayri husus
larda beraberim. 

A. G. Tekel 

Devlet İktisadi Teşekküllerinden parasız 
malzeme verilmemesine; Devlet münakalesin
den bile parasız istifadeye müsaade edilmeme
sine nazaran Devlet Orman işletmelerinin ana 
prensipine aykırı bulduğum (24) maddenin 
müsavata uygun amelî bir faydasını da mü
lâhaza etmediğimden Encümen lâyihasından 
tayyı reyindeyim. 

İsparta . Erzincan 
K. Ayda A. Fırat 
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'HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Depreme karşı alınacak tedbirler Jıakkıda 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Tehlikeli yer depremlerine 
mâruz bölgeler Nafia ve Maarif Vekilliklerince 
müştereken tâyin ve İcra Vekilleri Heyetinin 
tasdik.edeceği listelerle veya haritalarla tesbit 
olunur. 

İlk tedbirler 

MADDE 2. — Vukuu muhtemel depremlere 
karşı tehlikeli deprem mıntakasına dâhil olsun 
olmasın bütün vilâyet merkezlerinde ve kaza
larda aşağıda yazılı tedbirler alınır: 

Kurtarma, yaralıları tedavi, barındırma, in
san ve hayvan ölülerinin mazarratlarını izale, 
yıkıntıları temizleme ve iaşe gibi âcil hususlar
da kullanılmak üzere vazifeleri tâyin içtima 
mahallerini tesbit eden bir muhtıra tanzim ve 
icabeden vasıtalar ihzar ve muhafaza olunur. 

Bu muhtıra, Dahiliye, Nafıa, Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâletlerince müştereken tes
bit edilecek esaslar dâhilinde yapılır. 

MADDE 3. — Deprem vukuunda mahallin 
en büyük mülkiye âmiri, hâkim sınıfına dâhil 
memurlar haricinde memur olsun veya olmasın 
lüzum gördüğü kimselere vazife vermeye, be
deli veya ücreti bilâhare ödenmek üzere canlı 
veya cansız nakil vasıtalarına el koymağa ve 
hiç bir kayit ve merasime tâbi olmadan tedavi, 
kurtarma. ve iaşe işlerinin icabettirdiği âcil 
mubayaaları yapmağa tehlikeli binaların ve 
meskenlerin tahliyesine ve müsait bina ve mes
kenleri işgal etmeye salâhiyettardır. Deprem 
yerindeki mülkiye âmiri yardım teşkilât ve 
vesaitinin kifayetsizliği karşısında civarındaki 
kaza ve vilâyetlerden yardım ister. Kendile
rinden yardım istenen kaza ve vilâyetlerin en 
büyük mülkiye âmirleri birinci fıkrada yazılı 
salâhiyetleri haiz olarak bu yardıma bütün va-
sıtalariyle koşmağa mecburdur. 

Deprem yerindeki mülkiye âmiri, civarında
ki en büyük mülkiye âmirlerinin yukarıki fık
ra mucibince müdahalesine lüzum görmeyipte 
yalnız bunlara bağlı bazı komşu köy ve kasa
ba halkının yardımına lüzum hissettiği takdir
de, bu köy ve kasaba halkını yardıma davet 
eder. Bunlar merbut bulundukları mülkiye 

( S . Saj 
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MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Yersarsıntısmdan evvel ve sonra alınacak tedbir
ler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Tehlikeli yersarsmtısına mâ
ruz bölgeler Nafıa ve Maarif Vekilliklerince 
müştereken ihzar ve İcra Vekilleri Heyetinin 
tasdik edeceği listeler veya haritalarla tâyin 
olunur. 

tik tedbirler 

MADDE 2 . — Tehlikeli yersarsıntısı bölgesi
ne dâhil olsun olmasın bütün vilâyetlerde aşa
ğıdaki tedbirler alınır: 

Kurtarma, yaralıları tedavi, barındırma, 
ölüleri gömme, yangınları söndürme, yıkıntı
ları temizleme ve felâketzedeleri iaşe gibi hu
suslarda kullanmak üzere vazife ve vazifelile
ri tâyin, içtima mahallerini tesbit eden bir 
program tanzim ve icabeden vasıtalar ihzar ve 
muhafaza olunur. Bu program Dahiliye, Nafia, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerince 
müştereken tesbit edilecek esaslar dâhilinde 
yapılır. 

MADDE 3. — Yersarsıntısı vukuunda ma
hallin mülkiye âmiri hâkim sınıfına dâhil me
murlar haricinde memur olsun veya olmasın 
lüzum gördüğü kimselere vazife vermeğe, be
deli veya ücreti bilâhare ödenmek üzere canlı 
veya cansız nakil vasıtalarına ve lüzumlu alât 
ve edevata el koymağa ve hiç bir kayit ve me
rasime tâbi' olmadan tedavi, kurtarma ve iaşe 
gibi işlerin icabettirdiği âcil mubayaaları yap
mağa, tehlikeli binaları tahliye ve müsait bi
na ve meskenleri işgal etmeğe salahiyetlidir. 

Yersarsıntısı vukubulan yerlerdeki mülkiye 
âmiri yardım teşkilât ve vasıtalarının kifayet
sizliği karşısında civarındaki vilâyet ve kaza
lardan yardım ister. Kendilerinden yardım is
tenilen vilâyet ve kazaların mülkiye âmirleri 
birinci fıkrada yazılı salâhiyetleri haiz olarak 
bütün imkân ve vasıtalariyle yardıma koşma
ğa mecburdur. Yersarsıntısı vukubulan yerde
ki mülkiye âmiri civarındaki mülkiye âmirleri
nin yukarıki fıkra . mucibince yardımına lüzum 

• görmeyipte yalnız bunlara bağlı bazı komşu 
köy ve kasaba halkının yardımına lüzum his-

! settiği takdirde bu köy ve kasaba halkını yar-
I dıma çağırır, bunlar merbut bulundukları mül-

ı s i : 2 2 2 ) 
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âmirlerinden emir beklemezsizin bütün vasıta-
lariyle yardıma koşmağa mecburdurlar. Şu ka
dar ki, bu komşu köy ve kasabaların bağlı bu
lundukları vilâyet veya kazaya malûmat ve
rilir. 

Mahallin en büyük mülkiye âmiri bu işlerin 
yapılmasında, lüzum halinde, gerek o yerde 
ve gerek o civarda bulunan asker, jandarma, 
gümrük muhafaza ve orman koruma kıtaların
dan ve bunların vasıtalarından da istifade 
eder. 

Bu takdirde, bu kıta komutanları mafevk
lerinden emir beklemeksizin kendilerinden is
tenilen yardımı derhal yapmağa mecburdurlar. 

MADDE 4. — Muhabere vasıtası bulunan 
şahıslarla resmî ve hususi idare ve müessese
ler deprem vukuu hakkında edineceği haberi 
ilk vasıta ile o mıntakanın en büyük mülkiye 
âmirine derhal bildirmeğe mecburdur. 

İlk yardımlar için çekilecek tel yazılarını, 
ve telefon muhaberelerini posta, telgraf ve te
lefon merkezleri, demiryol istasyonları ve as
keri muhabere teşkilleri parasız ve acele ola
rak kabul etmeğe ve bu yazıyı alan memurlar 
da ilk vasıta ile mahalline ulaştırmağa mecbur
durlar. 

MADDE 5. — Deprem vukuunda ilk yar
dımları temin maksadiyle deprem bölgesine 
üçüncü maddede yazılı mülkiye amirleriyle alâ
kalı Vekillikler ve Kızılay tarafından gönderi
lecek yardım ekipleri ve her türlü malzeme ve 
vasıtaları, Devlet veya Devlete bağlı idarelerle, 
sermayesinin çoğu Devlete ait müesseselerin 
nakil vasıtasiyle bedeli sonradan Hükümetçe 
ödenmek üzere tercihan sevkedilir. 

MADDE 6. — Gerek deprem esnasında ve 
gerek bu işlerde çalıştırırlarken yaralananlar 
veya sakatlananlar, en yakın hastane veya te
davi yerlerine sevkedilir» Askerî ve mülki, hu
susi bütün hastane ve tedavi yerleri bu yaralı ve 
sakatları hemen kabul ve tedavi etmeğe mec
burdurlar. 

Resmî hastane ve tedavi evlerinde bunlara 

Muvakkat E. 

kiye âmirinden emir beklemezsizin bütün im
kân ve vasıtalariyle yardıma koşmağa mecbur
durlar. Şu kadar ki, bu komşu köy ve kasa
baların bağlı bulundukları vilâyet veya kaza
ya malûmat yerilir. 

Mahallin mülkiye âmiri bu işlerin yapılma
sında, lüzum halinde gerek o yerde ve gerek 
civarda bulunan asker, jandarma, gümrük mu
hafaza ve orman koruma kıtalarından ve bun
ların vasıtalarından da istifade eder. Bu tak-
dirdo bu kıta komutanları mafevklerinden 
emir beklemeksizin kendilerinden istenilen yar
dımı derhal yapmağa mecburdurlar. 

•Bu maddede mülkiye âmirine verilen vazi
fe ve salâhiyetler nahiye merkezi olmayan be
lediyelerde belediye reisleri, köylerde muhtar
lar tarafından kullanılır. 

MADDE 4. — Muhabere vasıtası bulunan 
şahıslarla resmî ve hususi idare ve müesseseler 
yersarsıntısı vukuu hakkında edinecekleri ha
beri ilk vasıta ile mıntakanın mülkiye âmirine 
derhal bildirmeğe mecburdurlar. 

İlk yardımlar için çekilecek tel yazılarını ve 
telefon muhaberelerini posta, telgraf ve telefon 
merkezleri, demiryolu istasyonları ve askerî 
muhabere teşkilleri parasız, tercihan ve acele 
olarak kabul etmeğe ve bu yazıyı alanlar da 
ilk vasıta ile yerine ulaştırmağa mecburdurlar. 

MADDE 5. — Yersarsıntısı vukuunda ilk 
yardımları temin maksadiylö yersarsıntısı bölge
sine üçüncü maddede yazılı mülkiye âmirleri ile 
alâkalı makam ve müesseseler tarafından gön
derilecek yardım ekipleri ve her türlü malzeme ve 
aletler Devletin veya Devlete bağlı idarelerle 
sermayesinin çoğu Devlete ait müesseselerin elin
de bulunan nakil vasıtalariyle bedeli sonradan 
Hükümetçe ödenmek üzere tercihan sevkedilir. 

MADDE 6. — Gerek yersarsıntısı esnasında 
gerek kurtarma ve yardım işlerinde çalıştırılır
ken yaralananlar veya sakatlananlar 'en yakın 
hastane veya tedavi yerlerine sevkedilirler. As
kerî hastane ve tedavi yerleriyle Devlet, hususi 
idare ve belediyelere ve şahsılara ait bütün 
hastane ve tedavi yerleri bu yaralı ve sakatları 
hemen kabul ve tedavi etmeğe mecburdur. 

( S . Sayısı: 222) 
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parasız bakılır. Resmî hastanelerde yer olma
ması veya tedavi imkânı bulunmaması gibi 
sebeplerle zaruri olarak hususi hastanelerde yapı
lan tedavi ücretleri sonradan Hükümetçe ödenil'. 

MADDE 7. — Deprem vukuunda ilk kurtar
ma yerinde çalıştırılanların bedeni hizmetlerin
den dolayı ücret verilmez. Yalnız çalıştıkları 
müddetçe kendilerine parasız ekmek ve katık te
min edilir. 

Bunların beraberlerinde getirdikleri alat ve 
edevat ve vasıtaların kırılması halinde tamiri 
kabil olanlar masrafı Hükümetçe ödenmek üzere 
tamir ettirilir. Tamiri imkânsız olanlar ise ma
halli belediye rayici üzerinden bedelen tazmin 
edilir. 

MADDE 8. — Salahiyetli makamların vere
cekleri vazifeyi yapını yani arın, hastalık veya di
ğer mâkul bir sebep olmadıkça iş başına cebren 
şevket meye mahallin en büyük mülkiye âmiri 
mezundur. Bu husustaki emirleri zabıta kuvvet
leri derhal ifa etmeye mecburdurlar. 

tik tedbirleri takip eden işler 

MADDE 9. — Depremi mütaakıp Nafıa Ve
kâletince kurulacak Fen heyetleri , marifetiyle 
resmî ve hususi bütün binalar tetkik ve muaye
neye tâbi tutulur. Bunlardan yıktırılması ve 
tahliyesi icabedenlerin raporu Fen heyetleri ta
raf nidan mahallin en büyük mülkiye âmirine 
verilir. Bu makamlarca bunlar derhal tahliye 
ettirilir. Ve yıkılması icabedenlere en çok on beş 
gün müddet verilerek sahiplerine yıktırılması 
tebliğ olunur. Tebligat için mahallinde sahibi 
bulunmadığı takdirde, keyfiyet mahallî vesait 
ile ilân edilmek suretiyle tebligat yapılmış sayı
lır. Mal. sahibi yıkmadığı takdirde bunlar yık-, 
ma parası yıkıntı bedelinden ödenmek üzere ma
hallin en büyük mülkiye âmirinin emriyle yık
tırılır. 

Islahı mümkün olan binaların da fen heyeti
nin göstereceği şartlara göre tanırii yapılıncaya 
kadar iskân ve işgaline müsaade edilmez. Bu bi
nalar bir sene zarfında tamir ettirilmediği tak
dirde yukarıdaki esaslar dairesinde yıktırılır. 

( S. Sayısı : 222 ) 
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Resmî hastahane ve tedavi evlerinde bunları 
parasız bakılır. Resmî hastahane ve tedavi ev
lerinde yer olmaması veya tedavi imkânı bulun
maması gibi sebeplerle zaruri olarak hususi has-
tahanelerde yapılan telavi ücretleri soonradan 
Hükümetçe ödenir. 

MADDE 7. —• Yersarsmtısı vukuunda ilk 
kurtarma yerinde çalıştırılanlara bedeni hizmet
lerinden dolayı ücret verilmez. Yalnız çalıştık
ları müddetçe- parasız • ekmek ve katık temin 
edilir. Bunların beraberlerinde getirdikleri 
alet ve vasıtalardan tamire muhtaç hale gelen
ler, masrafı Hükümetçe ödenmek üzere tamir et
tirilir. Ziyaa uğrıyanlar ile tamiri imkânsız 
olanların bedeli mahallî rayiç üzerinden ödenir. 

MADDE 8. —Salahiyetli makamların vere
cekleri vazifeleri yapmıyanları hastalık veya 
mâkul diğer bir sebep olmadıkça iş başına sevk-
etmeğe mahallin mülkiye âmiri mezundur. Bu 
husustaki emirleri zabıta kuvvetleri derhal ifa 
etmeğe mecburdurlar. 

İlk tedbirleri takip eden işler 

MADDE 9. — Yersarsintısmı mütaakıp Na
fıa Vekâletince kurulacak fen heyetleri tara
fından resmî ve hususi bütün binalar teıkik ve 
muayeneye tâbi tutulur. Bunlardan yıktırılma
sı ve boşaltılması gerekenler hakkında fen heyet
lerince mahallin mülkiye âmirine rapor verilir. 

Bu makamlarca bu binalar derhal boşaltılır, 
yıkılması icabedenler için en çok 15 güu mühlet 
verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bildi
rilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde 
keyfiyet mahallî vasıtalarla ilân edilmek suretiy
le tebliğ yapılmış sayılır. Mal sahibi yıkmadığı 
takdirde bu binalar, yıkma parası yıkıntı bede
linden ödenmek üzere mahallin mülkiye âmirinin 
emriyle yıktırılır. 

Tehlikeli fakat ıslahı mümkün olan binaların 
fen heyetlerinin göstereceği şartlara göre tamiri 
yapılıncaya kadar içine girilmesine ve oturul
masına müsaade edilmez. Bu binalar bir sene 
zarfında tamir ettirilnıediği ve itiraz da olma
dığı takdirde yukarıdaki esaslar dairesinde yık
tırılır. 
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MADDE 10. — Deprem dolayısiyle büyük 
hasara uğrayan, şehir, kasaba ve köy yerlerinin 
fen heyetlerince değiştirilmesine lüzum görül
düğü* takdirde şehir ve kasabaların yerleri bu 
raporlara müsteniden-.S.' 1. M. Vekilliğinin mü
talâası ve Nafıa Vekâletinin teklifi ve İcra Ve
killeri Heyetinin karariyle ve köy yerleri yine 
fen heyetlerinin vereceği rapor üzerine vilâyetin 
teklifi S. 1. M. Vekilliğinin ve Nafıa Vekâletinin. 
karariyle değiştirilir. Yukarıda yazılı fen heyet
lerinde S. 1. M. Vekilliğinin de mümessili bu
lunur. 

MADDE 11. — Deprem bölgelerine dahil 
şehir, kasaba ve köylerde bina ve mesken inşası 
fen heyetlerince tehlikeli görülen mahaller yapı* 
için yasak bölge sayılır. Belediye teşkilâtı olan 
yerlerde; belediyeler, olmıyan yerlerde ihtiyar 
meclisleri bu yasak bölge hükmünü tatbik ile 
mükelleftirler. Hilâfına hareket edildiği tak
dirde vali ve kaymakamların emriyle yapılan 
veya yapılmakta olan yapılar yıktırılır. 

MADDE 12. — Deprem dolayısiyle hasara 
uğramış olan şehir ve kasabaların imar plânı 
mevcut, olup Nafıa- Vekâletince tadiline lüzum 
görülmediği takdirde plân mucibince inşaata 
müsaade edilir. Bu gibi yerlerde de ilk barın
ma tedbiri olarak en çok bir sene için muvak
kat barakalar inşa edilebilir. Bunların bu müd
det içerisinde sahipleri tarafından kaldırılması 
mecburidir. Aksi halde masrafı yıkıntı bede
linden ödenmek üzere mahallin en büyük mül
kiye âmirinin emriyle belediyelerce yıktırılır. 
İmar plânı mevcut olupta tadiline lüzum gö
rülen şehir ve kasabalarda kendi arsaları üze
rine ilk barınma tedbiri olarak-muvakkat ba
raka inşasına müsaade edilir. Bu yerlere ait 
tadil plânları Nafia Vekâletince beş ay zarfın
da ikmal edilir. Ancak tadil plânı tekemmül 
ettikten sonra esaslı inşaata müsaade edilir ve 
projenin tasdiki tarihinden itibaren muvakkat 
barakalar bir sene zarfından birinci fıkra mu
cibince yıktırılır, 

Muvakkat E. 

İtiraz vukuunda keyfiyet mahallî i d are hey et-
lerince tetkik olunur. İtiraz sebepleri varit gö
rüldüğü takdirde müddet daha iki seneye kadar 
uzatılabilir. 

MADDE 10. — Yersarsmtısı dolayısiyle bü
yük hasara uğrıyan şehir, kasaba ve köy yerle
rinin "Devlet hizmetinde bulunan veya hariçte 
çalışan jeolog ve sismolagları da ihtiva etmek üze
re Nafıa Vekâletinin teşkil edeceği mütehassıs 
fen heyetlerince değiştirilmesine lüzum görül
düğü takdirde şehir, kasaba ve köylerin yerleri 
bu raporlara müsteniden Nafıa Vekilliğinin tek
lifi ve İcra Vekilleri Heyetinin karariyle değiş
tirilir. 

Yukarıda yazılı fen heyetlerince Dahiliye, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat Vekâlet
lerinin mümessilleri de bulunur. 

MADDE 11. •— Yersarsmtısı bölgelerine dâ
hil şehir, kasaba ve köylerde bina ve mesken in
şası fen heytl erince tehlikeli görülen mahaller 
yapı için yasak bölge sayılır. Belediye teşkilâtı 
olan yerlerde belediyeler, olmıyan yerlerde muh
tar vo ihtiyar meclisleri ve yasak bölge hükmünü 
tatbik ile mükelleftirler. Hilâfına hareket edil
diği takdirde yapılan veya yapılmakta olan bina
lar vali ve kaymakamların emriyle yıktırılır. 

MADDE 12. — Yersarsıntısı dolayısiyle ha
sara uğramış olan şehir ve kasabaların imar 
plânı mevcut olupta Nafıa. Vekâletince tadiline 
lüzum görülmediği takdirde esaslı inşa ata1 der
hal müsaade edilir. 

Mevcut imar plânının tadiline lüzum görü-, 
len şehir ve kasabalarda bu tadilât plânları beş 
ay zarfında ikmal edilir. 

İmar plânı mevcut olmıyaıı yerlerin imar 
plânı âzami üç sene zarfında ihzar olunur. Bu 
plânlar yapılıncaya kadar müstakbel plânlara 
göre esaslı inşaat yapılmasına Nafıa Vekilliğin
ce müsaade edilebilir. 

Yukarıda yazılı hallerde veya yerinin değişti
rilmesi icabeden şehir ve kasabalarda alâkalıların 
kendi arsaları üzerine ilk barınma tedbiri olarak 
muvakkat, baraka inşasına izin verilir. 

Bu nevi muvakkat inşaatın, imar plânı mev
cut olan yerlerde yersarsıntısı vukuundan imar 
plânı olmıyan veya tadil edilen veya yerleri de
ğiştirilecek, olan şehir ve kasabalarda yeni plân-
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İmar plânı mevcut olmayan veya yerlerinin 
değiştirilmesi kararlaştırılan şehir ve kasaba
larda kendi arsaları üzerine ilk barınma ted
biri olarak muvakkat baraka inşasına müsaa
de edilh\ Bu barakalar imar plânının tasdikın-
dan itibaren en çok bir sene zarfında sahipleri 
tarafından kaldırılır. Aksi halde bu madde
nin birinci fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

Şu kadar ki, yukarıda yazılı bir senelik 
müddet görülecek zaruret üzerine Nafia Ve
killiğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heye
ti karariyle lüzumu kadar uzatılabilir. 

Umumî hükümler 

MADDE 13. — Birinci maddede tesbit edi
len deprem bölgelerine yeniden yapılacak ve
ya değiştirilecek veyahut büyütülecek veya 
esaslı tamir görecek resmî veya hususi bilûmum 
yapıların tâbi olacağı şartlar Nafia Vekâletin
ce tanzim edilecek esaslar dâhilinde tâyin olu-
ımr. B.unun haricinde inşaat yasaktır. 

Bunun için: 
A) Belediye teşkilâtı olan yerlerde Beledi

ye Yapı ve Yollar Kanunu gereğince verile
cek ruhsatiyelerde bu esasların gözönünde bu
lundurulması mecburidir;' 

B) Belediye teşkilâtı olmayan yerlerde 
. ihtiyar meclisleri bu hükmü tatbik etmekle mü
kelleftir. Hilâfında yapılacak inşaat mahallin 
en büyük mülkiye âmirinin emriyle yıktırılır. 

MADDE 14. — Herne suretle olursa olsun 
yeniden kurulacak köyler Nafia Vekâletinin 
tesbit edeceği esaslar dâhilinde Vilâyet Nafia 
Müdürlüğünce tanzim edilecek plânlara göre 
kurulur. Ancak bu plân dairesinde inşaata 
müsaade edilir. Bu htUriimler dışında köy ku
rulması yasaktır. Aksi halde yapılmış ve yapıl
makta olan binalar yıktırılarak inşaat menedilir. 

MADDE 15. — Tehlikeli deprem bölgesinden 
başlamak üzere Nafıa Vekâletince tesbit edile
cek; program dâhilinde şehir, kasaba ve köyler
deki Hükümet konağı, hastane, mektep ve fab
rika gibi bir çok kimselerin toplandığı resmî ve 

Muvakkat E. 

larm tasdikmdan itibaren üç sene içinde sahip
leri tarafından yıkılması mecburidir. Aksi halde 
masrafları yıkıntı bedelinden ödenmek üzere ma
hallin mülkiye âmiri emriyle belediyelerce yıktı
rılır. 

Bu üç senelik müddet, zaruret halinde Nafıa 
Vekilliğinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Hey
etince lüzumu kadar uzatılabilir. 

Umuüm hükümler 

MADDE 13. —Birinci madde mucibince tes
bit edilen yersarsıntısı bölgelerinde yeniden ya
pılacak veya değiştirilecek veya büyütülecek ve
ya esaslı tamir görecek resmî ve hususi bütün 
yapıların tâbi olacağı şartlar Nafıa Vekâletince 
tanzim edilecek esaslar dâhilinde tâyin olunur. 
Bunun haricinde inşaat yasaktır. Bunun için : 

A) Belediye teşkilâtı olan yerlerde 2290 sa
yılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu gereğince 
verilecek ruhsatiyelerde bu esasların gözönünde 
bulundurulması mecburidir. 

B) Belediye teşkilâtı olmıyan yerlerde ihti
yar meclisleri bu hükmü tatbik etmekle mükel
leftir. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak yapıla
cak inşaat 9 ncu maddede zikredilen usul dâire
sinde mahallin mülkiye âmirinin emriyle yık
tırılır. 

MADDE 14. — Her ne suretle olursa olsun 
yeniden kurulacak köyler Dahiliye, Nafıa, Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâletlerinin birlikte tesbit 
edeceği esaslar dâhilinde Vilâyet Nafıa müdürlü
ğünce tanzim olunacak puanlara göre kurulur. 
Ancak bu pılân dairesinde inşaata müsaade edi
lir. Bu hükümler dışında köy kurulması yasak
tır. Aksi halde yapılmış ve yapılmakta olan 
binalar yıktırılarak inşaat menedilir. 

MADDE 15. — Tehlikeli yersarsıntısı bölge
sinden başlamak üzere Nafıa Vekâletince tesbit 
edilecek program dâhilinde şehir, kasaba ve köy
lerdeki Hükümet konağı, hastane, mektep, fab
rika ve iş yerlei'i gibi bir çok kimselerin toplau-
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hususi bina vo müesseselerle, sinema, tiyatro, 
gazino, han, hamam ve otelgibi umuma açık bu
lundurulan yerlerin depreme mukavim olup ol
madıkları Nafıa Vekâletince tâyin olunacak fen 
heyeti tarafından tetldk ve muayene edilerek 
raporları mahallin en büyük mülkiye âmirine 
verilir. Bu roparlara nazaran mülkiye âmiri 
belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyelere, ve 
olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri vasıtasiyle 
tehlikeli görülenleri derhal tahliye ettirir, ve 
kapatır, bunlardan tamir ve takviye suretiyle 
ıslahı mümkün olmayanların bu maksatlarla kul
lanılmasına müsaade edilmez. Tamir ve takviye 
edilerek ıslahı mümkün olanların fen heyetlerin
ce gösterilen esaslar dâhilinde gereken tamirle
ri ya,pıldıktan sonra kullanılmasına izin verilir. 

MADDE 16. — Deprem bölgesinde yeniden 
yapılacak sinema, tiyatro, otel, kahvehane, fab
rika gibi umumî toplantı yerlerinin projeleri 
Nafıa Vekâletine veya Nafıa Vekâletinin göste
receği makamlara tasdik ettirilir. Aksi takdirde 
bıinlarm inşalarına müsaade edilmez. 

MADDE 17. —- Deprem dolayısiyle yerleri 
değiştirilecek olan, şehir ve kasabalar hakkın
da (3908) sayılı kanun hükümleri aynen tatbik 
olunur. 

(S. 
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dığı resmî hususi bina ve müesseselerle sinema, 
tiyatro, gazino, kahvehane, han, hamam ve otel 
gibi umuma açık bulundurulan yerlerin yersar-
smtısma dayanıklı olup olmadıkları Nafıa Vekâ
letince tâyin olunacak fen heyeti tarafından tet
kik ve muayene edilerek raporları mahallin mül
kiye âmirine verilir. Bu raporlara nazaran mül
kiye âmiri Belediye teşkilâtı olan yerlerde bele
diyeler, olmıyan yerlerde ihtiyar meclisleri vası
tasiyle tehlikeli görülenleri derhal boşalttırır ve 
kapatır. Bunlardan tamir ve takviye suretiyle 
ıslâhı mümkün olmıyanlarm bu maksatlarla kul
lanılmasına müsaade edilmez. Tamir ve takviye 
edilecek ıslahı mümkün olanların fen. heyetlerin
ce gösterilen esaslar dâhilinde gereken tamirleri 
yapıldıktan sonra kullanılmasına izin verilir. 

MADDE 16. — Birinci madde mucibince tes-
bit edilen bölgelerde yeniden yapılacak sinema, 
tiyatro, otel, kahvehane, fabrika gibi umumî top
lantı ve iş yerlerinin projeleri Nafıa Vekâletine 
veya Nafıa Vekâletinin göstereceği dairelere tas
dik ettirilir. Aksi takdirde bunların inşalarına 
müsaade edilmez. 

MADDE 17. — Yersarsmtısı dolayısiyle ge
rek yerleri değiştirilecek şehir, kasaba ve köy
lerin yeniden tesisi -ve gerek mevcut şe
hir ve kasaba ve köylerin tevsii ve yersiz ka
lanlara yer temini iğin, İcra Vekilleri He
yetince âmme menfaati namına istimlâk 
kararı verilen binalı binasız sahaları değer pa
hası peşin verilmek suretiyle, bu şehir ve kasa
balar belediyeleri ve bu köyler, ihtiyar meclisleri 
istimlâke ve müstehiklerine paralı parasız tevzio 
salahiyetlidir. I j ! I 11 " 

MİADDE 18. — Şehir ve kasabalar için is
timlâki kararlaştırılan sahanın ve içindeki bi
nalı binasız gayrimenkullerden her birinin, 3710 
sayılı Belediye istimlâk kanununun hükümleri
ne tevfikan haritaları tanzim ve gayrimenkul-
lerin eski hallerine göre kıymetleri takdir olu
narak istimlâke ait mütaakıp muameleleri ya
pılır. Şu kadar ki, gayrimenkullere takdir edi
len bu kıymetler, belediye tarafından sahiple
rine birer ihbarname ile tebliğ edilir. İkamet
gâhı meçhul olan gayrimenkul sahiplerine ya
pılacak tebliğler mutat vasıtalarla ilân sure
tiyle yapılır, İhbarnameyi kabul ve imzadan 
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imtina edenler için tutulacak zabıt varakalar! 
' tebliğ hükmündedir. 

Gayrimenkulun miktar ve mesahası veya 
takdir edilen kıymeti hakkında tarafların 
alâkalı mahkemelere müracaatla itirazda bu
lunmaları ve bu hususta duruşmanm 
başlamış olması, gayrimenkulun belediye na
mına tapuya kayıt ve tesciline ve elkonmasma 
hiç' bir suretle mâni olamaz. 

MADDE 19. — İstimlâk suretiyle bele
diyenin tasarrufuna intikal etmiş olan bu yer
ler yeni şehir veya kasabanın imar plânlarına gö
re parsellere ayrılır. Bu şehir, plânına göre 
tiplendirilen arsalar tapu veya vergi kayıtlarına 
ve şehir ve kasabanın eski yerinde yersarsıntı-
smdan zarar görenlerin inşasını kabul ve taah
hüt ettikleri bina tiplerine dair verecekleri be
yannamelere göre gruplara ayrılarak tasnif 
edilmek ve aralarında kura çekilmek suretiyle 
bedelsiz olarak tevzi edilir. 

Bundan başka eski şehir veya kasabada bir 
veya müteaddit bina veya arsaları bulunanlara 
da bu gayrimenkullerin cins ve nevilerine göre ve 
her parçasına mukabil bedelsiz ayrıca birer arsa 
daha verilir. 

MADDE 20.—• Yersarsmtısı dolayısiyle, âm
me menfaati namına istimlâki kararlaştırılan 
gayrimenkullerin gerek belediyeler namına devir 

1 ve ferağı ve gerek belediyeler tarafından istih
kak sahiplerine tevzi ve tapuca tescil muameleleri 
ferağ ve intikal harçlarından ve diğer her nevi 
harç ve resimlerden muaftır. 

MADDE 21. — İstimlâk sahası dâhilinde bu
lunan Devlete ait ve bir âmme hizmetine tahsis 
edilmemiş gayrimenkuller belediyeye bedelsiz , 
olarak devir ve ferağ edilir. 

MADDE 22. — Köyler için istimlâk Koy Ka-
* nunundaki hükümlere tâbidir. Köylerde is

timlâk edilen bu yerler köy. ihtiyar meclisi ka-
rariyle müstehiklerine paralı veya parasız tevzi 
olunur. Tevzi, şehir ve kasabalara tatbik edi
len esaslar dâhilinde yapılır. 

MADDE 20. — Bu kanunun muhtelif mad- MADDE 23. — Bu kanunun muhtelif madde-
delerinde yapılacağı ve ödeneceği tasrih edilen lerinde yapılacağı ve ödeneceği tasrih edilen 
masraflar mahiyetlerine ve Maliye ve Nafıa Ve- masraflar Nafıa Vekâleti bütçesine konulacak 
kâletlerince müştereken tesbit edilecek esaslara tahsisattan ödenir. 
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göre Devlet hususi idare, belediye ve köy bütçe
lerinden ödenir. 

MADDE 19. — Nafıa Vekâleti bu kanun hü
kümlerinin tatbik suretini kendi teşkilâtı ile 
daimî olarak kontrol ve murakabe eder. 

MADDE 18. — Bu kanunun 10,12,13,14,15, 
16 neı maddelerinde yazılı muamelelerden dola
yı alâkalılar tarafından kazai ve idari dâva 
açılamaz. 

Muvaİdcat E. 

Bu kanunun ikinci maddesi mucibince alına
cak tedbirler için yapılacak masraflara Dahi
liye, Maliye, Nafıa ve Sıhhat ve İçtimai muave
net Vekâletlerinee müştereken tesbit edilecek 
esaslar dairesinde hususi idareler, belediyeler ve 
köyler de iştirak eder. 

MADDE 24. — Yersarsmtısmdan zarar gö
ren şehir ve kasabaların muhtaç halkı da 3116 
sayılı Orman Kanununun 17 nei maddesi hü
kümlerinden istifade eder. 

MADDE 25. — Nafıa Vekâleti bu kanun hü
kümlerinin tatbik suretini murakabe ile mükel
leftir. 

MADDE 26. — Bu kanunun 10, 11, 12, 13,14, 
15, 16 ner maddelerinde yazılı muamelelerden 
dolayı kazai mercilerde dâva açılamaz. 

MADDE 27. — Birinci derecede yer sarsıntısı 
neticesinde harap olan veya zarar gören bölgele
rin süratle inşasını ve kalkınmasını kolaylamak 
ve ayrıca yurtta dayanıklı, fennî, sıhhi ve 
ucuz mesken yapılmasını sağlamak üzere 3460 
sayılı kanun hükümlerine tâbi ve Nafıa Vekâle
tine bağlı bir iktisadî devlet teşekkülü kurulur. 

MADDE 28. — Yerşarsıntıları dolayısiyle 
sahip, zilyed, müntefi ve kiracı sıfatiyle elle
rinde bulunan menkul ve gayrimenkul malları 
tamamen veya kısmen mahıv ve harap olmuş ve
ya hasara uğramış hakikî veya hükmi şahıslar 
namına yersarsmtısınm vulmbulduğu mahaller
de tahakkuk ettirilmiş olupta henüz tahsil edil
memiş bulunan Devlet, vilâyet ve belediyelere 
ait vergi, resim ve harçların, gördükleri zarar 
derecesine göre tamamen veya kısmen terkinine 
İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

Yersarsmtısınm vukuu tarihine kadar olan 
zamana ait olup ta henüz tarh ve tahakkuk etti
rilmemiş olan vergiler hakkında da ayni suretle 
muamele yapılır-

Zararın miktarı ve nisbeti mahallî idare he
yetlerince tesbit olunur. 

MADDE 29. — Yersarsmtısmdan müteessir 
olan mmtakalarm İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
lunaeak mahallerde umumî muvazeneden maaş 
ve ücret alan memur ve müstahdemlerden yardı-
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Ceza hükümleri 

MADDE 21. — Davet anında, şehir kasaba 
ve köylerde bulunupta sıhhi durumları elveriş
li olduğu halde makbul bir sebep olmaksızın bu 

( S. Sayış 

ma muhtaç olacak derecede manen veya bedenen 
ehemmiyetli zararlara uğradıkları mahallî idare 
heyetlerince tasdik olunanlara maaş veya ücret
leri tutarının'iki mislini 'tekaüt ve yetimlere ma
aşları 'tutarının üç mislini geçmemek üzere İc
ra Vekilleri Heyetince tâyin edilecek miktarda 
avans verilebilir. 

Henüz tahsis muamelesi yapılmamış olan 
•yetimlere avans itasında yetim maaşına veya 
ikramiyeye müstenit olan memuriyet maaşları 
esas tutulur. 

Bu avanslar, maaş veya ücretlerde müsavi 
taksitlerle tevkif olunmak suretiyle tediye ta
rihlerinden itibaren en çok iki yıl zarfında is
tirdat olunur. 

İkramiyeye müstahak olanların borçları ik
ramiyelerinden tevkif edilir. 

Tahsis muamelesi yapılmamış olan yetim
lerden nüfus kâğıtları zıyaa uğramış bulunan
ların istihkak iddialarının tevsiki için idare 

'heyeti mazbataları da kabul olunur. Bu mad
denin tatbiki için nüfus dairelerinden alâka
lıların talebi üzerine verilecek metin suretleri 
ile idare heyetlerine verilecek mazbatalar her 
türlü harç ve resimden muaftır. 

MADDE 30. — Yukarıki madde mucibince 
İcra Vekilleri. Heyetince tesbit edilecek yerler
de mülhak bütçeli idarelerle hususi idare ve 
belediyelerden ve 3659 sayılı kanuna tabi mü
esseselerden maaş ve ücret alan^ memur ve 
müstahdemlerle mütekait yetimlerden yukarı 
maddede yazrlr şekilde zarar gördükleri tas
dik edilecek olanlara aynı maddede yazılı şe
kil ve miktarda avans ita ve istifasına alâkalı 
vekiller mezundur. 

Henüz tahsis muamelesi yapılmamış plan 
yetimler hakkında da yukarıki madde hükmü 
tatbik olunur. Bu madde hükmüne tevfikan 
verilecek avansların tediyesine malî istitaatı 
müsait olmayan belediyelerle vilâyet hususi 
idarelerine bu avansı karşılamak üzere Hazinece 
kefalet edilmek suretiyle kredi açtırılır. 

Ceza hükümleri 

MADDE 31. — Yardıma davet anında şehir, 
kasaba ve köylerde bulunup ta' sıhhi durumları 
elverişli olduğu halde makbul bir sebep olmak-
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davete icabet etmiyenlerle gidip çalışmryanlar-
dan vali ve kaymakamın karariyle 25 liradan 100 
liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Bu kararlar katidir. Devlet ve Devlete bağlı 
idarelerle sermayesinin çoğu Devlete ait mües
sese memurlarına bu sebeple kendisine verilen 
vazifeyi ifada ihmal veya suiistimallerinden ve
ya bu maksatla kendisine verilen para ve mal
ları zimmetine geçirmelerinden veya sair fiille
rinden dolayı ceza tatbikatı bakımından Dev
let memurları hakkındaki ceza hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 21. — Deprem bölgelerinde felâ
ketzedelere yardm maksadiyle gerek Devlet ve 
gerek Kızılay tarafından bedeli veya bedelsiz 
olarak verilen inşaat malzemesi veya diğer al ât 
ve edevatı satan veya başka maksatlarda kul
lananlar felâketzedeler hakkında vilâyetlerde 
valiler, kazalarda kaymakamlar tarafından 50 
liradan 200 liraya kadar hafif para cezası hük-
molunmakla beraber satış bedelinin aynen 
tahsiline karar verilir. Bu bedel hiç bir vakit 
malın maliyet fiyatından aşağı olmaz. 

Bu kararlar katidir. Mal bedelinin tahsili
ne dair olan karar tahsili emval kanununa göre 
icra olunur; 

MADDEr 22. — Hasan mucip deprem ve onu 
takip eden on gün zarfında mezkûr bölkelerde 
ceza kanununun ikinci kitabının 7 nci, 8 nci, 9 
neu ve 10 ncu baplarında yazılı suçları işleyen
ler hakkında tâyin edilecek cezalar şiddet sebe
bi nazarı dikkate alınarak hükmedilir. 

MUVAKKAT MADDE — 1938 senesinden-. 
beri debreme mâruz kalmış yerlerde de bu ka
nunun 9, 10, 11, 12, 17, 18, ve 20 nci maddeleri 
tatbik olunur. 
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sızın bu davete icabet etmiyenlerle gidip çalış-
mryanlardan vali ve kaymakamın karariyle 25 
liradan 100 liraya kadar ceza alınır. Ancak has
talığı sabit olanlardan bu ceza kaldırılır. Bu 
kararlar katidir. 

Devlet ve Devlete bağlı idarelerle sermaye
sinin çoğu Devlete ait müessese memurlarına 
yersarsmtısr dolayısiyle verilen vazifeyi ifada 
ihmal veya suiistimallerinden veya bu maksat
la kendisine verilen para ve mallan zimmete 
geçirmelerinden veya sair fiillerinden dolayı 
Devlet memurları hakkındaki ceza hükümleri 
tatbik olunur. 

MADDE 32. —- Yersarsmtısı bölgelerinde 
felâketzedelere yardım maksadiyle Devlet dai
re ve müesseseleriyle hususi idareler, belediye
ler ve köyler ve âmme mcnafiine hadim hayır 
cemiyetleri tarafından bedelli veya bedelsiz 
olarak verilen inşaat malzemesi veya diğer alât 
ve edevatı satan veya başka maksatlarla kulla
nanlar hakkında vilâyetlerde valiler, kaza, na
hiye ve kylerde kaymakamlar tarafından 10 li
radan 100 liraya kadar ceza alınmakla bera
ber bu mallar istirdat olunur. Mevcut olmıyan 
malların bedeli tahsil edilir. Bu karar katidir. 
Bu bedel hiç bir vakit malın maliyet. fiyatın
dan aşağı olamaz. Mal bedelinin tahsiline dair 
olan karar Tahsili Emval Kanununa göre icra 
olunur. 

MADDE 33. — Hasarı mucip yersarsmtısı ve 
.onu takip eden on gün zarfında mezkûr bölge
lerde Ceza Kanununun ikinci kitabının,? nci, 
8 nci, 9 ncu ve 10 ncu baplarında yazık suçla
rı işleyenler hakkında tâyin edilecek cezalar 
şiddet sebebi nazari dikkate alınarak hükme
dilir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1938 senesin-
•denberi ycrsarsmtısına mânız kalmış yerlerde 
de bu kanunun 9,.10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 ve 24 ncü maddeleri tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Tokad, Çorum, 
Balıkesir vilâyeti eri nci eki ycrsarsmtısrndan mü
teessir-olan mmtakalarda zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkındaki 4389 sayılı kanu
nun neşrinden sonra vukubulan yersarsıntıları 
bölgelerinden İcra Vekilleri . Heyetince tesbit 
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MADDE 23. — Bu kanun tfeşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 24. — Bu kanun hükümlerinin ye
rine getirilmesine İcra Vekilleri Heyeti memur-

ûas. 
Bş.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

' Hilmi Uran 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 

Ad. V. 
A. B. Türel 

Ha. V. 

15 . IV . 1944 
M. M. V. 

A. B. Artunkal 
Ma. V. 

İV. Menemencioğlu F. AğraU 
Na.V. 

Sırrı Day 
G. î. V. 

Dr. H.Alataş Suat B. Ürgüblü 
Mü. V 

A. F. Cebesoy 

îk. V. 
Fuad Sirmen 

Zr. V. 
#. B. üatipoğlu 

, TLV. 
C. S. Siren 

Muvakkat E. 

edilecek yerlerde: 
A) Sahip veya zilyedi bulunduğu veya ki

ra ile oturduğu evi yıkılmış veya içinde barı-
mlamıyacak derecede mahıv ve harap olmuş 
bulunanlar namına mezkûr mahallerde 423, 
797, 1833, 1837, 1882, 1996, 2395, 2416, 3843, 
2728, 2729, 2731, 2897 sayılı kanunlarla zeyil ve 
tadilleri mucibince yersarsıntısının vukuu tari
hine kadar tahakkuk ettirilipte bu kanunun 
neşri tarihinde tahsil edilmemiş olan vergi ve 
resimlerle zamları terkin olunur. 

Zelzelenin vukuu tarihine kadar olan za
mana ait olup henüz tarh ve tahakkuk ettiril
memiş olanlar tahakkuk ettirilmez. 

B) İkametgâhı yıkılmamış veya oturu-
lamıyacak derecede mahıv ve harap olmamış 
olanlardan ticarethanesi veya akaari yıkılmış 
veya mahrv ve harap olmuş bulunanların yal
nız bu ticarethane ve akaarlardan mütevellit 
vergiler hakkında da A fıkrası hükmü tatbik 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 
neşrinden önce 3908 sayılı kanun hükümleri
ne göre başlanmış olan.işler o kanunun hük
mü dairesinde neticelendirilir. 

MADDE 34. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 35. — Bu kanun hükümlerini ye
rine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın» 
dakî 3656 ve 3888 sayılı kanonlara- bağlı 1 sayılı ceU 

- vel ler in'Maari f vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
. hakkında, kanun lâyihası ve Maar i f ve Bütçe 

-' Encümenleri mazbataları'. (1/291); 

T. C. / 
Başvekâlet 14.VI. 1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-185 6/1627 .. 
Büyült Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı İ sayılı cetvellerin Maarif Vekilliği kısımlarında de
ğişiklik yapılması hakkında Maarif Vekilliğince hazırlanan ve İcra .-Vekilleri Heyetince 8 . V I . 
1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlik-' 
te sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Gerekçeler 

Maarif hayatımızdaki daimî gelişme ve hergün artan ihtiyaçlar teşkilâtımızı da işlerin ge
reğine göre genişletmeyi zaruri kılmaktadır. Yalnız mevcut teşkilâtı işin bünyesine • göre baştan-
aşağı düzenlemek bugünkü malî ve idari şartlar altında tamamen kabilolamadığı için her malî 
yıl bütçesi hazırlanırken ayrılabilen tahsisatlarla en zaruri kadro genişletme ve değiştirmelerini 
yapmak suretiyle günün sıkıntılarının halledilmesi ve teşkilâtın daha rahat işler, ihtiyaçlara 
cevap verir bir hale getirilmesi yolunun tutulması maksada, daha elverişli gelmektedir. Bu 
suretle 1944 malî yılı içinde gerek Maarif Vekilliği merkez teşkilâtı, gerek kadrolarının genişle
tilmesi icabeden diğer maarif kurumlan için lüzumlu maaş ve ücret kadroları hazırlanmış ve 
ilişik kanun lâyihasiyle teklif olunmuştur. 

Bu yeni kadroların teklifini icabettiren sebepler sırasiyle şunlardır: 
1. Talim ve terbiye dairesi 1926 da ihdas olunduğu zaman azaları için ya yüz lira asli ma

aş veya o vakit buna muadil tutulan 250 lira ücret kabul edilmişti. Aynı tarihte vekillikler umum 
müdürlerinin maaşları 75 lira idi. Şûrayi Devlet ve Temyiz Mahkemesi azaları 110 lira, Di
vanı Muhasebat azaları 75 lira alıyordu. 

1929 da ilk; Tekaüt Kanunu yapılırken Devlet Şûrası ve Temyiz Mahkemesi âzalarının ma
aşları yüze indirilmiş, Divanı Muhasebat âzalarının doksana çıkarılmış ve talim ve terbiye âza
larının maaşları o tarihte yetmiş beşten doksana çıkarılan müdiri umumî maaşlariyle. birlikte 
doksan olarak tesbit edilmişti. 

. 1939 da Teadül Kanunu değiştirilirken müdiri umumilerin maaşları yüze çıkarıldı. Divanı 
Muhasebat kendi Teşkilât Kanunu ile âza maaşlarını keza yüze çıkardı. Sonradan ihdas edilen 
ve kendi teşkilâtları dâhilinde talim ve terbiyeye muadil sayılması gereken Maliye Vekilliği Malî 
Tetkik Heyeti ile Nafia Vekilliği Nafia Yüksek Fen Heyeti ve bu defa kurulan Dahiliye Vekilliği 
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Tetkik Heyeti azaları maaşları da 100 - 125 liradır. 3833 sayılı kanunla orta öğretim öğretmen
lerinin ve maarif müdürlerinin âzami maaşları da yüze çıkarılmış bulunmaktadır. 

Maarif teşkilâtı arasında talim ve terbiye heyetinin hukuk ve salâhiyetiyle uygun bir yer al
ması ve Devletin mümasil teşkilâtiyle tam bir muadelet kurulması bakımlarından bu heyet âza
larının.maaşlarının da üçüncü dereceye çıkarılması lüzumlu bulunmaktadır. 

Talim ve terbiye dairesi kütünhanesi de bir memurla idare olunamıyacak kadar genişlemiş
tir. Yabancı, memleketlerin teşkilâtına ve müesseselerine ait her türlü mevzuat ve dokümanlar
la birlikte mevcudu on beş bine yaklaşan bu kütüphane için yabancı dil bilen ikinci bir memur 
daha alınabilmek üzere kadroya 9 ncu dereceden bir memurlukla 85 lira ücretli bir daktilo ilâ
vesi zaruri görülmüştür. . 

. 2. Yabancı memleketlerde tahsilde bulunan Türk öğrenimlerinin sayısı bugün bine yaklaşmış 
bulunmakta dır. Bunlardan hemen yansmın tahsi1 masrafları da Devlet bütçesi veya Devlet iktisadi 
kurumları, veyahut vilâyet hususi idareleri tarafTVdan ödenmektedir. Yabancı memleketlerde tahsilde 
bulunan ö^renicilerimiz ise dört esaslı mmtakada merkezleşmiş bulunmaktadır: 

a) Almanya ve çevresindeki memleketler; 
b) Fransa, ttalva ve tsviçre (Son dünya durrmu dolayısiyle bu bölge öğrenicileri. îsviçre 'de top

lanmış bulunmaktadır.) 
. c) ingiltere; 
d) Amerika Birleşik Devletleri. 
Maarif Vekilliği Teftiş Heveti kadrosundan b^gün üç müfettişin yabancı memleketlerdeki öğre : 

nicilerin teftişine memur edilmesi salahiyeti Hükümete verilmiştir. Ancak bu iş için vazifelendirilen 
müfettişlerden biri Berlin dikeri de halen . lsvWo'de bulunmaktadır. Amerika'da bir. müddet için 
ihdas edilen üçüncü müfettişimin .ise. omdaki • ö"nicilerin o sırada azalması ve memleket içindeki 
teftiş islerine bile yetmiyen Maarif Vekillimi T e ^ Heveti kadrosunun darlığı dolayısiyle lağvına 
zaruret p-örülmüstür. Bup-fin durum İK dört seno öncesine fföre Çok farklı bir şekilde değişmiş, ge
rek fn^iltereVe gerek Amerika Birleşik Devi eti o-»-'ne bir eok Türk genci tahsil için gönderilmiş veya 
gitmiş bulunmaktadır. Bu itibarla mevcut ö^renVv müfettişlerinin ihtiyaca yetişmediği ve talebelerin 
mühim bir kısmımn 141 fi savılr kanun o-ern^nf^ bir elden idaresi gereken teftiş ve murakabeden 
uzak kaldî»T görülmektedir. Memleketin büvük m-ddi fedakârlıklarla yabancı memleketlere tahsile 
gönderdiği gençlerden beklenen verimi a r t t ı r m a ve özel talimatnamesi greğînce bu gençlerin tahsil 
hayatlarım daimî bir takır) ve kontrol altında bulundurmak, ö greni çilerin tahsil plânlarını hazırla
mak, bu plânların tatbikini takın etmek, ken^ile^ne döviz belgeleri vermek ve bütün bunların icap
larını gerekli incelemelerde bulunarak verine n-et^rebilmek için teftiş .teşkilâtını ereni«1 etmece ve İn 
giltere ile Amerika'da da birer müfettiş? bulundurmağa zaruret vardır. Maarif Vekillimi Teftiş Hey
eti kadrosunda mevcut müfettişler ise her rr"™ biraz daha gelişmekte bulunan teşkilâtımızın ihtiya
cına esasen yetmemekte olduğundan hu veni ihdas edilecek iki vazife için Teftiş Heyeti kadrosuna 
iki müfettiş daha ilâvesine ihtiyaç görülmüştür. 

Lâvihanın birinci maddesine konulan son fTİnvı ile de bugünkü kadroda mevcut olup öğrenici mü
fettişliğine gönderileceklerin yalmz b a ş m ü f e t t i ş l e birinci ve ikinci sınıf müfettişler arasından seçil
mesini grektiren kaydın hükmü, bütün Teftiş Heyeti kadrosuna teşmil olunmakta ve öğrenici müfet
tişi savısı dörde çıkarılmaktadır. Gönderileceği memleketi ve müesseselerini tanıma bakımından Ma
arif Vekillisinin daha geniş bir kadro içinden müfettiş seçimini mümkün kılacağından mevcut takyi
di kaldırmak lüzumlu bulunmaktadır. 

Öğrenici müfettişlerinin yanında kâtiplik vazifesi yapmak, öğrenici tahsisatına, tahsil masrafla
rına ve harcırahlarına ait hesapları tutmak, devam ettikleri üniversite ve okullarla diğer ilgili ma
kam ve kuramlarla yapılan muhabereleri idare edip gerekli dosyalan tutmak ve öğrenicilere ait 
isler için, son dumumlardolayısiyle pek eok formalitelere bağlı bulunan, banka muamelelerini takip 
etmek üzere ehliyetli memurlar bulundurmağa da ihtiyaç vardır. 

( S. Sayısı : 227 ) 



Bu maksatla bugüne kadar mevcut memur kadrosu, her müfettiş için iki olmak üzere sekize çı
karılmış ve aylıkları ihtiyaca göre tesbit olunmuş ve memurların bir esasa bağlanmamış olan tâyin 
şekilleri de kadroya eklenen izahatla tâyin edilmiştir. I « i 

Bu suretle istenen kadro ve salâhiyetlerle kuvvetlenecek yabancı memleketlerdeki öğrenciler 
teftiş teşkilâtımız, gençlerimizin çalışmalarını takip ve kontrol bakımlarından daha verimli bir ha
le getirilmiş olacaktır. 

3. Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin çoğalması ve öğrenci teftiş teşkilâtımızın genişleme
si, yabancı memleketlerdeki Türk öğrencilerin merkeze ait işleriyle meşgul dairenin de kadrosunun 
arttırılmasını zaruri kılmış ve bu maksatla Yüksek Öğretim Umum Müdürlüğünde yedinci derece
den bir Muamelât Müdürlüğü ihdası teklif olunmuştur. . '., 

4. Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğünün gelişmekte olan işleri de bu daire kadrosuna sekizinci 
dereceden bir şube müdür muavinliği ilâvesini icaüettirmektedir. 

5. Ayniyat muhasebe talimatnamesi gereğince Vekillik merkezinde tutulacak ayniyat hesaplar-
rmın çeşitliği ve çokluğu merkezde bu işlerle meşgul Vekillik Levazım Müdürlüğü kadrosuna yeni
den üç memur ilâvesini zaruri kılmıştır. • • 

6. Türkiye müzeleriyle her türlü tarihî eserlerin korunma ve onarılma işleri, bugüne kadar mer
kezde «Antikiteler ve Müzeler Müdürlüğü» tarafından idare olunmuştur. Bu dairenin kadrosu bir 
müdür, bir arkeolog ve dört memurdan müteşekkil bulunmaktadır. Halbuki Cumhuriyetin ilânın
dan sonra Topkapı Sarayının bir müze haline ge tırilmesi, Evkaf Umum Müdürlüğüne bağlı Evkaf 
Müzesinin «Türk - İslâm Eserleri Müzesi» adı altında Maarif Vekilliğine devri, tekke ve türbelerin 
kapatılmasından sonra buralardaki tarihçe değeri olan eşyanın müzelere verilmesi, muhtelif kimse
ler tarafından toplanmış birtakım değerli kaiieksiyonların Hükümetçe satmalın ması, Türk ve ya
bancı bilim heyetleri tarafından memleketimizin muhtelif yerlerinde yaplan kazılarda elde edilen 
eserlerin müzelerimize maledilmesi, bu dairenin kuruluşu sırasında 150 000 olan müzelik eşya 
sayısını» 800 000 e ve beş tane olan memleket müzelerini de 40 a çıkarmış bulunmaktadır. Bunlar 
dan başka sayısı binleri aşan ve yurdumuzun hemen her köşesinde bir eşsiz örneğine rastlanan 
tarih ve sanat değeri yüksek, Türk kültürünün, imar kudretinin ve ileri sosyal duygularının bi
rer belgesi olarak Eti, Yunan, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı devirlerinden kalma anıtları
mızı da korumak, onarılmak, tarih ve sanat değerleri incelenerek bilim âlemine tanıtılmak sırasını 
beklemektedirler. Bu işlerin sevk ve idaresi de yine bu daireye düşen ödevler arasında yeralmak-
tadır. ' _ _ „ „ _ ' ___' 

Üç kıta arasında tarihin en eski devirlerindenberi köprülük etmiş ve muhtelif çağlarda bura
larda yaşamış ileri medeniyetlerin zengin eserlerini göğsünde saklamakta bulunmuş olan yurdum 
uzun arkolojik bir bölge olarak özel bir önem taşıdığı, bir gerçektir. Bu geniş arkeolojik 
bölgenin de bütün değerleriyle bilim âlemine tanıtılması ve buralarda yapılacak incelemelerin 
kolaylaştırılması ise memleket kültürü adına yapılması gerekli ulusal ödevlerden 

biri bulunmaktadır. Bu önemli ödevleri başarmak, ve Türk müzeciliğine ve memleketi
mizle ilgili arkeoloji işlerine ait hususlarda idari olduğu kadar ilmî bir merci de olmak durumunda 
bulunan bu dairenin sahası genişlemiş olan vazife vo mesuliyetiyle mütenasip bir şekilde salâhi-
yetlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu maksatla bu dairenin biri anıtları korumıya, ikincisi kazı ve 
yayınlara, üçüncüsü, müzelere ait işlerle meşgul olacak üç şubeden kurulacak bir umum müdürlük 
halino getirilmesi için gerekli tahsisat ayrılmış vedairenin kadrosu ilişik kanun lâyihasında buna 
göre teklif olunmuştur. 1943 yılında yeniden açılan Gazianteb, Manisa, Van, Erzurum ve Kasta
monu müzelerinin idari memurluklar kadrosuna ilâvesini gerektirdiği bir kısım vazifelerle, ta
rihî eserlerimizin korunması ve onarılması için mütehassıs teknik elemanlardan kurulacak bü
ro ve atelyeler için gerekli kadrolar da ilişik lâyihada dikkate alınmış bulunmaktadır. 

Bu teşkilâtın teklif edilen şekilde kabulü, şerefli mazimizin medeniyet belgelerini koruyacak, 
onaracak ve onları bütün değerleriyle dünya ilim âlemine tanıtacak olan bir teşkilâta sahip ol
mamızı mümkün kılacaktır. 

( S. Sayısı : 227 ) 
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• 7. Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki 4304 sayılı 
kanun ile kurulması kararlaşan meslekî ve teknik öğretim müesseselerinin yapı işleri gün geç
tikçe genişlemektedir. Bu sebeple yapı işleri müdürüne muavin sıfatiyle bir yardımcı verilmesi 
müdürün günlük kalem işlerinin dışındaki teknik işlerle fiilen ve daha yakından meşgul olma
sını mümkün kılacak ve yapı işlerinin merkezle ilgili safhalarının daha çabuk yürümesini sağ-
lıyacaktır. Bundan başka 3611 sayılı kanım dışında olarak 4304 sayılı kanunun üçüncü madde
si gereğince yaptırılacak meslekî ve teknik öğretim yapılarının bütün inşaat, tamirat ve inşaatla 
ilgili tesisatın bütün proje ve tafsilât resimleriyle mukavemet hesapları, hususi şartname ve ke
şifleri ve bunların.proje, resim ve şartnamelerine .göre yapılıp yapılmadığının kontrolü, mukave
met ve katı kabul işlerinin bü daire tarafından grülmesini gerektirmektedir. Bugün inşasına 
başlanmış olan binalardan başka hemen ihaleye konulması gereken Ankara • Yüksek Teknik 
Okulu ile Erkek Sanat Enstitüsünün, Ticaret Lisesinin ve îsmetpaşa Kız. Enstitüsünün bir kısım 
binalariyle 14 ayrı şehir ve kasabada yapılacak yeni kız enstitüleri, 27 ayrı şehir ve kasabada 
yapılacak erkek sanat enstitüsü ve erkek sanat okulu, 12 ayrı yerde yaptırılacak ticaret lise 
ve orta okulu binaları vardır. Şimdiye kadar kabul edilmiş olan kadrolardaki mimar ve diğer 
teknik elemanlar bu işleri başarmağa yetmiyeceğinden yeniden lüzum .görülen yüksek mimar 
veya mühendislerle fen memuru ve ressamlar için gerekli tahsisat ayrılmış ve ilişik ücret kad
roları teklif olunmuştur. . 

Bütün resmî, yarıresmî işlerde ve hususi teşebbüslerde teknik iş unsurlarına olan büyük 
ihtiyaç bu gibi vazifelere 3656 sayılı kânun hükümlerine göre eleman bulmağa imkân verme
mektedir. Bu bakımdan gerek yeni teklif edilen Yapı işleri Müdürlüğünün tamamlayıcı kad
rosunun, gerek Meslekî ve Teknik, öğretim Müsteşarlığı teşkilâtı kurulurken 4122 sayılı ka
nunun 4469 sayılı kanunla hükmü 1944 malî yılı sonuna kadar uzatılan muvakkat birinci mad
desine bağlı cetvele konulması unutulan ve bu yüzden şimdiye kadar bir kimsenin tâyini müm
kün olamıyan «Ticaret Öğretim Müdürlüğü» vazifesinin, bahsi geçen maddeye ekli. cetvele konul
ması zaruri görülmüş ve ilişik kanun lâyihasının muvakkat üçüncü maddesi bunun için lüzumlu 
bulunmuştur. 

8. Maarif Vekilliğinin neşriyat işlerine verdiği büyük önem son yıllarda ortaya konulan 
eserlerin çokluğu ve bu eserlerin mükemmeliyeti için sarf olunan emeklerin büyüklüğü ile ölçü
lebilir. Memleketin umumî kalkınmasında ve öğretim mesleki üyelerinin iyi yetişmesinde önem
li hizmetler ifa edecek olan bu çeşitli neşriyatın kendilerinden beklenen hayırlı neticeleri Dev
let himayesinde altında daha büyük bir sürat ve emniyetle temin edecekleri tabiidir. Bu hususu 
gözönünde tutan Vekillik, son yıllarda neşriyat faaliyetini teşkilâtlandırmak ve memleketin pek zi
yade muhtaç olduğu ilmî, edebî ve meslekî yayınları geniş ölçüde ortaya koymak ve bunları memle
ketin en uzak köşelerine varıncaya kadar yaymakiçin çalışmaktadır. 

Vekillik neşriyat faaliyeti, merkezde neşriyat müdürlüğü ile-bu müdürlüğe bağlı teşkilât tara
fından yürütülmekte olduğu malûmdur, işlerin yıldan yıla büyük ölçüde artması ve buna karşılık 
neşriyat müdürlüğü kadrosunda esaslı bir değişiklik yapılmasına imkân hâsıl olamayışı, çalışma 
faaliyetinde istenilen sürat ve intizamın elde edilmesine imkân vermemektedir. Bugün neşriyat mü
dürlüğüne bağlı olarak çalıştırılan müessese ve teşekküller şunlardır: 

Maarif matbaası (istanbul); 
» •••••' » şubesi (Ankara); 

• ' . • • • • f 

Vekillik matbaası; 
Devlet kitapları mütedavil sermayesi müdürlüğü (istanbul); 

» » » müdürlüğüne bağlı muhtelif vilâyet merkezlerindeki 14 yayınevi ve 
muhtelif kitap depoları; 

Basmayazı ve resimleri derleme müdürlüğü; 
inönü ansiklopedisi bürosu ve bu büronun istanbul şubesi. 
islâm ansiklopedisi bürosu; . :W v *n \ .C1 İ ;''"'.*.-., 
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Neşriyat müdürlüğünce yürütülmekte olan., işlerin çeşitleri de şunlardır: 
a) 2259 sayılı kanun gereğince bütün okul kitaplarının bastırılması ve zamanında memleketin en 

uzak köşelerine kadar dağıtılması işleri. 1943 - 1944 ders yılı için 82 çeşit ders kitabından 2 337 000 
cilt bastırılmıştır. Bunların forma sayısı yılda ortalama olarak 25 000 000 nu aşmaktadır. 1944 -
1945 ders'yılı için hazırlanan G5 çeşit kitabın cilt sayısı da 2 103 000 dır; 

b) Liselerin, orta okulların, meslek ve sanat okullarının bütün basılı evrakı; 
c) Klâsikler: 1941 yılı ikinciteşrin ayından bugüne kadar Vekillikçe 109 cilt klâsik eser tercü

me ettirilmiş • ve bastırılmıştır. Bunların toplu olarak cilt sayısı 262.000, forma tutarları 2.412.000 
dir. Önümüzdeki dört yıl içinde yılda ortalama 100 eser yayınlanmak suretiyle dilimize kazandırıla
cak klâsiklerin sayısı 500 ü bulacaktır. >• is i 

d) Ana İlim Kitapları Tercüme Serisi: Bu seriden şimdiye kadar 36 muhtelif eser yayınlanmış
tır, 

•e) Ansiklopediler: Vekillikçe yayınlanan ansiklopediler şunlardır: İnönü Ansiklopedisi, islâm 
Ansiklopedisi, Güzel Sanatlar Ansiklopedisi. . . 

f) Lügatler: Halen basılmakta olan Türkçe - İngilizce,, Türkçe - Fransızca, Fransızca - Türkçe 
. vo hazırlanmakta olan Almanca - Türkçe lügatler bu alandaki çalışmaların. ilk eserleri olacaktır. 

g) Vekillik dergileri: Halen yayınlanmakta ve tevzii Neşriyat Müdürlüğünce yapılmakta olan 
Vekillik dergileriyle bunların baskı sayıları aşağıdaki listede gösterilmiştir: 

Tebliğler Dergisi . 18.200 
İlk öğretim 13.000 
Teknik, öğretim 3.000 
Tarih Vesikaları 2.000 
Tercüme 5.000 
Kadın - Ev ' 3.000 
Güzel Sanatlar : ' ^ " İ p i 3.000 . 
h). Diğer neşriyat: Buraya kadar sayılanların dışında Vkillikçe öğretmenlerin ve öğrencilerin 

okuma ihtiyacını sağlıyacak ve maarif müesseselerinde çalışanların meslek bilgilerini arttıracak 
ve Maarif .işlerimizi tanıtacak mahiyette bir çok eser daha yayınlanmaktadır ki, bunlar arasın
da, Maarifle ilgili kanunlar, yabancı mmeleketlerin Maarif teşkilâtı hakkında bilgi veren eserler, 
ilkokul öğretmen kılavuzları, ulusal dil ve tarihimizle ilgili yayınlar, müzeler yayınları, Maarif 
yıllığı, Cumhuriyet Maarifini tanıtacak mahiyette yıllıklar ve broşürler, İstanbul kütüphaneleri 
yazmalarına ait katalog, Sanat takvimi, öğrenciye ait İftihar kitapları, bilhassa zikre şayan olan-, 
lardır. 

i) Basmayazı ve resimleri derleme işleri : . 2527 sayılı kanun gereğince bütün memleketin 
yayınları derlenerek tasnif ve ilgili kütüphanelere dağıtılmakta ve bibliyografyaları muntazam neş
redilerek bütün ilim kurumlarına ve ilgililere gönderilmektedir. Şimdiye kadar üç ayda bir çıkarılan 
bu Türkiye Bibliyografyasının 1944 yılı başındanitibaren aylık olarak yayınlanmasına başlanmış
tır. İleride kurulacak .millî mütüphanemizin çekirdeğini teşkil etmek üzere on yıl içinde derlenen 
yirmi binden fazla kitapla bütün memleket gazete ve mecmua koleksiyonları da bu müdürlük ta
rafından muhafaza edilmektedir. 

j) Özel neşriyata yardım işleri: özel yayın müesseseleri tarafından yayınlanan değerli eser
lerin satın alınması ve bunların umumî kütüphanelerle okul kütüphanelerine muntazaman gönde
rilmesi de Naşriyat Müdürlüğünün ödevleri arasındadır. Her yıl ortalama olarak 60.000 liralık 
kitap, ve dergi satın alınmakta ve bunlar okullarla umumî kütüphanelere dağıtılmaktadır. 

Neşriyat Müdürlüğünün yukarıda sayılan çalışmalarına bu Müdürlüğün Devlet Kitapları ve Ma
arif Matbaası mütedavil sermayeleriyle diğer teşekküllere ait malî ve personel işleri ve kâğıt, baskı 
malzemesi temini; satış ve tevzi işlerinin muntazam yürütülmesi hususundaki faaliyetleri, sergi
ler tertibi, muhtelif tetkik ücretlerinin ve telif haklarının tahakkuk ettirilmesi, fotoğraf atelyesi 
işleri de ilâve olunursa bir müdür ve bir müdür muaviniyle bu faaliyein ne kadar güçlüklerle 
idare olunageldiği hususu kendiliğinden tezahür eder. 
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Beş yıl öncesine nazaran iş hacmi üç, dört misli artan bu Müdürlüğün daha muntazam ve sür
atli çalışabilmesini sağlamak endişesiledir ki, biri malî ve idari, diğeri teknik işlerle meşgul" olacak 
iki şube müdüriyle, iki şube müdür muavininin ve iki mümeyyizin müdürlük kadrosuna, 10 ncu de
receden bir tetkik memurunun da Basmayazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü kadrosuna ilâvesi zaru
ri görülmüştür. Bu suretle memleket ölçüsünde tutulan yayın işlerinin salim bir şekilde yürütülmesine 
imkân hâsıl olabilecektir. ' • ' 

9. Maarif Vekilliği merkez teşkilâtı içinde bulunmasına zaruret duyulmuş olan hukuk müşa
virliği memuriyeti, 3656 numaralı Teadül Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekilliği kıs
mına altıncı dereceden bir hukuk müşavirliği kadrosu ilâvesi suretiyle 1939 temmuz ayında ihdas 
edilmiş ve 4365 sayılı kanunla da bu memuriyet beşinci dereceye çıkarılarak kadrosuna bir memur
luk ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Vekilliğimizin faaliyet sahasının hususiyeti gözönünde bulundurularak; hukuk müşavirliğiğinin 
umumî vazifelerinden başka ne gibi hizmetlerle mükellef tutulacağını ve dairenin uhdesine verilecek 
işlerin ne genişlikte bir kadro ile tedviri mümkün olabileceğini tetkik maksadiyle Maarif Vekâleti 
merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 numaralı kanuna buna dair bir hüküm eklenmesi ve 
büro memurları adedinin tesbit edilmesi için birtecrübo devresi geçirilmesi muvafık görülmüştü. 
Aradan geçen beş seneye yakın zaman içinde bu hususlar hakkında kâfi bir fikir edinilmiş oldu
ğundan dairenin bugünkü şartlar altında muntazam bir surette işliyebilmesi için zaruri görülen 
asgari memur kadrosu da ilişik iki sayılı cetvelle teklif edilmiştir; 

Maarif Vekilliğinde hukuk müşavirliğinin ihdasmdanberi Vekillik teşkilâtı • büyümüş ve geliş
miştir. Yüksek İktisat ve Ticaret okulunun, Ankara Hukuk fakültesinin, Yüksek mühendis ve Teknik 
okullarının ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün Maarif Vekilliğine devri bu müddet içinde 
olmuş ve bu arada merkez teşkilâtına teknik öğretim işlerini tedvir maksadiyle ikinci bir müsteşarlık 
ilâve edilmiş ve teknik öğretim kurumlariyle meşgul teşkilât genişletilmiştir. Bu yüzden müşavirliğin 
işleri birkaç kat arttığı gibi idari dâvalar toplamı da eski senelere nispetle fazlalaşmıştır. Bu işlerin 
gereğince yapılabilmesi için zaruri bulunan çalışmalar ancak teklif edilen kadro ile başarılabileceği 
teklif edilen kadronun Maarif Vekilliği merkez .teşkilâtına eklenmesi zaruri bulunmaktadır. 

10. —• Maarif Vekilliği teşkilâtının gelişmesi, öğretmen ve eğitmen sayısının mütemadiyen art
ması Maarif Vekilliği Seferberlik-ve Askerlik öğretimi müdürlüğünün hususi talimatnamesiylo tesbit 
edilen vazifelerini bugünkü kadro ile yapılamıyacak bir duruma getirmiş bulunmaktadır. Bilhassa sa
yısı gittikçe artan orta ve teknik öğretim okullarımızla bütün yüksek dereceli okulların ve üniver
sitelerin askerliğe hazırlık derslerine ve 'bu dersle rin öğretmenlerine ait işler de bu müdürlüğün vazi
feleri arasında önemli bir yer .tutmaktadır. Bu sebeplerle bu müdürlüğün kadrosunun ihtiyaca gö
re genişletilmesine zaruret duyulmuş ve bir müdür, muavinliğiyle üç memurluk için gerekli kadrolar 
ilişik kanun lâyihasına bağlı cetvellerle teklif olunmuştur. 

11. Valiliklerde, ilk, orta, teknik öğrenim kurumları ve köy esstitülerinin sayıları çoğalmış ve 
çoğalmakta bulunduğu ve bu suretle Maarif idarelerinin işleri de aynı nispette arttığı halde bu
ralarda çalışan memurların sayısı, bugünküne nazaran çok daha az iş bulunduğu zamanlardaki mik
tarını muhafaza etmektedir. Memleket Maarif kurumlarının büyük ölçüde olarak toplandığı İstan
bul Maarif Müdürlüğü teşkilâtı da günlük işlere bile yetmiyecek bir durumdadır. 

Bütün öğrenim kurumları ve bilhassa köy enstitüleri doğu valiliklerine doğru yayılıp çoğalmak
tadır. Halbuki buralardaki maarif idarelerinin memur kadrosu da yeter derecede değildir. 

Bütün maarif idarelerinde çalışan 243 memurdan 37 si 10, 105 i 15, 64 ü 20, 25 adedi 25 lira 
ile çalışmakta ve geri kalan yalnız 12 si ancak 30 ilâ 40 lira maaş alabilmektedirler. Bu me
murlardan 116' sı halen bulundukları derece maaşının iki hattâ daha fazla terfi müddetini dol
durdukları halde terfileri de yapılamamıştır. Maarif idarelerinde terfi imkânları görmiyen 
fakat işlerinde yetişmiş bulunan bu elemanlar, başka dairelerden iş almak suretiyle ayrılmakta 
ve bu yüzden de maarif işleri çok yerde yüzüstü kalmaktadır. Bu suretle işlerini bırakan me
murların yerine 10, 15 hattâ 20 lira ile yeniden işe yarar kimseler bulmak ta kabil olamamak
tadır. Bu sebeple: 
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a) 1944 teklif bütçesine ilâveten konulan 20 250 lira ile terfi müddetlerini çoktan doldur

muş bulunan 116 memurun terfileri imkânı elde edilecektir; 
b) İstanbul Maarif Müdürlüğü kadrosu ihtiyaca göre genişletilebilecektir; 
c) Her yıl işleri artan maarif idarelerine, ileriki yılların bütçelerinden alınabilecek tahsi

satla artan işlere yeter- miktarda memur alabilmek imkânı da elde edilecektir. Aynı zamanda 
ilerisi için terfi imkânları görmüş olan memurları işlerine bağlamak ta mümkün olacaktır. 

12. Maarif Vekiliği prevantoryum ve sanatoryumunun yatak teşkilâtı yıldan yıla genişle- . 
diğinden mevcut kadro ihtiyacı karşılayamamaktadır. 

«Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği Teşkilât ve Vazifelerine dair kanun» ile mütehassıs
ların maaşları yükseltilmiş bulunduğundan 70 liraya bu müesseseye tecrübeli mütehassısların 
bağlanması mümkün olamryacak ve. bu yüzden müessese kıymetli mütehassıslardan mahrum ka
lacaktır. Müesseseyi bu akibetten kurtarmak için 80 liralık bir mütehassıs kadrosunun 90 a, 70 li
ralık 5 mütehassıs kadrosunun 80 liraya-ve 50 liralık bir bakteriyolog kadrosunun 80 e çıkarılması 
zaruri görülmüştür. 

Müessesenin mühim ihtiyacı olan rontken mütehassısı kadrosu olmadığından bu eksikliğin 
tamamlanması için 80 liralık bir rontkenci kadrosu da eklenmiştir. 

Müessesenin prevantoryum erkek ve kız kısımlarına birer asistan ile bir başasistana, sana
toryum kısmı için de iki asistan ile bir başasistana ihtiyaç vardır. Bu sebeple kadroya 50 lira
lık 2 başasistanlık ve bir tane 35 liralık asistanlık vazifesi eklenmiştir. 

Müessesenin prevantoryum ve sanatoryum yatak sayısı. çoğaldığından ve iki müessesenin bir 
eczacı İle idaresine imkân kalmamış bulunduğundan kadroya 50 liralık bir de eczacı ilâve edil
miştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği teşkilât ve vazifelerine dair kanun ile başhemşirelerin ma
aşları 30 liraya, hemşirelerin de 25 liraya çıkarılmıştır. Prevantoryum ve sanatoryumun bugünkü 
kadrosuna göre 20 liraya hemşire, 25 liraya başhemşire bulmak güçleşmiştir. Hemşire ve baş
hemşirelerin müesseseye bağlanarak verimli şekilde çalışmalarını temin için 8 hemşire kadro
sunun 25 e ve 2 başhemşire kadrosunun da 30 liraya çıkarılması lüzumlu görülmüştür. 

Müessesenin sanatoryum, prevantoryum erkek ve prevantoryum kız pavyonları için birer 
başhemşireye ihtiyaç .olduğu halde bugünkü kadroda 2 başhemşirelik vardır. Bu sebeple kadroya 
yeniden 30 liralık bir başhemşirelik daha eklenmiştir. 

Müessesenin memur kadrosunun takviyesi de âcil bir ihtiyaçtır. Mevcut kadro ile hesap, mu
bayaa, ambar, depo ve kâtiplik, işlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi çok güçleşmiştir. Bu se
beple kadroya 30 liralık bir depo memurluğu eklenmiş ve kâtip kadrosu 20 den 25 e, mubayaa 
memuru kadrosu 30 dan 40 a, ambar memuru kadrosu da 25 ten 30 a çıkarılmış ve müessese
nin her türlü idare ve muamelât işleriyle meşgul olmak ve baştabibin mesaisini daha çok tek
nik işler üzerinde toplamak üzere 7 nci dereceden bir idare ve muamelât müdürlüğü ihdas edil
miştir. 

Müessesenin kemik veremi ve verem cerrahisi işleri 3888 sayılı kanuna bağlı cetveldeki 60 
lira ücretle çalıştırılan mütehassıslar tarafından görülmektedir. Bu iş için 60 lira gibi pek cüzi 
bir aylıkla tecrübeli mütehassıs çalıştırmak m ü l k ü n değildir. Hayati bir ehemmiyeti olan • pu 
mütehassısın müesseseye bağlanabilmesi için kadrosunun 170 liraya yükseltilmesi lüzumlu gö
rülmüştür. 

13. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde son yıllarda esaslı ıslahat yapılmak suretiyle 
şube ve atelye sayıları fazlalaşmış, öğrenici sayısı eski yıllara nazaran enaz 4 misli artmış olma
sına rağmen bu müessesenin idare kadrosu, bundan 15 sene evvelkinin aynı bulunmaktadır. 

iş. hacminin eskisine nazaran bir kaç misli genişlemesi karşısında bugünkü kadro ve maaş
larla idare işlerinin gereği gibi yürütülmesi, maaş miktarlarının az olmasından ötürü vazife
lerini bırakan memurların yerine liyakat ve ehliyeti haiz kimselerin tâyini ve işlerinde sebatla 
çalışan muvaffakiyetli memurların terfi ve terfihi, imkânsız bir.hale gelmiş bulunmaktadır. Bu 
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sebeple, idare kadrosuna bazı ilâvelerin yapılması ve bazı maaşların mevki ve mesuliyetine 
uygun bir seviyeye yükseltilmesi katı zaruret halini almıştır. 

Güzel Sanatlar Akademisi süsleme sanatları şubesinde yazı, tezhip ve ebrü-âhar imali gibi eski 
Türk süsleme sanatlarını öğreterek yeni nesle devretmekte olan değerli 3 öğretmenimize bugünkü 
şartlara göre verilebilmekte olan ücretler, kendilerini hiç bir suretle tatmin edemiyecek kadar az
dır. Sanatları bakımından birer eşine memleketimizde ne başka memlektlerde bulunan bu nadir üs
tatlarımızın artık yaşlanmış olmaları da gözönünde tutularak aylıklarını arttırmağa ve kendi sa
natlarını bütün hususiyetleriyle öğrenci ve asistanlarına öğretmeğe . teşvik edici bir duruma getir
meğe katı 'zaruret hâsıl olmuştur. Yaşları çok ilerlemiş olduğu için, bugün almakta oldukları üc- • 
ret! erle teadül esasına göre terfileri de kendilerine hiç bir fayda temin etmiyeceği cihetle kadro 
ücretlerinin «öğretici» adı altında ve 3656 sayılı kanunun .19 nen maddesi hülouüne giren müte
ferrik müstahdemler arasına alınması uygun görülmüştür. 

14. 1944 yılında dar bir öğrenci ve memur kadrosu ile kurulan Yüksek öğretmeni Okulunun 
öğrenci kadrosu her yıl genişletildiği ve müessesenin iş hacmi de o nispette arttığı halde memur kad
rosu yirmi yıldır hemen hiç değişmemiştir.. Bugün bu müessesede çalışan memurlar okula intisap et
tikleri tarihlordenberi bir kaç terfi müddeti doldurdukları halde kadronun müsaadesizliği yüzün

den terfi edememişlerdir. Bu şartlar içinde,maddi ve mânevi sıkıntıların baskısı altında vazifelerini 
lâyıkı ile yapamıyacaklan tabiidir. Bunlara hakları olan terfi imkânlarım vermek üzere müessese 
kadrosunda bu kanun lâyihası ile teklif edilen kadro değişikliklerinin yapılmasına zaruret görülmüş
tür. Bu değiştirme ile zamanının büyük bir kısmını okula.vererek kız öğrencilerle meşgul olabilecek 
40 lira maaşlı bir müdür'muavini ile yine 40 lira maaşlı bir spor öğretmeni, 25 lira maaşlı bir deb
boy memuru. ve ayniyat muhasipliği de kadroya eklenmiş bulunmaktadır. Eskiden mevcut maaşlı 
müdür muavinliklerinden ikisi de daimî ücret kadrosuna alınmıştır. 

Yüksek öğretmen Okulunda muhtelif bilim şubelerinde öğrencilere müzakerecilik yanacak öğ
retmenler için kabul edilmiş olan aylık ücret 40 liradır. Bu müessesede bu kadar az bir ücretle 
müzakereci öğretmen çalıştırmıya artık imkân kalmadığından bunlara ait ücretlerin 60 liraya art
tırılması ve sekiz müzakereci bilim kollarına göre kâfi gelmediğinden, sayılarının da ona çıkarılma
sı zaruri, görülmüştür. Müessese doktorunun 50 lira olan ücreti de 85 lirava arttırılmış, kadrodan 

. çıkarılan maaşlı iki müdür muavinliğine karşılık 120 ve 100 lira. aylık ücretli birer muavinlik ihdas 
edilmiş .ve kadroya aynı zamanda okulun makine ile yapılacak yazı işlerini de görmek üzere .75 lira 
ücretli bir dosya memurluğu ilâve olunmuştur. . . 

15. Yüksek öğretim kurumlarında, asistan, olabilmek için bir yabancı dil bilmek şart bulunduğu 
gibi bu vazifelere talipler arasından doktorasını yapmış olanlar da tercih edilmekte bulundukla
rından bu gibilerin teadül kanununa göre başlangıç: aylıklarının 40 lira üzerinden verilmesi gerekmek-. 
te ve bu yüzden 30. ve 35 lira aylıklı asistan kadroları artık işe yaramamaktadır. Bu sebenle, An
kara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi kadrosunda mevcut 7 aded 35 ve 8 aded 30 lira 'aylıklı asistan 
kadrolarının kaldırılması ve bunların yerine 7 tane 50 ve 8 tane 40 lira maaşlı asistan kadrosu konul
ması zaruri görülmüştür. 

16. Geçen sene 4492 sayılı kanunla kurulan. Ankara Fen Fakültesinde 1944 - 45 öğretim }T-
lı başında bugün mevcut şubelere ilâveten bir tabiiye şubesi açılacağından ve İstanbul Üniversitesi 
ile diğer yüksek okullarımızda olduğu gibi yabancı dil öğretimine de başlanması zaruri bulunduğun
dan adı geçen fakülte kadrosuna eklenmesi gereken maaşlı ve ücretli vazifeler de ilişik kanun lâyiha
sına ekli 2; ve 4 sayılı cetvellerle teklif olunmuştur. 

17. Bugün mevcut bulunan orta okul öğretmenleri her yıl biraz daha çok, ihtiyaca yetmemekte 
ve orta okul öğretmeni yetiştiren kaynaklar da gün geçtikçe artan bu ihtiyacı karşılıyamamaktadır-
lar. Bunun için Balıkesir Necatibcy öğretmen okulunda «Balıkesir Orta öğretmen, okulu ve Eğitim • 

' Enstitüsü» adı altında yeni bir orta öğretmen okulu daha açılması zaruri görülmüş ve bu kurumun 
1944 -1945 öğretim yılından itibaren faaliyete geçebilmesini sağlamak üzere bu senelik yalnız ilk 
açılacak sınıf için gerekli öğretim heyeti kadrosu teklif edilmiştir. 
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18. 4121 sayılı kanunla Nafia Vekilliğinden devralınan İstanbul Teknik Okulunun teşkilâtı ge

nişletilmiş ve mühendis yetiştiren kısmı bir yüksek okul haline getirilmiştir. Okulda mevcut şubeler 
ihtisas kollarına ayrılmış ve yeniden bir elektrik şubesi kurulmuştur, öğrenici kadrosu dört yüz
den Hine çıkarılmak üzere öğretim kadrosuna gerekli inkişaf imkânları verilmesi düşünülmüş ve 
okulun idare ve öğretim kadroları bu esasa göre genişletilmiş ve tamamlanmıştır. Yüksek öğretimin 
verimli olmasını sağlamak ve okul mezunlarından liyakatlileri yetiştirmek üzere asistanlıklar ilıdas 
edilmiş ve bu sıfatla da iki yıl çalıştırılan gençlerin sanat enstitüleri öğretmenlikleri veya doğrudan 
doğruya endüstri hayatı için daha olgun birer eleman olarak yetiştirilmeleri düşünülmüştür. Teklif 
edilen yeni kadro ile okulun yatılıyurdu idaresi, müdürün murakabesi altında mesul bir teşkilâta 
verilmekte, öğretim ve idare işleri ayrı ayrr muavinlerin mesuliyetlerine bırakılmakta, evvelce maaşlı 
öğretmenlikler şeklinde ikinci vazife olarak gördürülen öğretim vazifeleri için ücretli kadrolar 
ihdas edilmektedir. 

Şubelerin çalışmalarını takip ve tanzim maksadı ile kendi dereleri dışındaki zamanları tamamen 
okula ayırarak şubelerinin inkişafına hasretmek ve öğretim işlerinde müdüre yardım etmek--üzere-her 
şube için birer ücretli şeflik de tesis olunmaktadır. 

19. 4304 sayılı kanun gereğince yeniden Meslekî ve Teknik Öğretim okulları açılmakta ve m'evcııtlerı 
büyütülmekte olduğundan bu okulların 4469 sayılı kanunun birinci maddesinde yazılı bir numaralı 
cetvelde gösterilen ücretli öğretmen ve memur kadroları 1944 malî yılındaki ihtiyacı, karşılıyamava-
eaktrr. 1944 -.1945 ders yılı başından itibaren .on erkek sanat okulu, beş ticaret okulu ile on İnz ens
titüsü ve akşam kız sanat okulu ve 100 köy kadınları gezici kursu ve 20 kadar köy demirciliği ve 
m aran gozluğu kursu ile mevcut Meslekî ve-Teknik Öğretim okullarında yeniden şubeler açılacağın
dan yukarıda sözü geçen kanuna bağlı ücretli öğretmen ve memur kadrolarının genişletilmesine ih
tiyaç vardır. Bu ihtiyacı -karşılamak üzere yeniden açılacak olan okul ve kurslarla şubeler için lüzum
lu olan,öğretmen, doktor, müdür, müdür muavinini ihtiva eden kadro bu lâyihaya ilişik 4 sayılı cet
velle teklif edilmiştir. 

Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. 1/291 
Karar No. 10 

28. VI. 194-î 

Yüksek Reisliğe 

3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı (1) sa
yılı cetvellerin Maarif Vekilliği kısımlarında de
ğişiklik yapılması hakkında Maarif Vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 8 . V I . 
1944 tarihli toplantısında Büyük Millet Mecli
sine arzı kararl aştırıl an kanun lâyihası havalesi 
gereğince Maarif Vekili ve Vekâlet müdürleri de 
hazır bulunduğu halde Encümenimizde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Kanun lâyihasının hedefi; türlü derece ve 
neviden öğretim kurumlarının öğretmen ve idare
cilerine ait kadroların ve Maarifin merkez ve taş
ra teşkilâtına ait-memur kadrolarının artan ihti

yaçları karş ılıyacak surette genişletilmesi.dir. 
Bu genişlemenin icabottirdiği 776-190, 44 li

ralık masraf 1944 .malî yılı Devlet bütçesine ko
nan tahsisat ile karşılanacaktir. Bu masrafin ya
rım milyona yaklaşan miktarını bu lâyiha ile 
teklif olunan kadroya yeniden ilâve edilmekte 
bulunan. öğretmenlerin maaş ve ücretleri tescil 
eylemektedir. 

Lâyihayı kanunlaştırmanın, icabettiireceği 
masraf yerinde ve zaruri görülmüş aşağıda, sıra
lanan değişiklikler yapılmak şarliyle ihtiva ey
lediği hükümlerin de :esas. itibariyle • maksadını 
sağhyacağı tesbit olunmuştur; 
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r" î . Lâyihanın muvakkat dördüncü maddesi 
buna ekli 8 sayılı cetvelde gösterilen kadrolara 
tâyin olunacak memurlar hakkında 4122 sayılı 
kanunun 4469 sayılı kanunla 1944 malî yılı so
nuna kadar uzatılmış olan muvakkat birinci mad
desi hümkünün tatbik olunmasına âmirdir. 

Bu hüküm yeni kurulmakta olan teknik öğ
retim teşkilâtının bazı idari hizmetlerine iki se
nelik bir müddet içinde bir defaya mahsus ol
mak üzere daha aşağı derecelerden memur tâyi
nine ve bu memurlara nizamen alabilecekleri ma
aş veya ücret ile bulundukları kadronun maaş 
veya ücreti arasmdaki farkın da müktesep hak 
teşkili eylememek üzere tesviyesine cevaz ver
mekte idi. 

Teknik öğretimin gelişmesinin zaruri bir ne
ticesi olarak bu öğretim sahasının idare teşkilâtı
na yeni bir takrm vazifelerin ilâvesi icap etmiş
tir. 

1941 senesinde ihdas olunan bir kısım hiz
metlere getirilecek memurlar için o zaman bazı 
müsaadekârlıkları kabul ettirmiş olan mülâhaza
lar bu gün ihdas edilmekte bulunan hizmetler 
için de varittir. Bu sebeple Hükümetten gelen 
ilişik lâyihanın muvakkat dördüncü maddesiyle 
teklif olunan lıüküm yerinde görülmüştür. An
cak Encümenimiz bu maddenin taallûk ettiği 8 
sayılı cetvelde Maarif Vekilliğinin 5 nci derece
den maaş alan neşriyat müdürünün de ilâve olun
masını, Hükümet adına serdolunan mülâhaza
ları yerinde bularak muvafık görmüştü. Maarif 
Vekilliği neşriyat müdürlüğü gerçekten işleri 
ehemmiyetli ve çok olan ve bunu üzerine alacak 
kimsenin hususi bir hazırlığını icap ettiren bir 
vazifedir. Ayni neviden bir vazife olan Basın 
ve Yayın Umum Müdürlüğünün basın şubesi mü-

. dürlüğü için de 4475 sayılı kanun lâyihasiyle tek
nik öğretimin daha bir kısım memurları için sağ
lanmak istenen müsaade bahşolunmuştu. Bu mi
sale uyularak ve ihtiyaç gözönünde tutularak 8 
sayılı cetvele Maarif Vekilliği neşriyat müdürlü
ğünün ilâvesi ve bu cetvele dahil bulunan me
muriyetlerin uyacakları hükme neşriyat müdür
lüğünün de tâbi tutulması lüzumlu sayılmış, bu
nu temin eylemek üzere Hükümetten gelen lâ
yihadaki muvakkat dördüncü madde şu şekilde 
değiştirilmiştir. 

Muvakkat dödüncü madde : «Bu kânuna bağ
lı 8 sayılı cetvelde gösterilen memurluklara, bu 
kanunun meriyetinden itibaren altı ay içinde ve 

bir defaya mahsus olmak üzere daha' aşağı de
receden memur tâyini caizdir. Bu suretle tâyin 
edilenlere 3656 sayılı kanun hükümlerine göro 
alabilecekeri maaş veya ücret ile bulundukları 
kadronun maaş veya ücreti arasındaki fark mük
tesep hak teşkil etmemek üzere ve bu vazifelerde 
bulundukları müddetçe ücret alarak verilebilir. 

Bunlar müddetlerini doldurdukça istihkak 
kesbedecekİeri derece maaş veya ücretini alır
lar». 

A) Lâyihaya bağlı (2) sayılı cetvelin taşra 
maarif idareleri başlığı altında görülen 15 nci 
dereceden 26 adet kâtip, 3656 sayılı kanunda 
bu defa yapılmış olan değişiklik gözönünde bu
lundurularak kaldırılmış ayni cetveldeki 14 ncü 
derece kâtipliklerinin sayısı 60 dan 86 ya çıka
rılmıştır. 

B) (2) sayılı cetvelin prevantoryum ve sa
natoryum başlığı altında görülen hekimlik' va
zifelerinin ihtisas yerleri olduğunu gösterecek 
surette kadro izahatlandırılmıştır-

C) (2) sayılı cetvelin İstanbul Teknik oku
luna ait kısmının öğretim heyeti başlığı altındaki 
parçasında görülen profösör ve doçentlik un
vanları diğer mevzuat ve formüllerle tearuza 
düşmemek için (öğretmen) unvaniyle değiştiril
miştir. 

D) Lâyihaya bağlı (4) sayılı cetveldeki 
(Müzeler lâboratuvan) ve (Mulaj atölyesi) baş
lığı (Müzeler lâboratuvan ve kalıp atelyesi) ne 
ve bu başlık altında görülen müstahzır.. ve, hey
keltıraş unvanları da (hazırlayıcı) ve, (Heykelci) 
unvanlarına çevrilmiştir. . . . ' - , 

E) (4) sayılı cetvelin teknik okulu, kısmın
daki 7 nci dereceden dört (okutman) m unvan
ları (öğretmen) unvaniyle değiştirilmiş 11 nci 
dereceden (pansiyon kâtip ve daktilosunun) un
vanı da (yatı yurdu kâtip ve ve daktilosu) na 
çevrilmiştir. 

F) Lâyihaya bağlı (5) sayılı cetvelin sonuna 
(Ankara Dil ve Tarih , Coğrafya Fakültesi) baş
lığı altında 7 nci dereceden aylık alacak bir (Es
ki Türk lehçeleri öğreticiliği) vazifesinin ilâvesi 
Hükümet adına encümende yapılan teklif yerin
de görülerek kabul olunmuştur: 

G) Lâyihaya bağlı (6) sayılı cetvelin (is
tanbul teknik okulu öğretim heyeti) başlığı altın
daki kısmında görülen profösör ve doçentlik un
vanları (C) fıkrasında arzolunan mülâhazaya 
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Uyularak (öğretmen) e çevrilmiştir. 

H) Lâyihaya bağlı (8) sayılı cetvele de.yu
karıda arzolunan sebeplere dayanılarak 5 nci 
dereceden (1) neşriyat müdürlüğü ilâve olun
muştur. 

3. Encümenimiz lâyihanın ikinci maddesi ge
reğince yabancı memleketlere gönderilecek mü
fettişlerin her suretle bu memleketlerde iyi ve 
verimli çalışabilmenin icabettirdiği vasıflarla 
mücehhez insanlar olmaları hususuna Hükümetçe 
ehemmiyet yerilmesini istemiş ve bu isteğin işbu 
mazbatada ifade olunmasını da kararlaştırmış
tır. 

İlişik lâyihanın ve buna bağlı cetvellerin yu

karıda (1) nci ve (2) nci maddelerde arzeyİe-
diğimiz değişiklikler yapılmak suretiyle kanun
laşmanın muvafık olaeağıılı arzeder ve bunları 
havalesi gereğince Bütçe Encümenine de yolla
mak üzere saygılarımızla Yüksek Reisliğe sunarız. 
Maarif En. Es. 

Manisa 
R. N. Edgüer 

Aydın 
A. 8. Levend 

Eskişehir 
1. U. Aykurd 

izmir 
Ş. Yunus 

M. M . 
Sivas 

R. S. Sirer 
Bolu 

-BT. R. öymen 
İstanbul 

A. K. Akyüz 

Kâtip 
Urfa 

S. K. Yetkin 
Çankırı 

T. Onay 
izmir 

E. Çınar 
Sinob 

I. F , Seviih 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 123 

Esas No: İ/291 

17 . VII. 1944 

Yüksek Reisliğe 

3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı 
cetvellerin Maarif Vekilliği kısımlarında değişik
lik yapılması hakkında Maarif Vekilliğince ha
zırlanıp icra Vekilleri Heyetinin 8 . V I . 1944 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan Başvekâletin 14 . V . 1944 tarih ve 
6/1627 sayılı tezkeresi ile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası havalesi veçhile Encümenimi
ze tevdi edilmekle lâyiha ve ilişilderi ve Maarif 
Encümeni mazbatası Maarif Vekili Hasan Âli 
Yücel ile Maliye Vekâleti mümessili hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyiha, Maarif kurumlarında husule gelen 
genişlemenin istikam ettiği vazifeleri karşılamak 
üzere teşkili lâzım gelen kadroların vücude geti
rilmesini temin maksadiyle tanzim edilmiştir. Bu 
kadrolara ait tahsisat karşılığının 674981 lirası 
1944 yılı bütçesinde maaş ve ücret fasıllarında 
fazla tahsisat konulmak suretiyle derpiş edilen 
tahsisatla ve mütebakisi meslekî ve teknik okullar 
açılması ve mevcutların büyütülmesi için yapıla
cak hizmetlere ait 579 ncu fasılda mevcut sekiz 
milyon liralık tahsisattan nakledilmek suretiyle 
temin edilmektedir. 

Lâyiha esas itibariyle kabul edildikten sonra 

maddelerin ye bağlı cetvellerin müzakeresine ge
çildi. 

1. Ücretli Devlet memurlukları kadrolarının 
maaşa tahvili hakkında Hükümetçe teklif ve 
Bütçe Encümeninde müzakeresi tamamlanmış 
olan kanun lâyihasında, bu teklifi kanuniye ait 
bazı değişiklikler derpiş edilmiş olduğu cihetle, 
kanunun başlığı .ona göre tadil edilmiş ve Hükü
metçe teklif edilen lâyihanın üçüncü maddesi bu 
sebeple kaldırılmıştır. 

2. Lâyihanın birinci maddesine bağlı 1 ve 
2 numaralı cetvelde: 

A) Hükümet teklifinde ücretli olarak yeni
den ihdası teklif edilen kadrolar ilâve edilmek; 

B) Maarif Encümeninin kabul ettiği mu-
.vakkat dördüncü madde ile istihdaf edilen hususu 
temin etmek üzere Neşriyat müdür muavinliği 
kadrosu ilâve olunmak; 

C) Birinci Hukuk müşavirliğinin maaşı va
zifenin izah edilen ehemmiyet ve işin çokluğuna, 
muadelet ve mümaseletin istilzam ettiği icaba 
göre değiştirilmek; 

D) Müzeler idare memurlukları kadrosun
da kifayetli memur istihdam edilebilmesini t$*j 
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minen ihdas edilen iki memurluk maaşı birer 
derece yükseltilmek; 

E) Bazı memurluk 'unvanlarında lüzumlu 
tashihler yapılmak. • 
Suretiyle bazı değişikliklerle Hükümet teklifi 
ve Maarif Encümeni tadilleri kabul edilmiştir. 

3. İkinci madde aynen kabul olunmuştur. 
4. 3656 sayılı kanunun 18 nci maddesine 

göre munzam olarak deruhde edilecek vazifeler 
için verilecek ücretlere mütedair olan üçüncü 

madde ve ilişiği 3 sayılı cetvel yeniden tanzim 
edilmiştir. 

5. Muvakkat birinci madde ve ilişiği müte
ferrik müstahdemlere ait cetvel 4 numara altın
da ve lüzumlu tadilât yapılarak yeniden tanzim 
olunmuştur. 

6. 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelde Devlet Kon-
servatuvarc öğretmenliğine ait bir kadro Vekil 
tarafından verilen izahata binaen fiili kadroya 
alınmış ve Neşriyat müdürüğü kadrosu bu cetve
le ilâve edilmek suretiyle cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

7. Bu kadroların istilzam ettiği tahsisata mii-
taallik olarak bütçede yapılması icabeden müna
kaleler 6 sayılı cetvelde yeniden tesbit edilmiştir. 

8. Muvakkat dördüncü madde ve buna bağ
lı cetvel Hükümet teklifinin aynı olarak kabul 
olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
E. Öymen 
Balıkesir 

S. örgeevren 
Giresun 

A. ti ay er -
Kütahya 

H. Pekcan 
Rize 

Reis V. 
Kastamonu 

Mezundur 

Antalya 
İV. E. Sümer 

Diyarbakır 
R. Bekit 
İstanbul 
II. Kortu 

F. 

T. B. Balta R. 

M. M. 
Tokad 

H. N. 'Keşmir 

Aydın 
Ol. R. Mpman 

Edirne 
M. İV*. Gündüzalp 

İstanbul 
77. Ülkmcn 

Manisa 
Kurdoğlu 
Tokad 

A. Sevengil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3656 ve 3888 sayılı kanunlara_ 
bağlı (I) sayılı cetvellerin Ma
arif Vekilliği kısımlarında deği-, 
sildik yapılması hakkında kanım 

lâyihası 

BİRÎFCt MADDE — 3656, 
4121, 4122, 4365. sayılı kanun
larla Maarif Vekilliği için ka
bul edilen kadrolardan ilişik 
(I) sayılı, cetvelde yazılı olan
lar kaldırlmış ve yerine (H) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
konulmuştur. 

ÎKÎNC): MADDE — 3656 sa
ydı kanuna bağlı (I) sayılı 
cetvelin Maarif : teftiş heyeti 
ksmı altındaki kayıt bütün mü-

MAARİF ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

3656 ve 3888 sayılı kanunlara 
bağlı (I) sayılı cetvellerin Ma
arif Vekilliği kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
:teklifi aynen• kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Hükümetin 
.teklifi' aynen kabili, edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

3656 sayılı kanunla, eklerine 
bağlı cetvclelrin Maarif Vekil
liği kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümet tek
lifinin birinci maddesi aynen. 

MADDE 2 . — Hükümet tek
lifinin ikinci maddesi ••aynen. 



im 
fettişlere şâmil olmak üzere 
« bunlardan dördü yabancı 
memleketlerde talebe müfettişi 
olarak istihdam olunabilir» şek
linde değiştirilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 3888 
sayılı kanuna bağlı .(.I) numa
ralı cetvelin Maarif Vekilliği 
kısmı ile 4121, 4122, 4365 ve 
4469 sayılı kanunlarla kabul 
edilen kadrolardan, ilişik (IIJ). 
sayılı cetvelde derece aded ve 
unvanları yazılı memuriyetler 
kaldırılmış ve yerine (IV) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar ko
nulmuştur. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MAD
DE — 1944 malî yılı Muvazenei 
Umumiye kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin Maarif Vekilli
ği kısmındaki 2 aded 7 ve 1 a-
ded 14 lira ücretli yabancı 
memleketlerdeki talebe müfet
tişliği kâtipliği kadroları kal
dırılmış ve bu kanuna bağlı 
(V) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar aynı cetvelin Maarif Ve
killiği kısmına eklenmiştir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MAD
DE •— Bu kanuna bağlı (VI) 
sayılı cetvelde derece, aded ve 
unvanları yazılı memuriyetler 
1944 malî yılı. Muvazenei U-
mumiye kanuna bağlı (L) işa
retli cetvelin Maarif Vekilliği 
kısmma eklenmiştir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ 
MADDE — 1944 malî yılı Mu
vazenei Umumiye kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Ma
arif Vekilliği kısmındaki ter-

Mf. B. 

MADDE 3. — Hükümetin 
Akli İM aynen -kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
Hükümetin teklifi aynen kabul. 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 
Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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B. B. 

MADDE 3. — Bu kanuna 
bağlı üç sayılı cetvelde unvan
ları vazıh vazifeleri munzam 
olarak deruhte edenlere hizala
rında gösterilen miktarda mun
zam vazife tazminatı 3656 sa
yılı kanunun 18 nei maddesi 
hükümleri dairesinde verilir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
1944 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin Maarif Vekilliği 
kısmındaki 2 aded 7 ve bir 
aded 14 lira ücretli yabancı 
memleketlerdeki talebe müfet
tişliği kâtipliği kadroları kal
dırılmış ve bu kanuna bağlı 4 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
aynı cetvelin Maarif Vekilliği 
kısmına eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
1944 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelin Maarif Vekilliği 
kısmında Devlet Konservatu-
varı kadrosunda bulunan üçün
cü dereceden bir öğretmenlik 
fiilî kadroya alınmış ve bu ka
nuna bağlı 5 sayılı cetvelde de
rece, aded ve unvanları yazılı 
memuriyetler aynı cetvelin 
Maarif Vekilliği kısmına eklen
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. .— 
1944 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Maarif Vekilliği 
kısmındaki tertipler arasında 
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tipleri arasında bağlı (VII) sa
yılı cetvelde yazılı olduğu 
üzere 31 598 liralık münakale 
yapılmıştır. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ 
MADDE — B u kanuna bağlı 
(VIII) sayılı cetvelde derece 
eded ve unvanları yazılı kad
rolara tâyin edilecekler Hak
kında 4122 sayılı kanunun 4469 
sayılı kanunla 1944 malî yılı 
sonuna kadar uzatılan muvak
kat birinci maddesi hükmü 
tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4. •— 
Bu kanuna bağlı (8) sayılı 
cetvelde gösterilen memurluk
lara, bu kanunun neşrinden 
itibaren altı ay içinde ve bir 
defaya mahsus olmak üzere da
ha aşağı dereceden memur tâ
yini caizdir. Bu suretle tâyin 
edilenlere 3656 sayılı kanun 
hükümlerine göre alabilecekleri 
maaş veya ücret ile bulunduk
ları kadronun maaş veya ücre
ti arasındaki fark müktesep 
hak teşkil etmemek üzere ve 
bu vazifelerde bulundukları 
müddetçe ücret olarak verile
bilir. 

Bunlar müddetlerini doldur
dukça istihkak kesbedecekleri 
derece maaş veya ücretini alır
lar. 

bağlı 6 sayılı cetvelde yazılı 
olduğu üzere 328 780 liralık 
tahsisat nakli yapılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 
Bu kanuna bağlı 7 sayılı cet
velde derece, aded ve unvan
ları yazılı kadrolara tâyin^ edi
lecekler hakkında 4122 sayılı 
kanunun 44.69 sayılı kanunla 
1944 malî yılı sonuna kadar 
uzatılan muvakkat birinci mad
desi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 4. — Hükümet tek
lifinin dördüncü maddesi aynen. 

MADDE 5. — Hükümet tek
lifinin beşinci maddesi aynen. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu 
kanun neşri tarihinden mer'idir. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Bu ka-
unnun hükümlerini icraya îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

8 . VI .1944 

MADDE 4. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

M. M. V. 
A. B. Artunkal 

Ha. V. 

Ad.V. 
B. Türel 
Da. V. 

Hilmi Uran 
Ha.V. 

N. Menemencioğlu F. Ağralt 
Mf. V. 
Yüael 
îk.V. 

Fuad Sirmen 
G. î. V. 

Na, V. 
Sırn Bay 
S. t. M. V. 

Dr. B. Alataş 
Zr. V. 

Suad H. Ürgüblü Ş. B. Ilatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

(S . Sayısı: 227) 
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Memuriyetin nev'i 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

MEBKEZ 
Talim ve terbiye dairesi 

Aza' 

Antikiteler ve müzeler müdürlüğü 
Müdür 1 
Arkeolog 1 
Kalem âmiri 1 
Evrak ve dosya memuru 1 
Kâtip " ' 2 

TAŞRA 

Maarif daireleri 
10 Mümeyyiz 
11 » ' 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 
14 » 
15 Kâtip 

Güzel Sanatlar AJcademisi 
11 Müdür muavini 
13 Kâtip ve hesap memuru [1] 
14 İdare ve intizam memuru 

Yüksek Muallim Mektebi 
-Müdür 
Müdür muavini 
Muallim 

• » . 
Hesap memuru ve mutemet 
Ambar ve depboy memuru [1] 
Kütüphane memuru 
Mubayaa memuru 

3 
7 

25 
64 

105 
37 

'Ankara Dil ve Tarih 
Fakültesi 

Asistan 

Coğrafya 

90 

80 
50 
40 
20 
15 

35 
30 
25 
20 
15 
10 

30 
20 
15 

80 
30 
40 
30 
20 
15 
15 
15 

35 

Aded Maaş 

11 Asistan 

5 

6 

9 
8 
9 

12 
13 
8 
9 

12 
11 
11 
13 

[1] Ayniyat muhasibi mutemetliğini göre
cektir. 

Pravantöryum ve sanatoryum 
Doktor (Dahilî hastalıklar mü
tehassısı) 
Doktor (Dahilî hastalıklar mü
tehassısı) 
Doktor (Çocuk hastalıkları mü
tehassısı) 
Doktor (Asistan) 

» (Bakteriyolog) 
Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 
Dahiliye şefi 
Plesap memuru 
Ambar ve debboy memuru 
Mubayaa memuru 
Muallim 
Kâtip 

Teknik okulu 
4 Müdür 
7 » muavini 

10 Hesap memuru 
13 Kâtip 
11 Kütüphane memuru 
9 Dahiliye başmemuru 

11 » memuru 
12 » » 
12 Ambar memuru 
12 Levazım memuru 
12 Hesap memuru muavini 

Tedris Heyeti 
Muallim 

» ' 
» 
» 
» 
» 

muavini 
» 
» 

3 
6 

15 
7 
5 
6 
6 

30 

80 

4 70 

70 
40 
50 
40 
25 
20 
50 
40 
25 
30 
30 
20 

90 
60 
35 
20 
30 
40 
30 
25 
25 
25 
95 

90 
80 
70 
60 
60 
50 
40 

(•S. Sayısı: 227) 



16 
[2] SAYILI CETVEÎ. 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Talim ve Terbiye Dairesi 
3 Âza ' 3 
9 Kütüphane memuru 1 

Teftiş Heyeti 
4 Başmüfettiş 1 
5 Birinci sınıf müfettiş 1 
8 Muamelât müdür muavini 1 

100 
40 

90 
80 
50 

Yüksek Öğretim Umum Müdürlüğü 
7 Muamelât müdürü 1 60 

Güzel Sanatlar TJmUm Müdürlüğü 
8 Şube müdür muavini 1 50 

Eski Eserler ve Müzeler IImum Müdürlüğü 
3 Umum Müdür 
8 Şube müdürü 
8 Etnograf 

10 Kütüphaneci - , , 
11 Tescil memuru 
13 Hesap memru 
13 Dosya ve evrak memuru 
13 Kâtip 

100 
50 
50 
35 
30 
20 
20 
20 

Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı îşleri 
Müdürlüğü 

6 Müdür muavini 1 70 

Neşriyat Müdürlüğü 
7. Şube müdürü 
8 Şube müdür muavini. 

10 Mümeyyiz 

Hukuk Müşavirliği 
6 İkinci hukuk müşaviri 

10 Kalem şefi [1] 

2 60 
2 50 
2 35 

70 
35 

Seferberlik ve Askerlik Öğretim Müdürlüğü 
7 Müdür muavini 1 60 

12 Memur 2 25 

[1] Müdürler encümeni ve inzibat komisyonu 
işleriyle de meşgul olacaktır. 

D. 

12 
.13 

4 
5 
5 
6 
6 
8 
9 

10 
:-8 

10 
11 
12 

7' 
9 

11 
9 

11 
12 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Levazım Müdürlüğü 
Memur 
Memur 

TAŞRA 

.' Maarif Daireleri 
6 Müdür muavini 
7 » » 
8 > » 

•7 Muamelâ t m ü d ü r ü .•'•"• 
8 Muamelât şefi 
9 » » 

10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 
13 » 
15 » 

Derleme-müdürlüğü 
10 Tetkik memuru 

1 
1 

.1 
1 
5 
8 

15 
30 
70 

110 
60 
26 

Prevantoryum ve Sanatoryum 
Dr. (îç hastalıkları mütehassısı) 

(Çocuk » » 
(Bakteriyolog) 
(Röntgen mütehassısı) 
(Başasistan) 
(Asistan) 

Başeczacı 
Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 
idare ve muamelât müdürü 
Hesap memuru 
Ambar » 
idare-ve mubayaa •memuru 
Depo memuru 
Kâtip 

11 Öğretmen 

Güzel Sanatlar Alfadmeisi 
7 Müdür muavini 2 

25 
20 

70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

35 

1. 
4 
1-
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
o. o. 
8 
1 
1 
1 
1> 
1 
1 
o 
o 

90 
80 
80 
80 
80 
50 
40 
35 
50 
40 
30 
25 
60 
40 
30 
40 
30 
.25 
30 

60 

( S. Sayısı : 227 ) 



D. . Memuriyetin nev'i Aded" Maaş D. 

30 
25 
25 
20 

11 Başkâtip ve hesap memuru 1 
12 Müze ve kütüphane memuru [İJ 1 
12 İdare ve intizam/memuru ,1 
13 » » » u 3 

Yüksek öğretmen Okulu 
9 Müdür muavini 
9. öğretmen 

ir ;» 
10 Hesap memuru ve mutemet 
11 Kütüphane nıemuru . .s , ; 
11 Mubayaa memuru ;,. • 
11 Ambar memuru 
12: Depboy memuru ve ayniyat 
••-.:• muhasibi 
9 Spor öğretmeni 

-• Ankara Dü ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
8 Asistan - , - , , • • : 7 50 
9 • » ""."' J 8 40 

1 
2 
2 " 
1 
1 
1 
4"'.: 
1 
1 

40 
40 
30 
35 
30 
30 
30 

25 
40 

Ankara Fen Fakültesi 
5 Profesör 
6 Doçent 
7 » 
7 Başasistan 

1 80 
1 70 
1 60 
2 60 

Balıkesir Orta öğretmen Okulu öğretim Heyeti 
6 öğretmen 1 
7 » 1 
8 » S 

70 
60 
50 

Müzeler 
(tdari memurluklar) 

8 Memur 50 

[1] Ayniyat muhasibi mutemetliği vazifesini 
de yapacaktır, 

9 
11 
13 

9 
9 

11 
12 
7 
9 

11 
İ l 
11 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

1 40 
1 30 
6 20 

İstanbul Teknik Okulu İdare Heyeti 
Dahiliye şefi . 1 
Nakit işleri muhasibi 1 
Ayniyat muhasibi 1 
Ambar memuru . . 1 
Kâtip v l 
Kütüphane şefi 1 
Kütüphane memuru 1 
Kütüphane kâtibi 1 
Atelye ambar memuru 1 
Şube kâtipleri 4 

Yatı Yurdu Mü 
8 Yatı yurdu müdürü 
9 Hesap memuru 

10 tdare memuru 
10 Mubayaa memuru 
11 Ambar memuru 
11 Depo memuru . ' 

öğretim Heyeti 
3 Profesör 
4 
5 
6 
7 
5' 
6 
7 
8 
9 
9 Asistan 
0 » 

» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

4 
10 
17 
17 
15 

5 
10 
15 
15 
10 
35 
50 

50 
40 
40 
30 
25 
60 
40 
30 
30 
30" 

50 
40 
35 
35 
30 
30 

100 
90 
80 
70 
60 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

(S. Sayısı:.227) 



D. Memuriyetin nev 'i 
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[3] SAYILI CETVEL 

Aded Ücret D. Memuriyetin nev'i 

A.ntikite ve Müzeler Müdürlüğü 
T Restorasyon murakıbı, mimar 1 

13 Kâtip 1 
6 Anıtlar mimarı 1 

Anıtları Koruma1 Heyeti 
4 Arşitek üye 2 
8 Tescil üyesi 1 

İstanbul Arkeoloji Müzesi 
8 Mütehassıs kimyager 1 
8 Eski eserlerin tamircisi ve liey-

keîtraş 1 

AnkaraEtnografya Müzesi 
İ5 Salonmemuru 1 

170 
60 

210 

300 
140 

140 

140 

40 

Halay Tarihî eserlerinîîi miıhafttzâsîMyeti 
7 Müdür 1 170 

13 Rehber 1 60 

Güzel Sanatlar Akademisi 
10 Öğretmen 2 100 

'15 » 1 40 

Aded Ücret 

Yüksek Öğretmen okulu 
14 Doktor 
15 Eczacı ve hastane memuru 
15 Müzakereci 

1 50 
1 40 
8 40 

Prevantoryum ve Sanatoryum 
İ2 Doktor 1 
İ 3 • • >. 1 

Teknik ÖTtulu 
7 Makine muallimi 2 
7 Muallim 2 
8 • » • • • • 4 

10 a 2 
İ0 Airistan 4 
7 Atelyo şefi 1 
8 Pansiyon âmiri 1 

12 Alâtı dersiye ve hendesiye memuru 1 
'•'•8 D o k t o r 1 
10 Tedrisat bürosu şefi 1 
12 » V kâtibi 1 

Bölge sanat kız enstitüleri ve kız • 
sanat, ticaret ve diğer meslek 

ve akşam mektepleri 
13 Öğretmen 133 
14 öğretmen 91 

75 
60 

170 
170 
140 
100 
100 
170 
140 
75̂  

140 
100 
75 

60 
50 

MERKEZ 

[4] SAYILI CETVEL 

4 
6 
7 

10 

Meslekî ve Teknik öğretim 
Müdürlüğü 

Yapı İşleri 

Yüksek mimar ve mühendis 4 
İMı memuru 
» » 

Ressam 

2 
3 

13 

300 
210 
170 
120 

TAŞRA 

Meslekî ve Teknik öğretim Yapı İşleri 
4 Yüksek mimar ve mühendis 6 

Anıtları Onarma Büroları 

300 

3 Şef mimar (İhtisas yeri) 

6 Mimar (İhtisas yeri) 
13 Kâtip 

210 
60 

Müzeler Lâboratuvan ve Mulâj Atelyesi 

6 Lâboratuvar şefi (İhtisas yeri) 1 
11 Müstahzır 2 
10 Heykeltraş 1 

Ankara Etnografya Müzesi 

14 Salon memuru 1 

Hatay Tarihî Eserleri Koruma Heyeti 

210 
85 
100 

50 

6 Müdür 
12 Rehber 2 400 

(S. Sayısı : 227 ) 
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9 
10 
13 
11 
12 

Memuriyetin 'nev 'i 
- 19 

Aded Ücret D. 

Yüksek öğretmen Okulu 
Müdür muavini 

» » 
Müzakereci öğretmen 
Doktor 
Dosya memuru ve daktilo 

1 120 
1 100 

10 60 
1 85 
1 75 

Ankara Fen Fakültesi 
7 Yabancı dil öğretmeni 

10 Enstitü müdürü 

Teknik Okulu 
6 Müdür 
7 Öğretmen müdür muavini 
7 îdare müdür muavini 
9 Müdür muavini 
7 Şube §efi 
7 Okutman 
9 öğretmen 
8 Doktor 

10 Fennî âletler memuru 

170 
100 

Prevantoryum ve Sanatoryum 
7 Müdür ve başkâtip 1 170 
7 Doktor 1 170 

12 » 1 75 

210. 
170 
170 
120 
170 
170 
120 
140 
100 

Memuriyetin nev'i Aded 

L 1 
. 1 
' 1 

[)cret 

100 
75 
85 

10 öğretim bürosu dosya memuru 
12 Öğretim bürosu kâtibi 
11 Pansiyon kâtip ve daktilosu 

Erkek sanat enstitüsü ve okulları üe %\z lenstir 
tüleri, kız sanat, ticaret .ve diğer meslek ve ak
şam okullan, kız ve erkek gezici köy kursları 

8 öğretmen 
9 » 

10 
11 
12 
8 
9 

10 
12 
12 
13 
14 
15 
10 
12 
13 
14 
8 
9 

Müdür 
» 
•» 

» 

» 
Doktor 

muavini 

Lâboratuvar şefi 

3 
7 
19 
25 
372 
2 
2 
9 
15 
4 
7 
24 
10 
1 
20 
6 
4 
1 
2 

140 
120 
100 
85 
75 
140 
120 
100 
75 
75 
60 
50 
40 
100 
75 
60 
50 
140 
120 

Memuriyetin nev'i 

[5] SAYILI CETVEL 

Aded Ücret Memuriyetin nev'i 

Yabancı memleketlerdeki talebe, mü
fettişliği kâtipliği 
(Ecnebi olabilir. Mahallince seçi
lenler müfettişin teklifi ve elçinin 
inhası üzerine Maarif Vekilliğince 
tâyin olunur.) 
Daktilo (Talim ve Terbiye Heyeti 
kütüphanesi için) 

i .15 
10 

Aded Ücret 

D.aktilo (Seferberlik ve Askerlik öğ
retimi müdürlüğü için) 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Tezhip öğreticisi 
Eski güzel yazılar öğreticisi 
Ebru, â.har ve cilt öğreticisi 

85 

1 210 
1 210 
1 210 

85 

( S . Sayısı: 227) 



- - [6] SAYILI CETVEL 

D, 

•9 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev 'i Adşd Maaş 

• Maarif' daireleri 
Muamelât şefi 

"'; ; . . i ?.V. •.•yj".';; \ ••. •;'• o ' : : . 

Mümeyyiz 
. ; , ; • ; . $ . • / ' • . , V 

Başkâtip 
Kâtip 

.12 
12 
18 

<28 

83 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

• & 

İstanbul Teknik Okulu Öğretim Heyeti 
Profösör 3 100 

D. Memuriyetin nev'i, 

'.4 i. .?* 
5 ...» 
6 » • 
7 » 
5 Doçent 
6 » 

'.7." » 
8 » 
9 » 
9 Asistan 

10 » 

Aded 

6 
3 
3 
5 
5 
7 
8 
7 
2. 
33 
38 

Maaş 

90 
80 
70 
60 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

P. M. 

545 1 
546 1 
546 ; 2 
579 

[7] SAYILI CETVEL 

Zam Tenzil 
lira lira 

16 026 

15 572 
7 848 

23 750 

81598 31598 

_ ^ _ J 8 ] SAYILI CETVEL 

t). Memuriyetin nevi Aded Maaş Ücret D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş Ücret 

MERKEZ 

:: Meslekî ve Teknik öğretim Yapt 
'[ işleri'Müdürlüğü 

Ö" Müdür muavini ' 1 70 
4 Yüksek mimar veya yüksek 

mühendis 4 300 
6 Fen memuru 2 210 
7 » » . " • . 3 170 

9 Ressam 13 120 

TAŞRA 

4 Yüksek mimar veya mühen
dis 6 

Ticaret öğretim Müdürlüğü 
4 Müdür 1 90 

300 

(S, Sayısı: 227) 
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Maarif Encümeninin değiştirişine bağlı cetveller 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Talim ve Terbiye Dairesi 
3 Âzâ 
Ö Kütüphane memuru 

Teftiş Heyeti 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 

3 Muamelât müdür muavini. 

Yüksek öğretim Umum Müdürlüğü 
7 Muamelât müdürü 1 

Güzel Sanatlar JJmum Müdürlüğü 
8 Şube müdür muavini 1 

100 
40 

90 
80 
50 

60 

50 

Eski Eserler ve-Müzeler Umum Müdürlüğü 
3 
8 
8 

10 
11 
13 
13 
13 

Umum müdür 
Şube müdürü 
Etnograf 
Kütüphaneci 
Tescil memuru 
Hesap memuru 
Dosya ve evrak memuru 
Kâtip 

8 
10 

6 
10 

Mesleki ve Teknik öğretim Yapı İşleri 
Müdürlüğü 

Müdür muavini 1 

Neşriyat Müdürlüğü 
Şube müdürü 2 

» » muavini 2 
Mümeyyiz 2 

Hukuk müşavirliği 
İkinci Hukuk müşaviri 1 
Kalem şefi [1] 1 

100 
50 
50 
35 
30 
20 
20 
20 

70 

60 
50 
35 

70 
35 

Seferberlik ve Askerlik öğretim Müdürlüğü 
7 Müdür muavini • 1 . 60 

[1] Müdürler Encümeni ve İnzibat Komisyo
nu işleriyle de meşgul olacaktır. 

(S.-Sayısı:.227) 

D. 

6 
7 
8 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

10 

9 
10 
8 
9 
11 
12 
7 
9 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

12 Memur 

12 Memur 
13 » 

Levazım Müdürlüğü 

TAŞRA 

Maarif dairesi 
Müdür muavini 

» » 
» » 

Muamelât müdürü 
» şefi 
» » 

Mümeyyiz 
» 

Başkâtip 
Kâtip 

» 

Derleme müdürlüğü 
Tetkik memuru 

Prevantoryum ve sanatoryum 
Doktor (İhtisas yeri iç hastalık
ları için) 
Doktor (İhtisas yeri iç hastalık
ları için) 
Doktor (İhtisas yeri çocuk has
talıkları için) 
Doktor (İhtisas yeri (Bekteri-
yoloğ) 
Doktor (İhtisas yeri Röntgen 
için) 
Doktor (Başasistan) 

•» (Asistan) 
» ( » ) 

Başeczacı 
Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 
İdare ve muamelât müdürü 

, Hesap memuru 

1 
1 
1 
1 
5 
8 
15 
30 
70 
110 
86 

25 

25 
20 

70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

35 

90 

80 

80 

80 

80 
50 
40 
35 
50 
40 
30 
25 
60 
40 



D. 

11 
9 

11 
12 
H 

7 
11 
12 
12 
13 

9 
9 

11 
10 
11 
11 
11 
12 

9 

8 
9 

5 
6 
7 ' 
7 

Bal 
6 
7 
8 

de 

Memuriyetin nev 'i A 

Ambar memuru ;.;. 
İdare ve mubayaa memuru 
Depo memuru 
Kâtip 
öğretmen 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Müdür muavini 
Başkâtip ve hesap memuru 
Müze ve kütüphane memuru [1] 
îdare ve intizam memuru 

3» » » 

Yüksek öğretmen okulu 
Müdür muavini 
öğretmen 

» 
Hesap memuru ve mutemet 
Kütüphane memuru 
Mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Debboy memuru ve ayniyat. 
muhasibi 
Spor öğretmeni 

Ankara Dil Tarih,., Coğrafya Fak 
Asistan 

» 

Ankara Fen Fakültesi 
Profesör-
Doçent 

» 
Başasistan 

— 22 — 
ded Maaş 

1 30 
1 
1 
1 
3 

». 

2 
1 
1 
1 
3 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

ültesi 
7 
8 

1 
1 
1 
2 

ıkesir Orta öğretmen Okulu Öğretim İh 
öğretmen 

» 
« • ' • . ' • " • 

[1] Ayniyat muhasibi mutemetliği 
tapacaktır. 

1 
1 
3 

vazift 

40 
30 
25 
30 

60 
30 
25 
25 
20 

40 
40 
30 
35 
30 
30 
30 

25 
40 

50 
4 0 

80 . 
70 
60 
60 

yeti 
70 
60 
50 

isini 

D. 

' 8 
9 

11 
13 

8 
9 
9 

11 
42 

7 
9 

11 
11 
11 

8 
9 

10 
10 
11 
11 

3 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 

Memuriyetin .nev'i 

Müzeler 

(İdari memurluklar)' 
Miemur 

» 
» 
» • 

İstanbul teknik okulu 
îdare heyeti 

Dahiliye şefi 
Nakit işleri muhasibi 
Ayniyat muhasibi 
Ambar memuru 
Kâtip 
Kütüphane şefi 
Kütüphane memuru 
Kütüphane kâtibi 
Atölye ambar memuru 
Şube kâtipleri . 

Yatı yurdu müdürlüğü 
Yatı yurdu müdürü 
Hesap memuru 
îdare memuru 
Mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Depo memuru 

Öğretim Heyeti 
öğretmen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Asistan 
» 

Aded 

1 
1 
1 
6 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
10 

. 1 7 
17 
15 
5 

10 
15 
15 
10 
35 
50 

Maaş 

50 
40 
30 
20 

50 
40 
40 
30 
25 
60 
40 
30 
30 
30 

50 
40 
35 
35 
30 
30 

100 
90 
80 
70 
60 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

(S. Sayısı: 227) 
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[4] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Adecl Ücret 

MERKEZ 

Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı İşleri müdürlüğü 
• 4 Yüksek mimar ve mühendis 4 300 

6, Fen memuru 2 210 
7 . » » 3 170 

10 Ressam 

6 
12 

13 120 

TAŞRA 

Meslekî ve Teknik Öğretim Yapı İşleri 
4 Yüksek mimar ve mühendis 6 300 

Anıtları onarma büroları 
3 Şef mimar (İhtisas yeri) 2 400 
6 Mimar (İhtisas yeri) 3 210 

13 Kâtip . 2 60 

Müzeler lâboraluvan ve kalıp atölyesi 
6 Lfıboratuvar şefi (İhtisas yeri) 1 210 

11 Hazırlayıcı . 2 . 8 5 
10 Heykelci 1 100 

Ankara Etnografya müzesi 
14 Salon memuru 1 

Hatay tarihî Eserlerini koruma heyeti 
Müdür 1 
Rehber 1 

'Yükselt öğretmen olculu 
Müdür muavini 

Müzakeresi öğretmen. 
Doktor 

9 
10 
13 
11 
12 Dosya memuru ve daktilo 

Ankara Fen Fakültesi 
7 Yabancı dil öğretmeni 

10 Enstitü müdürü 

1 
1 

10 
1 
1 

D. Memuriyetin nev'i 

50 

210 
75 

120 
100 

60 
85 
75 

170 
100 

Aded 

um 
i) 1 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
4 
4 
6 
1 
1 
1 
1 

ı 1 

Ücret 

170 
170 
75 

210 
170 
170 
120 
170 
170 
120 
140 
100 
100 
75 
85 

Prevantoryum ve sanatoryum 
7 Müdür ve baştabip (İhtisas yeri) 
7 Doktor (İhtisas yeri ) 

12 » a » 

Teknik Okulu 
6 Müdür 
7 öğretim müdür muavini 
7 İdare müdür muavini 
9 Müdür muavini 
7 Şube şefi 
7 öğretmen 
9 » 
8 Doktor 

10 Fennî âletler memuru 
10 öğretim bürosu dosya memuru 
12 öğretim bürosu kâtibi 
11 Yatı yurdu kâtip ve daktilosu 

Erkek Sanat Enstitüsü ve okulları ile kız ensti
tüleri kız sanat, ticaret ve diğer meslek ve akşam 

okulları, kız ve erkek gezici köy kursları 

8 öğretmen 
9 » 

10 » 
11 » 
1 2 . » 

8 Müdür 
9 » 

10 » 
12 » 
12 » muavini 
13 » » 
14 » » 
10 Doktor 
12 » 
13 » 
14 » 

8 Lfıboratuvar şefi 
9 » » 

3 
7 
19 
25 
272 
2 
2 
9 
15 
4 
7 
24 
10 
1 
20 
4 
1 
2 

140 
120 
100 
85 
75 
140 
120 
100 
75 
75 
60 
50 
40 
100 
75 
50 
140 
120 

( S. Sayısı : 227 ) 
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[5] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Yabancı memleketlerdeki talebe mü
fettişliği kâtipliği 
(Ecnebi olabilir. Mahallince seçilen 
ler müfettişin teklifi ve1 elçinin inha
sı üzerine Maarif Vekilliğince tâyin 
olunur.) 
Daktilo (Talim ve Terbiye Heyeti 
kütüphanesi için) 
Daktilo (Seferberlik ve Askerlik Öğ-

15 

10 

85 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

retimi müdürlüğü için) 1 

Güzel Sanatlar Akademisi 
Tezhip öğreticisi 1 
Eski Güzel yazılar öğreticisi 1 
Ebru, ahar ve cilt öğreticisi * 1 

85 

210 
210 
210' 

Ankara Bil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi 
Eski Türk lehçeleri öğreticisi 1 170 

[6] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

Maarif Daireleri 
8 Muamelât §efi 
9 » > 

10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 

Aded Maaş 

5 
8 

12 
12 
18 
28 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

İstanbul Teknik Okulu Öğretim Heyeti 
3 Öğretmen 3 100 
4 > 6 90 

D. 

5 
6 
7 
5 
6 
7 

. 8 
9 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Asistan 

Aded 

3 
3 
5 
5 
7 
8 
7 
2 
33 
38 

Maaş 

80 
70 
60 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

[8] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş Ücret 

Meslekî ve Teknik öğretim Yapı İşleri Müdürlüğü 

MERKEZ 
6 Müdür muavini 
4 Yüksek mimar vo yüksek 

mühendis 
6 Fen memuru 

70 

300 
210 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş Ücret 

• 7 • • > ' > 

10 Ressam 
,4 Ticaret öğretim müdürü 
5 Neşriyat müdürü 

TAŞRA 
4 Yüksek mimar ve mü

hendis 

3 
13 

1 
1 

90 
80 

170 
120 

300 

( S. Sayısı : 227 ) 



D. 

9 
11 

Bütçe Encümeninin değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Talim ve terbiye dairesi 

4 Aza 3 

Antikiteler ve müzeler müdürlüğü 

. 5 Müdür 
8 Arkeolog 
9 Kalem âmiri 

13 Evrak ve dosya memuru 
14 Kâtip 

Hukuk müşavirliği 

5 Hukuk müşaviri 

VİLÂYETLER 

Maarif daireleri 

10 Mümeyyiz 
11 » 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 
114" •» 
:I5 » 

Güzel sanatlar akademesi 

11 Müdür muavini 
.13 Kâtip ve hesap memuru 
13 Müze ve kütüphane memuru [1] 
14 İdare ve intizam memuru 

Yüksek muallim pıektebi 

. .8 Müdür 
"11 Müdür muavini 

Muallim 
» 

13 Hesap memuru ve mutemet 
14 Anbar ve depo memuru [1] 

3 
7 

25 
64 

105 
37 

90 

80 
50 
40 
20 
15 

80 

35 
30 
25 
20 
15 
10 

30 
20 
20 
15 

50 
30 
40 
30 
20 
15 

[1] -Ayniyat muhasibi mutemetliğini göre
ceklerdir. 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

14 Kütüphane memuru 
14 Mubayaa memuru 

Ankara Dil ve Tarih -
10. Asistan 
10 ' » ' 

15 
15 

Coğrafya Fakültesi 
7 35 

• : . : 8 3 0 

Prevantoryum ve Sanatoryum 
5 Doktor (Dahilî hastalıklar mü

tehassısı) 1 
6 » » » 4 
6 Doktor (Çocuk hastalıkları mü

tehassısı) 1 
9 Doktor (Asistan) 3 
8 » (Bakteriyolog) 1 
9 Eczacı 1 

12 Başhemşire 2 
13 Hemşire 8 
8 Dahiliye şefi 1 
9 Hesap memuru 1 

12 Ambar ve depo memuru 1 
11 Mubayaa memuru 1 
11 Muallim 3 
13 Kâtip 1 

Teknik Okulu 
4 Müdür 1 
7 » muavini 1 

10 Hesap memuru 1 
13 Kâtip 1 
11 Kütüphane memuru . 1 
9 Dahiliye başmemuru 1 

11 Dahiliye memuru 2 
12 » » 2 
12 Ambar memuru 1 
12 Levazım memuru 1 
12 Hesap memur muavini 1 

4 Muallim 
5 Î> 
6 
7 
7 
8 
9 

Tedris Heyeti 

» muavini 

8 
6 
15 
7 
5 
6 
6 

80 
70 

70 
40 
50 
40 
25 
20 
50 
40 
25 
30 
30 
20 

90 
60 
35 
20 
30 
40 
30 
55 
25 
25 
25 

90 
80 
70 
60 
60 
50 
40 

(S. Sayısı: 227) 



[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Talim ve Terbiye dairesi 

3 Aza 
9 Kütüpâne memuru 

Teftiş Heyeti 

4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 
8 Kalem şefi 

Yüksek öğretim Umum Müdürlüğü 

7 Muamelât Müdürü 1 

Güzel sanatlar Umum Müdürlüğü 

8 Şube müdür muavini 1 

Eski Eserler ve Müzeler Umum 
Müdürlüğü 

100 
40 

90 
80 
50 

60 

50 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Hukuk Müşavirliği 

4 Birinci hukuk müşaviri 
6 ikinci » » 

10 Kalem şefi [1] 

1 90 
1 70 
1 35 

Seferberlik ve Askerlik öğretim Müdürlüğü 

7 Müdür muavini 
12 Memur 

60 
25 

Levazım Müdürlüğü 

12 Memur 
13 » 

2 , 25 
2 20 

VİLÂYETLER 

Meslekî ve Teknik öğretim Yapı İşleri 3İüdürlüğü 

6 90 
4 Yüksek mimar veya yüksek mü

hendis 

3 
8 
8 

10 
11 
13 
13 

6 
4 

6 
7 
9 

7 
7 
8 

10 

Umum müdür 
Şube müdürü 
Etnoğrafist 
Kütüpaneci • , 
Tescil memuru 
Dosya ve evrak memuru 
Kâtip 

Meslekî ve Teknik öğretim 
İşleri Müdürlüğü 

Müdür Muavini 
Yüksek Mimar veya yüksek mu 
hendis 
Fen memuru 

s » 
Ressam 

Neşriyat Müdürlüğü 

Müdür muavini 
Şube müdürü 

» » muavini 
Mümeyyiz 

1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 

Yapı 

1 

4 
2 
3 

13 

i 
2 
2 
2 

( S 

100 
50 
50 
35 
30 
20 
20 

70 

90 
70 
60 
40 

60 
60 
50 
35 

. Sayı 

6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

10 

4 

Maarif daireleri 

Müdür muavini 1 
S 2> 1 
» > 1 

Muamelât müdürü 1 
» şefi 5 

' » » 8 
Mümeyyiz 15 

» • 30 
Başkâtip 70 
Kâtip 110 
Kâtip 86 

Derleme Müdürlüğü 

Tetkik memuru 1 

Prevantoryum ve sanatoryum 

Doktor (İhtisas yeri, iç hasta
lıkları için) 1 

[1] Müdürler Encümeni ve inzibat komisy 
işleriyle de meşgul olacaktır,. 

ısı: 227) 

70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

35 

-90 

onu 



D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 
10 
8 

10 
11 
12 
7 
9 

11 
9 

11 
12 
11 

7 
11 
12 
12 
13 

9 
9 

11 
10 
11 
11 
11 
12 

Doktor (İhtisas yeri, iç hasta
lıkları için) 
Doktor (İhtisas yeri, çocuk 
hastalıkları için) 
Doktor (İhtisas yeri Bakteriyo
log için) 
Doktor (İhtisas yeri) Eontgen 
için 
Doktor (İhtisas yeri) 
Doktor 

Başeezacı 
Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 
İdare ve muamelât müdürü 
Hesap memura 
Ambar memuru 
tdare ve mubayaa memuru 
Depo memuru 
Kâtip 
öğretmen 

Gifael Sanatlar AJmdemisi 

Müdür muavini 
Başkâtip ve hesap memuru 
Müze ve kütüphane memuru [1] 
İdare ve intizam memuru 
İdare ve intizam memuru 

Yüksek öğretmen Okuhı 

Dahiliye müdürü 
öğretmen 
öğretmen 
Hesap memuru ve mutemet 
Kütüphane memuru 
Mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Depo memuru ve ayniyat mu
hasibi 
Spor öğretmeni 

80 

80 

80 

80 
60 
50 
40 
35 
50 
40 
30 
25 
60 
40 
30 
40 
30 
25 
30 

60 
30 
25 
25 
20 

40 
40 
30 
35 
30 
30 
30 

25 
40 

[11 Ayniyat muhasibi mutemetliği vazifesini 
de yapacaktır. 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

8 Asistan 7 50 
9 > 8 40 

Ankara Fen Fakültesi 

Profesör 
Doçent 

» 
öğretmen 
Başasistan 

1 80 
1 70 
1 60 
3 60 
2 60 

Balıkesir Orta öğretmen Okulu öğretim Heyeti 

6 öğretmen 
7 » 

14 Kâtip 

Anıtları Koruma Heyeti 

Müzeler 

(İdari memurluklar) 

7 Memur 
8 » 

11 » 
13 » 

İstanbul Teknik Okulu 

İdare Heyeti 

8 Dahiliye şefi 
9 Nakit işleri muhasibi 
9 Ayniyat muhasibi 

11 Ambar memuru 
12 Kâtip 
7 Kütüphane şefi 
9 Kütüphane memuru 

11 Kütüphane kâtibi 
11 Atelye ambar memuru 
11 Şube kâtipleri 
11 öğretim bürosu dosya memuru 

1 70 
1 60 
3 50 

İstanbul Arkeoloji Müzesi 

11 Hazırlayıcı' 2 30 

15 

60 
50 
30 
20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

50 
40 
40 
30 
25 
60 
40 
30 
30 

. 30 
30 
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D. 

9 
«1.0 
10 
1 1 
1 1 
12 

Memuriyetin nev'i 
— 28 — 

Aded Maaş D. 

Yatı Yurdu Müdürlüğü 

Hesap memuru 
İdare memuru 
Mubayaa memuru 
Ambar memuru 
Depo memuru 
Kâtip ve daktilo 

öğretim Heyeti 

3 öğretmen 
4 x> 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 

4 
10 
22 
27 
30 
11 

40 
35 
35 
30 
30 
,25 

100 
90 
80 
70 
,60 
.50 

'Memuriyetin nev'i Aded 

6 
4 
6 
35 
46 

Maaş 

40 
50 
35 
40 
30 

9 » 
8 Lektör 

10 öğretmen 
9 Asistan 

10 » 

Erkek ^anat enstitüsü ve okulları ile kız enstitü
leri, kız sanat, ticaret ve diğer meslek ve aksam 

okulları, kız ve erkek gezici köy kursları 

8 öğretmen 
9 > 

10 > 
ili » 
12* > 

3 
7 
19 
25 
148 

.50 
40 
35 
30 
25 

Memuriyetin nev'i 

[3] SAYILI CETVEL 

Munzam idari vazife tazminatları 

Aded Ücret Memuriyetin nev'i 

Yüksek öğretim Okulu 

Müdür muavini 
> •" s» 

Müzakereci öğretmen 

Ankara Fen Fakültesi 

Enstitü müdürü 

Teknik Okulu 

Müdür 
Öğretim müdür muavini 

İdare Müdür muavini 
îMüdür muavini 

1 120 
1 100 
2 60 

100 

1 210 
1 170 
1 170 
2 120 

Şubo şefi 

Aded ^Ücret 

4 170 

Erkek sanat enstitüsü ve okulları ile 
kız sanat, ticaret ve diğer meslek ve 

akşam okulları kız ve erkek gezici 
köy kursları 

Müdür 

& muavini 
. • » » 

• . ! » . . & 

Laboratuvar şefi 

2 
2 
9 

15 
4 
7 
34 
1 
2 

140 
120 
100 
75 
75 
60 
50 
140 
120 

((̂ & Sayısı,::227;) 



Memuriyetin nev'i 
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[4] SAYİLİ CETVEL 

Aded Ücret Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Yabancı memleketlerdeki talebe mü- \ 4 
fettişliği kâtipliği \ 4 
(Ecnebi olabilir. Mahallince seçilen
leri müfettişin teklifi ve elçinin in
hası üzerine Maarif Vekilliğince tâ
yin olunur) 
Daktilo. (Tâlim ye terbiye heyeti 
kütüphanesi için 1 
Daktilo (Seferberlik ve askerlik öğ
retimi müdürlüğü için) 1 

VİLÂYETLER 

Güzel Sanatlar Akademisi 

Tezhip öğreticisi 1 

15 
10 

85 

85 

210 

Aded Ücret 

Eski güzel yazılar öğreticisi 
Ebru, ahar ve cilt öğreticisi 

210 
210 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Eski Türk lehçeleri öğreticisi 1 170 

Yüksek öğretim Okulu 

Dosya memuru ve daktilo 75 

Erkek sanat enstitü ve okulları İle kız enstitüleri, 
kız sanat, ticaret ve diğer meslek ve akşam okul

ları, kız ve erkek gezici köy kursları 

Doktor 

> : 

1 100 
20 75 
6 60 
4 50 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

5 Neşriyat müdürü 

Maarif daireleri 

8 Muamelât şefi 
9 » » 

10 Mümeyyiz 
11 ». 
12 Başkâtip 
13 Kâtip 

[8] SAYILI CETVEL 

Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

5 
8 

12 
12 
18 
38 

80 

50 
40 
35 
30 
25 
20 

Aded Maaş 

îstanhul Teknik Okulu öğretim Heyeti 

3 öğretmen 
4 » . ' 
5 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
Asistan 

3 
6 
8 
10 
13 
7 
2 
33 
38 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

(S. Şayak :'â«i 



— 30 — 
[G] SAYILI CETVEL 

F. M, Muhassasatın nev 'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

545 Maaşlar 
1 Memurlar maaşı 

546 Ücretler 
1 Memurlar ücreti 
2 Müteferrik müstahdemler ücreti 

579 Meslekî ve teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyü
tülmesi hakkındaki 4304 sayılı kanun gereğince yapılacak 
hizmetler 

264 2Ö3 

64 577 

275 511 

53 269 

828 780 328 780 

B. 

[7] SAYILI GETTOL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 
Meslekî ve Teknik öğretim Yapı İsleri 

Müdürlüğü 

6 
4 

6 
7 

Müdür muavini 
Yüksek mimar veya yüksek 
mühendis 
Fen memuru 

' » . ' » • • • 

1 
. -

-4 
2 
3 

70 

90 
70 
60 

D. Memuriyetin nev'i 

9 Ressam 

Aded Maa§ 

13 40 

VİLAYETLER 

4 Yüksek mimar veya yüksek 
mühendis 6 90 

Ticaret Öğretim Müdürlüğü 

4 Müdür 1 90 

» © - « 
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SB Sayısı:. 228 
Memur meskenleri inşaası hakkında kanun Sâyihase 
ve Nafıa ve Bütçe Encümenleri mazbatalara (1/324) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 3 . VII . 1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 213, 6/1885 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Memur meskenleri inşası hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetin
ce 3 . VII . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe-
siyle birlikte sunulmuş olduğuu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Memur meskenleri inşası hakkındaki kanun projesinin mucip sepepler lâyihası 

Umumî mülâhazalar 

Resmî dairelerin bina ihtiyacını karşılamak ve mesken buhranım kısmen olsun azaltmak mak-
satlariyle, Ankara'da, Vekâlet binaları ve memurin apârtımanları inşası için 24 . V . 1928 tarihli 
ve 1352 numaralı kanunla (dokuz milyon lira sarfı hususunda Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

Bu kanunla alman salâhiyet ve tahsisata istinaden Ankara'da bazı Vekâlet binaları yapılmış 
ve inşa edilecek memur apârtımanları için mütehassıslarınca muvafık görülen Millî Müdafaa Vekilli
ği bitişiğindeki, sahanın istimlâkine başlanmıştı. Mütaakıp yıllarda bu sahanın istimlâk muamele
si, inşa etütleri, proje ve plânları tamamlanarak inşaata geçilecek bir durum hâsıl olmuşsa da, 
ikinci dünya harbinin malzeme piyasasında husule getirdiği darlık ve pahalılık sebebiyle resmî 
inşaat faaliyeti Hükümetçe en zaruri ve mübrem olanlara hasredilmiş olduğundan, memur apartı-
manlarmın inşaası işi de geri bırakılmıştı. 

Malzeme tedarikindeki güçlük ve pahalılığa ilâveten kiraların sabit tutulması, esasen diğer 
iktisadi sahalar derecesinde rağbet gormiyen mesken inşası faaliyetinden hususi sermaye ve teşeb
büsleri tamamen uzaklaştrmış ve bunun neticesi olarak da Ankara 'da zaten mevcut olan mesken 
sıkıntısı son senelerde had bir şekil almış bulunmaktadır. 

Bugün inşaat malzemesi tedarikindeki güçlükler malûm olmak]a beraber, çimento, çubuk de
miri, font boru, kalorifer tesisatı, kereste gibi bellibaşlı malzeme Devlete ait müesseselerden 
temin edilebileceğine göre, senelerce evvel arsası, proje ve plânları (450) Lojmana göre hazır
lanmış olan memur apartmanlarının inşasına başlandığı takdirde bunların mümkün mertebe 
süratle bitirilmesi ve bu suretle Ankara'daki mesken sıkıntısının kısmen hafifletilmesi müm
kün görülmektedir. 

Malûm olduğu üzere mesken sıkıntısı, esas itibariyle, belirli bölgelerdeki mesken kiraları
nın aile gelirleriyle mütenasip olmayan bir derecede yüksek olması halini ifade ettiği gibi,' bazı 
bölgelerde bu sıkıntı medeni bir insanın asgari rahatlık ihtiyacını karşılayacak meskenlerin 
mevcut olmaması şeklinde kendini göstermektedir. 

Bu ikinci nevi sıkıntı bakımından Şark bölgelerindeki şehir ve kasabalarımızın üzerinde ehem
miyetle durulması icabeder. 
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Bu bölgelere dışardan gönderilmiş olan memurların ekserisi, alışkın oldukları yaşama tarz

larına uygun bir bina bulamamaktan mesken sıkıntısına mâruz kalmaktadırlar. 
Bu halde bulunan şehir ve kasabaların hemen hepsi I, III ve IV neü umumî müfettişlik böl

gelerinde toplanmış bulunmaktadır. Bu umumî müfettişlikler bölgelerinde 19 vilâyet, 107 kaza 
ve 265 nahiye olmak üzere 391 şehir ve kasaba mevcuttur. 

Buralarda, memurların maaşlarına mesken tazminatı namiyle bir zam yapılmış olsa bile, 
bunlar ihtiyaçlarına elverişli birer mesken bulamıyacakları gibi, sırf bunların kira ödeme kabi
liyetlerinin yükselmiş olması sebebiyle oralarda sermayeli hususi teşebbüslerin derhal ihtiyaca 

* uygun mesken yapmağa başlıyacaklarını düşünmeğe de mahal yoktur. Halbuki «Zabit ve me
murların Şark' ta çok ufak, temiz ve açık bir mesken bulması, Devletin Şark' ta kök salması için 
lâzım olan tedbirlerin birincilerindendir.» 

İşte gerek Ankara gibi nüfusu süratli bir artış gösteren ve bu itibarla daimî mesken sıkıntı
sına mâruz kalan büyük şehirlerde memurları mesken sıkıntısından kurtarmak ve gerekse üm
ran seviyesi yurdun diğer bölgelerine nispetle henüz geri bulunan doğu bölgelerinde memurla
rın ikametleri için, olduğu kadar yerli halkın da görgü ve ihtiyaç seviyelerini yükseltmek mak-
satlariyle. buralarda Devlet bütçesinden memur meskenleri yaptırmak çok yerinde bir tedbir oh> 
rak düşünülmüş ve ilişik kanun projesi hazırlanmıştır. 

I I 

Proje metni • 

Birinci madde : Bu madde ile, memur meskenlerinin inşa edileceği yerlerin tespiti İcra 
Vekilleri Heyetine bırakılmıştır. Bununla takip olunan maksat* işe ne hacimde, nerelerde baş
lanacağının tâyinini Hükümete bırakmaktır. 

Madde, memur meskenleri inşası için, gelecek senelere sari taahhütlere girişmeğe, ve senelik te
diye miktarı (2 500 000) lirayı geçmemek üzere Maliye Vekiline 25 milyon liranın sarfına mezu
niyet vermektedir. 

Memurlar için Doğu bölgelerinde yuvarlak rakam (3 500) ve Ankara'da şimdilik (500) olmak 
üzere (4 000) mesken inşası derpişi olunmaktadır. 

Ankara'da tasavvur olunan, inşaata derhal başlanması ve diğer meskenlerin ihtiyaç sırasına göre 
inşası düşünülmektedir. 

Bu maddede bir taraftan gelecek senelere sâri taahhüt salâhiyeti veren bu hüküm derpiş edilir
ken diğer taraftan gelecek senelerin bütçe imkânları da gözönünde tutularak, senelik tediye mik
tarının âzamisi iki buçuk milyon lira olarak tahdit edilmiş bulunmaktadır. 

İkinci madde : Devlet inşaatı, 2490 numaralı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine göre 
tabii olarak bir mütaahhit vasıtasiyle ve ancak işin hususiyeti veya talip zuhur etmemesi gibi istis
nai hallerde de emanet suretiyle yaptırılır. 

Bugünkü şartlar altında inşaat, Devlet ormanlarından, demir ve çimento sanayimden, nakil va
sıtalarından, mahallî Hükümet otoritelerinin müzaheretinden geniş mikyasta faydalanmağı, yaban
cı memleketlerden toptan malzeme ithalini icabettiren .hususi ehemmiyet ve mahiyet arzetmektedir. 

Bu itibarla işin fazla fiyat kıran bir müteşebbise tevdii mecburiyetinden azade kalınarak, Dev
let sermayesiyle müteşekkil Emlâk ve Eytam Bankasına tevdiini mümkün kılacak hususi bir hüküm 
vaz'ı muvafık görülmüştür. 

Üçüncü madde : Bu madde ile yapılacak inşaat Nafıa Vekilliğinin fennî murakabesi altına kon
muştur. 

Maddenin ifadesindeki ıtlaktan anlaşılacağı üzere bu murakabe, inşaatı ikinci maddede yazılı mü
esseselere tevdi haline de şâmildir. 

Bu suretle memleketimizin imarında mühim bir yör tutacak olan bu inşaatın millî mimarî bakı
mından olduğu kadar teknik bakımından da kiymetli eserler halinde vücut bulması sağlanmış bu
lunmaktadır. 
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Ancak, Ankara'nın imar durumu ve buradaki inşaatın Emlâk ve Eytam Bankasına yaptırılması 
gibi özellikleri gözönünde tutularak, merkezdeki inşaat valinin reisliğinde, ilgili vekilliklerin, Em
lâk ve Eytam Bankasının mümessillerinden müteşekkil bir komisyonun umumî nezareti altına 
konmasında faide görülmüş ve bu maksatla maddeye hususi bir hüküm konmuştur. 

Dördüncü madde : Memur meskenleri inşası için lüzumlu araziyi, sahiplerinin rızasiyle satın al
manın her zaman mümkün olamıyacağı malûmdur. 

Mahiyeti itibariyle âmme hizmeti vasıflarını haiz olan bu işin görülebilmesi için icabında şahıslara 
ait gayrimenkullerin de istimlâkine zaruret hâsıl olabileceği cihetle, bu gibi gayrimenkullerin 3710 
numaralı Belediye istimlâk Kanunu hükümleri uyarınca istimlâki için projenin 4 ncü maddesin
deki hükme lüzum görülmüştür. 

Beşinci madde : Bu madde ile mesken inşaatı için bu kanunla alman tahsisatın sarf şekli ve in
şası biten evlerin idare tarzının tâyin ve tespiti îcra Vekilleri Heyetine bırakılmış bulunmaktadır. 

Filhakika ilerde ahval ve şeraite göre tâyin ve tesbiti gereken bu hususlar hakkında kanun met
nine şimdiden teferruatlı hükümler konması, hem güç ve hem de mahzurlu görüldüğünden mad
deye yalnız bu meskenlerden evsiz memurların istifade ettirileceği, kira bedellerinin maaşlardan ke
silmek suretiyle tahsil edileceği gibi esaslı iki hüküm konmasiyle iktifa edilmiş, usul ve şekle ait 
hususların tâyin ve tespiti Hükümete bırakılmıştır. 

Altıncı madde : Bu kanunla derpiş edilen meskenlerin yapılması, bilhassa bugünkü şartlar göz
önünde bulundurulacak olursa, çimento ,demir, kereste gibi inşaatın esaslı unsurlarını teşkil eden ve 
tedariki Devlet yardımına bağlı bulunan malzemenin teminine bağlıdır. 

Bu inşaat Devlet eliyle yapıldığı takdirde, temin ve tedariki Hükümetin hususi müsaade veya yar
dımına bağlı bulunan malzeme için kanun metnine bir hüküm koymağa ihtiyaç yoksa da, 2 nci mad
deye göre bu meskenlerin bir kısmının inşası Emlâk ve Eytam Bankasına verilebileceğine göre, bu 
takdirde bu Bankaya temin ve tedariki Hükümetin hususi müsaadesine bağlı malzeme için tercih hak
kı tanımak muvafık mütalâa edilerek 6 ncı madde kaleme alınmıştır. 

Yedinci madde ; Bu maddeler kanunun meriyeti tarihini ve icra uzuvlarını göstermektedir. 

Nıafia (Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Nafıa Encümeni 
Karar No. 12 11 . VII . 1944 
Esas No. 1/324 

Yüksek Reisliğe 

Memur meskenleri inşası hakkında Maliye Ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
3 . VII .1944 tarihinde kararlaştırılıp Başvekâ

letin. 3 . VII . 1944 tarih ve 6/1885 sayılı yazıla-
riyle Yüksek Makamlarına sunulup 5 . VII . 1944 
tarihinde Encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası, Maliye ve Nafıa Vekillerinin huzuriyle 
mucip sebepleriyle birlikte okundu ve müzakere 
edildi. 

Maliye ve Nafıa Vekillerinin izahlarından ve 
mucip sebepler lâyihasının mütalâasından; An-
karada (500) ve bilhassa Şark vilâyetlerimizde 
(3500) ki ceman yuvarlak rakam olarak (4000) 
memur ve subay evi inşasına başlanması için 

(25) milyon liralık tahsisatla gelecek senelere ge
çici taahhütlere girişmeğe salâhiyet talep edil
diği ve bu maksatla senelik miktarı iki buçuk mil
yon lirayı geçmemek üzere seneleri bütçelerinin 
Maliye Vekilliği kısmına yeter tahsisat konulmak 
istendiği anlaşılmıştır. 

Filhakika; ikinci dünya harbinin doğurduğu 
bir çok sebepler yüzünden Ankara'da mesken in
şası faaliyetinden hususi sermaye ve teşebbüs
lerin tamamen uzaklaştığı; ve her yıl artan nüfus 
adedi, mesken sıkıntısını had bir şekle soktuğu 
ve bu hususun memurlarımızın barınacak bir yu
va bulmak hususnda bir çok müşküllere ve feda
kârlıklara katlanmak zorunda bıraktığı anlaşıl-
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mistir. 

Bazı bölgelerimizde ise, bu sıkıntının asga
ri rahatlık ihtiyacını karşılayabilecek meskenle
rin bulunmamasından ileri geldiği görülmüştür. 
Bilhassa bu hal Şark vilâyetlerimizde ziyade göze 
çarpmaktadır. 

Gerek Ankara gibi nüfusu süratle artan bü
yük şehirlerimizde ve ,gerek küçük, temiz ve 
oturulabilecek iyi bir ev bulunamryan bölgeleri
mize memur ve subaylarımızı mesken sıkıntısın
dan kurtarmak için Devlet bütçesinden para 
sarfiyle memur evleri yaptırılması, Encümeni-
mizce esas itibariyle çok isabetli ve muvafık gö
rülmüştür. Bundan sonra maddelerin müzakere
sine geçilerek 3611 sayılı Nafıa Teşkilât ve vazi
felerine dair olan kanunun hükümlerine göre 
Devlet yapılarının inşası işleri Nafıa Vekâletine 
mevdu vazifeler arasında bulunduğundan ve 
teşkilâtı fenniyesi daha müsait olduğundan me
murlar için mesken yaptırmak ve gelecek yıllara 
geçici taahhütlere girişmek salâhiyetinin bu Ve
kâlete verilmesi mevzuata uygun olacağı düşü
nülmüş, birinci madde ona göre değiştirilmiştir. 

Ankara'da yapılacak memur apartmanları
nın proje ve sairesinin hazırlattınlması hususu 
evvelce Maliye Vekilliği tarafından yapıldığı ve 
inşaatının da sermayesinin hemen tamamı Dev
lete ait olan Millî Emlâk Bankası vasitasiyle yap
tırılması düşünüdüğü anlaşılmıştır. 

Bu günkü fevkalâde haller gözönüne alınarak 
bu inşaatın Emlâk Bankası vasitasiyle yaptırıl
ması faideli olacağı Encümenimizcc de muvafık 

görülerek ikinci ve üçüncü maddeler buna göre 
tertip ve tadil edilmiştir. 

Dördüncü madde Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Beşinci madde Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiş ye yalnız halen Hazine uhde
sinde bulunupta Maliye Vekilliğince memurlara 
mesken olarak tahsis edilecek gayrimenkul-
lerin de bu madde hükmüne göre kiralanabilmesi 
için bir fıkra ilâve; edilmiştir. 

Memur meskenleri inşasına muktazi makeme7 

nin tercihan ita ve nakli muvafık görülmüş ise 
de bunun idari surette temini mümkün olduğun
dan Hükümetçe teklif edilmiş olan kanun lâyi
hasının 6 ncı maddesine lüzum görülmemiştir. 

Hükümetin teklifindeki 7 nci madde, altıncı 
madde olarak ve 8 nci maddede 7 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Nafıa En. Reisi ! Bu M. M. ve Kâtip 
Eskişehir 

î. Arukan 
Afyon K. 

A. Çctinkaya 
Ankara 

R. Börekçi 
Kayseri 

'M. Taner II 
Sivas 

/ , H. Başak 

: Afyon K. 
M. Gönenç 
\ Çorum 

Dr. O. Alper 
Manisa 
O. Ercin 

İsparta 
K. Ay dar 

Ankara 
A. Bayhn 
Urfa 

li. Soyer 
Maraş 

B: Tankut 
Urfa 

R, Soyer 

( S. Sayısı : 228 ) 



— 5 — 
T. G. 

Başvekâlet 
Muamelât Umum Müdürlüğü 15 . VII . 1944 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 213 

6/2007 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Memur meskenleri inşası hakkında 3.. V I I . 1944 tarihli ve 71 - 213/6 - 1885 sayılı tezkere ile 
takdim olunan kanun lâyihasına ilişik maddenin eklenmesi İcra Vekilleri Heyetince kabul olun
muştur. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında bu cihetin alâkadar encümenlerce tetkik edilmesine müsaadele-
lerini saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Madde — Umumî Müfettişlikler mıntakalarında bu kanun esaslarına göre yapılacak memur evleri 
için 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Nafia Vekâleti kısmın
daki 622/c faslına mevzu tahsisattan sarfiyat yapılabileceği gibi Umumî Müf ettisliklerce lüzum 
gösterilecek hizmetlere sarfedilmek şartıy]e bu tahsisattan Hususi İdare ve Belediyelere yardım da 
yapılabilir, . ' . 

Bütçe Encümeni mazbatası 

17 . VII . 1944 

Yüksek Reisliğe 

Memur meskenleri inşası hakkında Maliye 
Vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 3 . VII . 
1944 tarih ve 6/188 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası ile bu lâyihaya bir 
madde eklenmesi hakkındaki 15 . VII . 1944 ta
rih ve 6/2007 sayılı Başvekâlet tezkeresi Nafia 
Encümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize 
tevdi buyurulmakla Saj'in Başvekil Şükrü Sa
raçoğlu ile Maliye Vekili Fuat Ağralı ve Nafia 
Vekili Sırrı Dav hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Ankara'da Şark vilâyetlerinde ve Devletçe lü
zum görülecek diğer yerlerde memur meskenleri 
yaptırılması için bütçelere tahsisat konulması ve 
gelecek yıllara geçici taahhüt icrasına.mezuniyet 
verilmesi Encümenimizce de yerinde görülmüş
tür, 
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T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbata No,. 129 
Karar No. 1/324 

Encümen müzakerelerinde esas ittihaz edilen 
Nafia Encümeni teklifinin birinci müzakeresinde 
tahsisatın bütçenin hangi tertibine konulacağı 
tasrih edilmiştir. 

İnşaata nezaret edecek heyetin sureti teşekkü
lüne dair olan 3 ncü maddeye «ve murakabesi» 
kelimesi ilâve olunmuştur. 

5 nci maddenin ilk fıkrası, inşası biten evle
rin idare tarzının İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
olunacağına dair hükmü ihtiva etmektedir. Bu 
evlerin idaresiyle birlikte tamir ye kira usulle
rinin de İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunaca
ğını tasrihte fayda görmüştür. Kısaca arzolunan 
sebeplerle Nafia Encümeni teklifinin 1, 3, 5 nci 
maddeleri yeniden kaleme alınmış diğer maddeler 
aynen kabul olunmuş ve İcra Vekilleri Heyetin
ce tevzi edilmek üzere Umumî müfettişlikler mın-
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takalarında yapılacak imar işleri iyin Nafia Ve
kâleti bütçesine mevzu tahsisattan memur evleri 
inşası için sarfiyat ve aynı mıntaka belediye ve 
hususi idarelerine yardım yapılabilmesine imkân 
veren bir madde de lâyihaya eklenmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

Î.Eker 
Kâtip 

istanbul 
E, öymen 

Rs. V. 
Kastamonu 
Mezundur 

Antalya 
JV. E, Sümer 

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Bolu 
Dr, Zihni Ülgen 

Diyarbakır 
R.Bekit 
Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 

/ / . Ülkmen 
Kütahya 

H. Pekcan 

Tokad 
B. A. Sevengil 

Yozgad 
A. Sungur 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 

Mardin 
R. Erten 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

İstanbul 
İL Kortel 
Kayseri 

E. Baysal 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Trabzon Yozgad 
M. S. Anamur S. îçöz 

Zonguldak 
E. Erişirgil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Memur meskenleri inşası hah 
kında kanun projesi 

MADDE 1. — Lüzum görü
lecek yerlerde memurlar için 
mesken yaptırmağa ve bu mak
satla (25) milyon liraya kadar 
gelecek yıllara geçici taahhü
de girişmeğe Maliye vekili me
zundur. 

Bu maksatla (2 500 000) li
radan eksik olmamak üzere se
neleri bütçelerinin Maliye Ve
killiği kısmına yeter . tahsisat 
konur. 

Nerelerde kaç memur için 
hangi tipte ev yaptırılması lâ-
zımgeleceği İcra Vekilleri He
yetince kararlaştırılır. 

MADDE 2; — Maliye Vekili, 
birinci maddede yazılı inşaatın 
bir kısmını, Emlâk ve Eytam 

NAFİA ENCÜMENİNİN DE
ĞİŞTİRİCİ 

Memur meskmleri inşası hali
kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Lüzum görü
len yerlerde memurlar için 
mesken yaptırmağa ve bu mak
satla (25) milyon lirayı geç
memek ve malî programı taah
hüde girişmeden evvel Maliye 
ve Nafıa Vekilliklerince müşte
reken tâyin ve tesbit edilmek 
üzere gelecek yıllara geçici ta
ahhüde girişmeğe Nafia Vekili 
mezundur. 

Bu maksatla iki buçuk mil
yon liradan eksik olmamak ü-
zere her sene bütçesine yeter 
tahsisat konur. 

Nerelerde, kaç memur için, 
ile büyüklükte ev yaptırılması 
lâzım geleceği İcra Vekilleri 

* Heyetince kararlaştırılır. 

MADDE 2. — Birinci- mad
dede ynzrlı tahsisattan yeter 
kısmı; Ankara'da yapılacak in-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

Memur meskenleri inşası hakkın
da kaiıun lâyihası 

MADDE 1. — Lüzum görü
len yerlerde memurlar için 
mesken yaptırmağa ve bu mak
satla (25) milyon lirayı geçme
mek ve malî programı taahhü
de girişmeden evvel Maliye vo 
Nafia Vekilliklerince müştere
ken tâyin ve tesbit edilmek üze
re gelecek yıllara geçici taah
hüde girişmeğe Nafia Vekili 
mezundur. 

Bu maksatla iki buçuk mil
yon liradan eksik olmamak üze
re her sene Nafia Vekâleti büt
çesinin (yapı ve imar işleri in
şaat, istimlâk ve esaslı tamirat 
masrafları) faslının Maliye Ve
kâleti tertibine yeter tahsisat 
konur. 

Nerelerde kaç memur için ne 
büyüklükte ev yaptırılması lâ-
zmigeleeeği İcra Vekilleri Heyc-
tinco kararlaştrılır. 

MADDE 2. — 'Nafia Encü
meni teklifinin 2 nci maddesi 
aynen. 
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bankasına ait teşekküllere yap
tırmağa mezundur. 

MADDE 3. —• Birinci mad
dede yazılı binaların proje ve 
plânlan Nafia Vekilliğince tet
kik ve tasdik olunur . 

^Ajıkara 'daki inşaat valinin 
başkanlığı altında. Maliye ve 
Nafia Vekillikleri ile Emlâk 
ve Eytam Bankasının mümes
sillerinden müteşekkil Heyetin, 
nezareti- altında yaptırılır. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
tatbiki için lüzumlu görülecek 
gayrimenkuller 3710 numaralı 
Belediye İstimlâk kanunu hü
kümlerine göre istimlâk olu
nur. 

MADDE 5. — Bu kanun mu
cibince inşa ettirilecek evlere 
ait tahsisatın sarf şekli ve inşa
sı biten evlerin idare tarzı İc
ra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilir. 

Bu inşaatın yapıldığı şehir 
ve kasabalarda mesken veya 
akaarı olan memurlar inşa edi
len evlerden istifade edemez
ler. 

Devlete ait meskenlerde otu
racak memurlardan alınacak ki
ra aylıklarından kesilmek şar-
tiylo istifa olunur. 

MADDE 6. — Alâkalı Vekil
likler inşası Emlâk ve Eytam 
Bankasına devredilen mesken-
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saat için İcra Vekilleri Heyeti 
kararı ile Maliye Vekilliğine 
devredilebilir. 

Maliye Vekili de bu inşaatı 
Emlâk ve Eytam Bankası vası-
tasiyle yaptırmağa mezundur. 

MADDE 3. — İkinci madde 
mucibince Ankara'da yaptırıla
cak binaların proje ve plânları 
Nafia Vekilliğince tetkik ve 
tasdik edilir. Bu inşaat Anka
ra Valisinin başkanlığı altında 
Maliye ve Nafia Vekillikleri ile 
Emlâk ve Eytam Bankasının 
mümessillerinden müteşekkil 
heyetin nezareti altında yapılır. 

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

MADDE 5. — Bu kanun mu
cibince inşa ettirilecek evlere 
ait tahsisatın sarf şekli ve inşa
sı biten evlerin idare tarzı icra 
Vekilleri Heyetince tesbit edi
lir. 

Bu inşaatın yapıldığı şehir 
ve kasabalarda mesken veya 
akaarı olan memurlar inşa edi
len evlerden istifade edemezler. 

Devlete ait meskenlerde otu
racak memurlardan alınacak ki
ra aylıklarından kesilmek sure
tiyle istifa olunur. 

Hazine uhdesindeki binalar
dan Maliye Vekilliğince bu 
maksada tahsisine lüzum görü
lenler hakkında dahi yukarıda
ki fıkralar hükmü tatbik edi
lir. 
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MADDE 3. — ikinci madde 
mucibince Ankara'da yaptırı
lacak binaların proje ve plân
ları Nafia Vekilliğince tetkik 
ve tasdik edilir. Bu inşaat An
kara valisinin başkanlığı altın
da Maliye ve Nafia Vekillikleri 
ile Emlâk ve Eytam Bankası
nın mümessillerinden müteşek
kil heyetin nezaret ve muraka
besi altında yapılır. 

MADDE: 4. — Hükümet tek
lifinin 4 ncü maddesi aynen. 

MADDE 5. — Bu kanun,mu
cibince inşa ettirilecek evlere 
ait tahsisatın sarf şekli ve in
şası biten evlerin idare, kira 
ve tamir tarzları İcra Vekilleri 
Heyetince tesbit edilir. 

Bu inşaatın yapıldığı "şehir 
ve kasabalarda mesken veya 
akan olan memurlar inşa edilen 
evlerden istifade edemezler. 

Devlete ait meskenlerde otu
racak memurlardan alınacak 
kira aylıklarından kesilmek 
suretiyle istifa olunur. 

Hazine uhdesindeki binalar
dan Maliye Vekilliğince bu 
maksada tahsisine lüzum görü
lenler hakkında dahi yukarıda
ki fıkralar hükmü tatbik edi
lir. 
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ler için lüzumlu malzemeyi ter-
cihan ita vo naklederler. 

MADDE 7. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir, 

MADDE 8. — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeğe icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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MADDE 6. — Hükümetin 7 
riei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE — 
Umumî müfettişlikler mmta-
kalarmda bu kanun esaslarına 
göro yapılacak memur evleri 
için 1944 malî yılı Muvazenei 
Umumiye kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Nafia Vekâleti 

kısmındaki 622/C faslına mevzu 
tahsisattan sarfiyat yapılabile
ceği gibi Umumî müf ettişlikler-
co gösterilecek hizmetlere sar-
fedilmek üzere îcra Vekilleri 
Heyeti karariyle bu tahsisattan 
hususi idare ve belediyelere 
yardım da yapılabilir. 

MADDE 6. —' Hükümetin 7 
nci maddesi aynen. ' 

MADDE 7. — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen. 
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