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gelmekte olduğundan intihapta tefrik edilecek 
namzetlerin harekâtı mllilyeye iştirak etmeyen 
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manasına göre intihaplarına dair takriri. 166 
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1. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuaba-

tı demiryolları işletme idaresinür 1341/1925 se
nesi bütçesinin mütemmimi olan mart, nisan ve 
mayıs aylarına ait üç ayin* bütçe hakkında 
(1/869) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maîıİye Encümeni mazbatası. 166:167,191:193 I 
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olunacak hidemat hakkında (1/882) numaralı 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encüme- \ 
ni mazbatası. 167:168,194:196 

REÎS — Zabtr sabık hulâsası okunacaktır : 

Yetmişinci içtima 

13 Mart 1926 Cumartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinskat zaptı 

sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. 

Sayfa 
3. — Darülfünun Emanetinin 1926 bütçesi

nin kabul ve tasdikine kadar ifa olunacak hide
mat hakkında (1/883) numaralı kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 168:169, 

206:208 

4. — Demir ve kömür madenlerimi işletmek 
ve dört senede sarf edilmek üzere Ticaret Ve
kâletine on sekiz milyon lira tahsisat itası hak
kında (1/828) numaralı kanun lâyihası ve Ti
caret ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları. 169:175,200:202 

5. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyeslnin üç 
ayhk ihtiyacatı için tahsisatı munzamına itası 
hakkında (1/870) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazeneli Maliye Encümeni mazbatası. 175:176, 

203:205 
6. — Kayseri - Ulukışla demiryolunun in

şası hakkında (1/821) numaralı kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 176:178,197:199 

7. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve 
rüfekasının, umum memurin kanunu unvanlı 
ve (2/376) numaralı teklifi kanunîsiyie Baş
vekâletten gelen (1/815) numaralı Memurin Ka
nunu lâyihası ve encümeni mahsus ve Muva
zenei Maliye encümenleri mazbataları. 178:190 

Evrakı varide ait oldukları mahallere havale edildi. 
Haklarında tayini muameleye mahal olmayan muh

telif mesai! ile mahalle ve karyelerin eşhası hükmi-
yeden addi hakkındaki teklifi kanuninin reddine ve 
10 Teşrinisani 1335 tarihli harcırah kararnamesinin 
birinci maddesinin tefsirine müteallik mazbatalar mü
zakere ve kabul olundu. 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 14,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Diyarbekir), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 164 — 
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Yol müteahhidi Kayserili Mustafa Efendi hakkın
daki istida Encümeni mazbatası müzakere ve redde
dildi. Müteakiben eşhası nıütegayyibeye ait emvali 
metruke hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine 

Mazbatalar 
/. — Mükellefiyeti askeriye kanunu muvakkatinin 

106 ve 110 ncu maddelerinin tadili hakkında (1/854) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alındı. 
2. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı de

miryolları İşletme İdaresinin 1341/1925 senesi bütçe
sinin mütemmimi olan Mart, Nisan ve Mayıs aylarına 
ait üç aylık bütçe hakkında (1/869) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alındı. 

3. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin üç aylık ih-
tiyacatı için tahsisatı munzamına itası hakkında 
(1/870) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alındı. 
4. — Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyeşi 1926 

bütçesini kabul ve' tasdikine kadar ifa olunacak hi-
demat hakkında (1/882) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

5. — Darülfünun Emanetinin 1926 Bütçesinin ka
bul ve tasdikine kadar ifa olunacak hidemat hakkın
da (1/883) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

6. — Demir ve kömür madenlerinin işletmek ve 
dört senede sarf edilmek üzere Ticaret Vekâletine on 
sekiz milyon lira tahsisat itası hakkında (1/828) nu
maralı Kanun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları 

REÎS — Ruznemeye alındı. 

TtCARET VEKÎLİ ALÎ CENANI BEY (Gazian
tep) — Efendim; demir ve kömür madenlerini işlet
mek üzere tahsisat itası için üç maddelik bir kanun 
teklif etmiştik. Bu çok ehemmiyetlidir. Tercihen mü
zakeresini kabul buyurmanızı rica ederim. 

geçUerek aynen kabul olunduktan sonra Pazartesi 
güne toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

REİS — Efendim, zaptı sabık hülâsası hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır seleri) aynen kabul edilmiştir. 

MAARİF VEKİLİ NECATİ BEY (İzmir) — Efen
dim; bugün Meclisi Âlice Memurin kanununun mü
zakeresi mukarrer ise de Öksüz Yurtlar! ve Darülfü
nun üç aylık bütçelerinin - ihtiyacatma binaen - ter
cihen ve müsîaeelen müzakeresini kabul buyurmanı
zı rica ederim. 

REİS — Efendim; Ticaret ve Maarif Vekili Bey
lerin beyan ettikleri kanunlar kısadır. Bunların mü
zakeresini kabul buyurdunuz takdirde yine Memu
rin kanununun bugün müzakeresi mümkün olacağını 
zannediyorum. Teklifleri reyinize arz edeceğim. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul buyurmu-
yanlar lütfen e! kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

7. — Keller - Malatya - Ergani - Diyarbekir de
miryolunun inşası hakkında (1/803) numaralı kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye ahndı. 
8. — Mübadeleye tabi eşhas için sâdır olan ilâ-

matın sureti infazı hakkında (1/798) numaralı kanun 
lâyihası ve Adliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
Efendim, bu lâyihanın müstacelen müzake

resi hakkında Adliye Encümeninin teklifi vardır. 
Bu teklifi reyinize arz ediyorum. Lâyihanın müsta
celen müzakeresini kabul buyuranlar lütfen el kaldır-
ssn... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Takrirler 
/. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Cinayetten 

cünhaya tenzil suretiyle veyahut esasen cünha dere
cesinde mahkûm olupta temyizi dava eden mevkuf 
mahkûmin'm kefalete ravten tahliyeleri hakkında gös
terilmekte olan tereddüdün izalesine dair takriri. 

REİS — Başvekâlete gönderilmiştir, i 
2. — Rize Mebusu Esat Beyin; Hopa\'da bir Ziraat 

Bankası açılması temenniyatına dair takriri. 
REİS — Başvekâlete gönderilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

l — 165 — 
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3. — Menteşe Mebusu Esat Beyin; kaplıcaların 
havassı şifaiyesini müşir risale neşri temenniyatına 
dair takriri 

REİS — Başvekâlete gönderilmiştir. 
4. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; Şûrayı

devlet namzetlerinin tefriki için hükümetin teklif lis

tesi bugünlerde Meclisi Âliye gelmekte olduğundan 
intihapta tefrik edilecek namzetlerin harekâtı milliye-
ye iştirak etmeyen memurin hakkındaki kanun lâyi
hasının ruh ve manasına göre intihaplarına dair tak
riri. 

REİS — Müşterek encümene havale olunmuştur. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı de
miryolları İşletme İdaresinin 1341/1925 senesi bütçe
sinin mütemmimi olan Mart, Nisan ve Mayıs ayları
na ait üç aylık bütçe hakkında (1/869) numaralı ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. (1) " ' 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen
dim, Kayseri -. Ulukışla demiryolunun inşası hakkın
daki lâyiha ile Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şua
batı Demiryolları İşletme İdaresine ait üç aylık bütçe 
kanunu lâyihalarının müstacelen müzakere Duyurul
masını rica ederim. 

REİS — Efendim, bunlar üç aylık bütçeye ait bir 
kaç lâyihadır. Erzurum -- Sarıkamış » Kars ve Şuabatı 
Demiryolları İşletme İdaresinin üç aylık bütçesinin 
müstacelen müzakeresini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. Binaenaleyh, Erzurum » Sarıkamış » Kars 
ve Şuabatı Demiryolları -İşletme İdaresinin üç aylık 
bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Erzurum ~ Sarıkamış - Kars ve Şuabatı demiryol
ları idaresinin 1341 senesi bütçe kanununa müzeyyel 
kanun. 

Birinci Madde — Erzurum = Sarıkamış * Kars ve 
Şuabatı Demiryolları idaresinin 1341 senesi bütçe ka
nunu ahkâmı Mayıs 1926 gayesine kadar temdit edil
miştin 

REİS — Efendim; Birinci madde hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

İkinci Madde — Mezkûr idarenin 1926 senesi 
Martından Mayıs gayesine kadar üç aylık masarıfına 

(1) Zaptın sonuna merbuttur^ 

mukabil 1341 bütçesinin merbut cetvelde muharrer 
fasıl ve maddelerine ceman (154 055) lira tahsisatı 
muhzamma olarak ilâve olunmuştur. 

REİS — Efendim! Cetvelin fasılları ayrı ayrı re
yinize arz olunacaktır. 

Fasıl Lira 

51 717 

6 000 

76 257 

16 831 

1 Maaşat ve ücurat 
REİS — Efendim! Birinci faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olunmuştur. 

2 Masarifi idare 
REİS — Efendim! İkinci faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın,.. Kabul olunmuştur. 

3 Masarifi Umumiye 
REİS — Efendim! Üçüncü faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olunmuştur. 

4 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
REİS — Efendim! Dördüncü faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olunmuştur. 

5 İhtisas Ücreti 
REİS — Efendim! Beşinci faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olunmuştur. 

6 Telgraf ücreti 
REİS — Efendim! Altıncı faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olunmuştur. 

İkinci maddeye art fasıllar ayrı ayrı kabul Duyu
rulmuştur. Şimdi ikinci maddeyi reyinize arz ediyo-

2 500 

750 

166 
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rum. İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Mart 1926 tarihin
den muteberdir. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Nafıa Vekili memurdur. 

REİS — Efendim, dördüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul 
etmeyenler kırmızı rey varakasını istimal buyursun
lar. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Reis Paşa! Di
ğerleri de vardır. 

REİS — Tabiî sırası geldikçe Heyeti Muhtereme-
n:n reyine müracaat edilecektir efendim. 

Şimdi efendim, müstacelen müzakeresini kabul 
buyurdunuz diğer maddenin müzakeresine geçiyoruz. 

2. — Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesi 1926 
bütçesinin kabul ve tasdikine kadar ifa olunacak hi-
demat hakkında (1/882) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

öksüz Yurtları Müdtriyeti Umumiyesinin 1341 se
nesi bütçe kanununa müzeyyel kanun. 

Madde 1. — Öksüz yurtlarının 1341 senesi bütçe 
kanunu ahkâmı Mayıs 1926 gayesine kadar temdit 
edilmiştir. 

REİS — Efendim! Birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 2. — Öksüz yurtlarının 1926 senesi Mar
tından Mayıs gayesine kadar üç aylık masarıfına mu
kabil merbut cetvelde muharrer fasıl ve maddelerine 
ceman 444 302 lira tahsisatı munzamına olarak ilâve 
olunmuştur. 

REİS — Efendim, ikinci maddeye ait cetvelin fa
sıllarım ayrı ayrı reyinize arz edeceğim. 

(1)' Zaptın sonuna merbuttur._ 

— 167 
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Fasıl Lira 

1 Mütenevvi masraflar 333 838 
REİS — Efendim, birinci faslı 
kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

2 Maaş ve ücurat 49 305 
REİS — Efendim, ikinci faslı kah 
bul edenler lütfen el kaldırsın». 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olunmuştur. 

3 Tahsisatı fevkalâde 35 284 
REİS — Efendim, üçüncü faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.., 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır* 
sın... Kabul edilmiştir. 

4 Mazul memurlar maaş tahsisatı 
fevkalâdesi 1 000 
REİS — Efendim, dördüncü faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.., 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır-; 
sın... Kabul olunmuştur. 

5 Sanayihaneler tesisatı 5 000 
REİS — Efendim; beşinci faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

6 Sanayihaneler sermayei mütedavi-l 
leşi io 000 
REİS — Efendim! Altıncı faslı) 
kabul edenler lütfen el kaldırsın...! 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

7 Memurlar, muallimler ve sanat-i 
kârlar harcırahı ve nakli nükut 2 750 

REİS — Efendim! Yedinci faslı! 
kabul edenler lütfen el kaldırsın...; 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır- j 
sın... Kabul olunmuştur. 

8 Telgraf Ucuratı 875 
REİS — Efendim! Sekizinci fash 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olunmuştur. 
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Fasıl Lira 

6 350 9 Hususî Öksüz yurtlarına muavenet 
REİS — Efendim, dokuzuncu fas
lı kabul edenler lütfen eî kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

İkinci maddeye ait cetvelin fasılları ksîbul buyu-
ruldu. Şimdi maddeyi reyinize arz ediyorum. İkinci 
maddeyi kabuî edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 3. — 1341 senesi Maliye bütçesinin 56 ncı 
(Öksüz Yurtlarına yardım) faslına 312 302 lira tahsi
satı munzamına verilmiştir. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1926 senesi Martından Mayıs gaye
sine kadar tahakkuk edecek maaşatta Öksüz Yurtları 
Müdiriyetî Umumiyesiiîin 1341 bütçesine merbut kad
ro esastır. Ancak merkez muhasebe teşkilâtı aynen 
baki kalmak üzere nıüdsriyeti umumiyenin diğer mer
kez dairelerini ilgaya ve ilga edilen dairelere ait vaza-
ifin vekâlet teşkilâtı dahilinde ifasma Maarif Vekili 
mezundur. 

REİS — Efendim, dördüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabuî etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun 1 Mart 1926 tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Efendim, beşinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen- eî kal
dırsm... Kabul olunmuştur. 

Madde 6. — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Maarif Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim, altıncı maddeyi kabul edenler 
lütfen eî kaldırsın... Kabuî etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey varakasını istimal bu
yursunlar. 

3. — Darülfünun Emanetinin 1926 bütçesinin ka
bul ve tasdikine kadar ifa olunacak hidemat hakkın
da (1/883) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye encümeni mazbatası. (1) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

REİS — Efendim, Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Darülfünun İdaresinin 1341 senesi Bütçe Kanunu
na müzeyyel kanun. 

Madde 1. — Darülfünunun 1341 senesi Bütçe Ka
nunu ahkâmı Mayıs 1926 gayesine kadar temdit olun
muştur. 

REİS — Efendim! Birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 2. — Darülfünunun 1926 senesi Martından 
Mayıs gayesine kadar üç aylık masarıfına mukabil 
1341 bütçesinin merbut cetvelde muharrer fasıl ve 
maddelerine ceman 186 522 lira tahsisatı munzamına 
olarak ilâve olunmuştur. 

REİS — İkinci maddeye ait cetvel ve fasılları ay
rı ayrı reyinize arz edeceğim. 

Fası! Lira 

Emanet maaş ve ücuratı 
REİS — Kabul edenler... Etmeyen-. 
lek'... Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edenler... Etmeyen
le?... Kabul edilmiştir. 
Tamirat 
REİS — Kabuî edenler... Etmeyen
le^.. Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıslar harcırah ve 
ücuratı 
REİS — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fakir talebenin iaşe masrafı 
REİS — Kabuî edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Kütüphane masarifi tesisrye ve ki
tap bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Pvlasarifi mütenevvia 
REİS — Kabuî edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Edebiyat medresesi maaş Ye ücu
ratı 
REİS — Kabul edenler... Etm& 
yenler... Kabul edilmiştir. 

8 440 

2 750 

7 500 

12 500 

3 000 

5 000 

12 625 

5 825 
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Tahsisatı fevkalâde 
REÎS — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. " 
Edebiyat Medresesi masarifi 
RElS — Kabul edenler... Etme^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen Medresesi maaş ve ücuratı 
REÎS — Kabul edenler... Etme^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalâde 
RElS — Kabul edenler... Etme^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen Medresesi masarifi 
REİS — Kabul edenler... Etme-; 
yenler... Kabul edilmiştir. 
İlahiyat Medresesi maaş ve ücuratı 
REÎS — Kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalâde 
REÎS — Kabul edenler... Etme^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 

İlahiyat Medresesi masarifi 
REÎS — Kabul edenler... Etme-. 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hukuk Medresesi maaş ve ücu
ratı 
REÎS — Kabul edenler... Etme-! 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahsisatı fevkalâde 
REÎS — Kabul edenler... Etme-! 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hukuk Medresesi masarifi 
REÎS — Kabul edenler... Etme^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Medresesi maaş ve ücuratı 
REÎS — Kabul edenler... Etme^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edenler... Etme^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesi ve seriyriyatları ma
sarifi umumiyesi 

REÎS — Kabul edenler... Etme-* 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eczacı ve Dişçi mektepleri 
REÎS — Kabul edenler... Etme-! 
yenler... Kabul edilmiştir. 
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7 368 

1 749 

5 727 

7 587 

8 000 

2 292 

2 671 

875 

5 735 

7 220 

1 250 

22 395 

18 334 

25 000 

4 686 

Lira 

24 5 595 

25 
3 498 

Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edenler... Etme^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eczacı ve Dişçi mektepleri masarif 
ve vasaiti tedrisiyesi 
REİS — Kabul edenler... Etme^ 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim! İkinci maddeye ait fasıllar birer birer 
kabul olundu. Maddeyi reyinize arz ediyorum. İkinci 
maddeyi aynen kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. Bu kanun 1 Mart 1926 tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 4. Bu kanunun ahkâmım icraya Maarif 
Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler be
yaz, etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

4. — Demir ve kömür madenlerini işletmek ve 
dört senede sarf edilmek üzere Ticaret Vekâletine 
18 milyon lira tahsisat itası hakkında 1/828 numa
ralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Muvazene i Maliye 
Encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Efendim, demir sanayiinin tesisine dair 
kanunun müzakeresine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen varan? 
HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, Vekil 

Bey izahat versinler. 
REİS — Vekil Beyefendi! Kamının, heyeti umu

miyesi hakkında izahat istiyorlar. 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANjî BEY (Gazi

antep) — Efendim, memlekette demir sanayiini vtt-
cude getirmek için demir madenlerini işletmek lâ
zımdır. Malumuâliniz Ticaret Vekâleti geçen sene 
bütçesindeki tahsisat ile bir demir mütehassısı getirt
mişti. Bu mütehassıs dokuz ay zarfında muhtelif 
mahallerde tetkikat yaptı. Bu tetkikat neticesinde 
memleketimizde, yüksek fırınlar meydana getirerek 
demir madenlerini işletmek kanaati hasıl oldu. 
Malumuâliniz madenlerde - bilhassa demir ma
denlerinde - yakılan kömür kok hasıl edecek 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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kömür olmak iktiza ediyordu. Madenlerde ya
kılacak ve kok meydana getirecek kömür men-
baı, Kastamonu Vilâyeti dahilinde Söğütözii, 
Daday ve havalisindeki manaükla keşfedilmiş
tir. Tecrübeler yaptırıldı, orada bulunan kömür kok 
istihsaline kâfi bir kıymeti haizdir. Ayna zamanda o 
civarda vesair manatıkta, muhtelif mahallerde muh
telif demir madenleri vardır. Bunların 3-4 tanesi hak
kında tetkikat yaptırdık. Diğerleri hakkında tetkikat 
devam etmektedir. Daha henüz fabrika tesis edile
cek mahal taayyün etmemiştir. Fakat her hakle ya 
Saframbolu'da veyahut ona civar bir mahalde ola
caktır. Buna ait olan proje ve raporları Ticaret En
cümenine getirdim, mufassalan izahat verdim, hari
talara ve keşfiyata ait bülün tafsilât raporlarda 
mevcuttur. Bunun hepsini Heyeti Aliyenize göster
mek müşkül ve müteassirdir. Arzu buyuran arkadaş 
varsa vekâlet daima lâzım gelen tafsilât ve izahatı 
vermeğe hazırdır. Bu sene üç aylık bütçede yalnız 
altmış bin liralık bir tahsisat koyduk, bununla yeni
den Avrupa'dan celbi yalnız altmış bin lirahk bir tah
sisat koyduk, bununla yeniden Avrupa'dan celbi ik
tiza eden dört mütehassısın tahsisatı ve arz üzerinde 
yapılacak jeolojik keşfiyata lâzım olan masarifat 
konmuştur, 1926 senesine ait bütçeye tesisatı iptidai
ye ve kömür madeninin açılması ve demir madenle
rinden birisinin yine açılarak işletilmesi için dörtyüz 
bin lira konulmuştur. Gelecek sene bütçelerinde, ya
pılacak tetkikat üzerine her senenin masrafı ait ol
duğu senesin bütçesine konulacaktır ve ümit ediyo
ruz ki, dört sene sonra bu madenleri işletmek ve 
memlekette lâzım olacak demiri memleket dahilinde 
istihsal etmek mümkün olacaktır. 

YUSUF BEY (Denizli) — Ticaret Vekâletinin 
şu teşebbüsü sayını şükrandır, bendeniz kendi hesa
bıma teşekkür ediyorum. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Beyefendi, burada 
bir takım isimlerden bahsediliyor. (Karadeniz sahi
line on ilâ yirmi kilometrelik kısa mesafelerde mev
cudiyeti tahakkuk eden Samakocık, Afyon, Koca
man, Ayazmant, Beşparmak, Fetke demir maden
leri..) bunlar hangi iskelelerde demir madenleridir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! arz etmiştim. Demir madeni 
memleketin 15 yerinde vardır. Mühim olarak görü
len bu demir madenlerinin bir kısmı sahildedir, nakli 
gayet kolaydır. Bir kısmı da dahildedir. Şfmendü-
fer güzergâhına tesadüf edenlerde etmeyenler de var-
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dır, Tabiî nakli kolay olanlar ahvali adiyede işle
yecek, fakat dahilde olan madenlerin indelicap de
nizden nakliyat mümkün olmayan zamanlarda işle-
mlmesi mutasavverdir. Yani her ihtimal nazarı dik
kate alınarak yapılacak böyle büyük tesisatı bazı 
mevani dolayısiyle işlemeyecek gibi bir vaziyete dü
şürmemek için lâzım gelen bütün tertibat alınmıştır. 
Dahilde ve sahilde biri ahvali adiyede, diğeri ahvali 
fevkalâdede işlemek üzere madenler tespit edilmiş
tir. Evvelce arz ettiğim gibi arzu buyuran zevat var
sa vekâlete müracaat eder. Haritası falan hepsi mev
cuttur. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Demir ma
denlerinin iktisadî, siyasî, askerî çok ehemmiyeti ve 
bir çok faydaları vardır. Memleketin aksamı muh-
teîifesinde şüphesiz bir çok demir madenleri vardır. 
Bu kamında tahsis vardır, Karadeniz sahili gösteri
liyor. Halbuki, ateyen daha mühim daha iktisadî şe
kilde istifade edilebilecek madenler vardır. Onun için 
hükümet bu noktai nazardan, bunları tamamiyle dü
şünmüş müdür? Hükümet bunların tetkikatını tanıa-
miyîe yapmışmıchr? Bu kanunu çıkardıktan sonra 
tetkike! yapacakmıdır? Bir taraftan tetkikat yapıyor, 
öbir taraftan da tahsis ediyor. Bendenize kaljrsa şim
diden böyle tahsis edilmesi doğru değildir. Tetkikat 
lâzım ve bu tamamen yapılmalıdır. Bu yapıldıktan 
sonra her şeraiti haiz olan yeri tayin etmeli. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi 
antep) — Efendim, demir madeni kömürle beraber 
gider. Ya demiri kömürün yanına götüreceksiniz. 
Buısun ikisinin bir arada bulunmasına imkân yoktur. 
Memlekette demir izabe edebilecek kabiliyette kö
mür ancak Kastamonu Vilâyetine tabi Daday, 'Cide 
ve Söğüiözü havalisinde bulunmuştur. Onun için de
miri mutlaka kömürün yanma getirmek mecburiyeti 
vardır. Fabrikayı da kömürün yanında yapmak lâ
zımdır. Diğer demir madenlerine gelince: Meselâ 
Kayseri'dc bulunan Fersşe madenini de keşfettirdik, 
mütehassıs oraya gitti, günlerce kaldı. Orada da 
tetkikat yaptı. Karahisarın yanında vardır. Orada da 
tetkikat yapmıştır. On beş mahalde yapılmıştır. Arz 
ettiğim gibi iktisadî cihetleri tetkik edilerek ahvali 
adliyede işleyecek kısım ayrılmıştır. Ahvali fevkalâ
dede memleket dahilinde işletüipte cevheri nakledil
mek için Kayseri gibi, Karahisar gibi yerler de na
zarı dikkate alınmıştır. Yani tahsisi bundan dolayı
dır. Fabrika her halde kömürün yanında olacaktır. 
Bunun başka yerde işlemesine imkân yoktur. Bilhas
sa memleket dahilinde uzak mesafelerde beş, altı yüz 
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kilometre mesafelerden demiri kömürün yanma gö-
türüpte orada demiri izabe edip ondan cevher çıkar
mak doğru değildir. Fakat ahvali fevkalâde olursa 
tabiî fiyat nazarı itibara alınmaz. Her ne olursa ol
sun, fabrikanın işlemesi lâzımdır. Binaenaleyh uzak 
yerlerdekilerini iktisat kavaidini nazarı itibara almak
sızın işletmek mecburiyeti hasıl olduğu takdirde de
mir kömürün başına uzak mesafeden götürülecektir. 
Fakat alelade zamanlarda iktisadî hareket edile
cek ve yakın bulunan mahallerden götürülecektir. 
Yani tespit edilecek şey, kömürün yanında fabrika
ların yapılmasıdır. Diğer demir madenlerinin hepsin
den istifade etmek zaruridir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Vekil Be
yefendi, Kayserideki Feraşe madenlerinden bahset
tiler. Pek doğrudur. Şunu arz etmek isterim ki Fe
raşe kömür madenlerinin yanında demir madenlerini 
tetkik etmişler. Kömür madenlerini tetkik etmedik
leri anlaşılıyor. Binaenaleyh oradaki bu madenleri 
de tetkik eder, derecesini ayırır, belki daha ziyade 
iyi bir şekil bulmak kabildir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CANANİ BEY (Gazi
antep) — Beyefendinin buyurdukları kömür maden
lerinin numunelerini getirttik. Oradaki iyi cins linyit
tir. Linyit değil Ereğli kömürü bile lâzım gelen ha
rareti veremez. Demir izabe fırınlarında çoktur, ve 
fırını kırıp tekrar yapmak lâzım gelir. Bunun için 
lâzım gelen kömür, kok yapacak kömürdür, bu kö
mürün içinde bulunan mevadı gaziye % 22 den nok
san olmalıdır. % 22 den fazla olursa demir izabe ede
cek kok kömürü meydana gelemez. Binaenaleyh 
bizim memleketimizde kardif kömürüne muadil ol
mak üzere yalnız Daday ve Cide havalisindeki kömür- j 
ler vardır. Bundan başka Ereğli kömürü bile olamaz. ı 
Binaenaleyh Ereğli de bile yapamıyoruz. Onun yanına 
götürmeğe mecbur oluyoruz. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
lar, geçen sene İktisat Mecmuasının zannederim 37 
numarasında idi. Vaktiyle Almanlar tarafından havzai 
fahmiyede bir tetkikat yapılmış ve o tetkikata ait bir 
rapor vardı. O rapor nazarı dikkatimi celp etmiş idi. 
Geçen sene dairei intihabiyemi dolaşırken o raporun 
sıhhatini anlamak için Daday'dan Cide yolunu takip 
ettim. Köy yollarını, orman yollarını bir çok arızalı 
yerleri tetkik ettim. Burada bahsedilen Daday civa
rında Söğütözü civarına kadar gittim. Orada kömürü 
gözlerimle gördüm. Hatta köylülere de bazı parçalar 
getirttim. Bendenizden evvel de vekâlet bir mühendis 
tayin etmiş, tetkika memur etmiş, o mühendis de gel- ] 
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miş, uzun boylu tetkikat yapmış, hatta bazı hufreler, 
kuyular açtırmış ve o kuyuları da gördük. Hakikaten 
o rapor Almanların gayet fennî bir surette tetkikat 
yaptıklarını gösteriyor. Gayet sıhhatli bir rapordur. 
Bilâhara hükümetin memur ettiği mühendis-ki pek 
muktedir bir mühendis olduğunu işittim ve havazai 
fahmiyeden gönderilmiştir. O da o Almanların göster
diği raporu teyit etmiştir-şimdi hükümetin esbabı mu-
cibesinde deniliyor ki bilhassa kok istihsal edilebile
cek kömür lâzımdır. Evet heryerde kömür bulunabi
lir. Fakat kok istihsal edilecek kömür bulunamaz. 
Bunların bir çok evsafı vardır. İşte bu evsafı haiz kö
mürün Söğütözü civarındaki madenlerde, kömür da
marlarında olduğu anlaşılıyor. Onun içindir ki Kara
deniz mailesine hükümet ehemmiyet vermiştir. Bilhas
sa bu meşhudatımı Heyeti Celileye arz etmek isterim. 
Söğütözü; bir çok arkadaşlar teşrif buyurmuşlardır, 
İneboludan Küreye bir şose vardır. Kürenin takriben 
22 kilometre garbına düşer. Binaenaleyh buradan çı
kacak kömürler icabında dekovil vesaire yapılmaksızın 
Gidenin 30, 40 kilo, metre şarkında bulunan Hoşalay 
nahiyesinden denize de bir havaî hatla indirilebilir. Bi
naenaleyh bu bendenizce şayanı şükrandır. Kabulünü 
temenni ederim. 

REİS — Efendim, maddelere geçilmesini kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Demir Sanayiinin Tesisine Dair Kanun 
Birinci madde — Karadeniz mailesinde devlet ta

rafından tesis edilecek demir sanayii ile merbutu kö
mür ve demir madenlerinin tetkik, taharri, tesis ve iş
letilmesi için dört senede sarf edilmek ve her sene sar
fı icap eden miktar bütçeye konulmak üzere on sekiz 
milyon lira tahsis olunmuştur. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) T- Arkadaşlar, 
her milletin kendine göre bir takım efsaneleri vardır 
ki o efsanelerde bazı hakikatlar mündemiçtir. 

Türkiye Ergenekondan demir döğmüşde çıkmış, 
demire yapışmak sayesinde hürriyetini, istiklâlini, na
musunu kurtarmıştır. Bizi bir çok saadetlere ve refa
ha mazhar eden İsmet Paşa hükümetinden bu saadeti 
de bu, büyük rehberliği de bekliyorum. 

Ne tuhaf tesadüftür, Mart dokuzunda Ergenekon' 
dan çıkan Türkler yine Mart dokuzuna doğru böyle 
güzel ve muazzam kanunu müzakere ediyor. 

Memleketin iktisadiyatını temin edecek olan bu 
kanunun teklif ettiğinden dolayı muhterem Ali Cena
nı Beyefendiye öz yürekten teşekkürlerimi sunarım. 



İ : 71 15 . 3 , 1926 C : 1 

Akdenizin dalgalariyle döğüieıı İçelde, Ayaklar al
tında çok mebzul, çok güzel ve çok zengin madenler 
vardır. Karadeniz havalisi kadar Akdenizin Anamur 
ve sair havalisi ki, buraîarda kıymetli demir madenle
ri vardır. Arkadaşlar, bu madenler oralarda ayaklar 
altında pırıl pırıl parlar, O madenleri gördükçe ağla
dım. Yakınında belki linyit, belki başka bir kömür 
madenidir. İktisasım yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY. — Yemin etsen 
başın ağrımaz linyittir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — (Devamla) — 
Her halde Karadeniz kadar Akdenizin bu kıymetli ma
denini de nazarı dikkate almak lâzımdır zannediyo
rum. 

Yakın vakte kadar Fransızlar buradan hayli ihra
cat yapıyorlardı, vapuru iskeley yanaştır, madeni 
istediğin yere götür. Binaenaleyh memleketin bu nok
tasının da nazarı dikkate alınmasını çok rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, her arkadaş 
dairei iııtihabiyesini demirinden kömüründen bahse
decek olursa epeyce vakit geçer ve netice de fayda
sız olur. Arkadaşlarımın ve Vekil Beyin beyanatla
rından ve Ticaret Encümeni mazbatasından anlaşılı
yor ki hükümet daha işleteceği demir madenini tespit 
etmiş değildir. Binaenaleyh şu veya burada tetkikat 
yapmaya kendisi için bir salahiyet lâzımdır. Buradaki 
kayıt bu salahiyeti tahdit ediyor. Dört sene kadar bir 
zaman var. Burada «Karadeniz mailesinde» fıkrası za
ittir. Bunun tayyı lâzımdır. Yine alt tarafı devam et
mek lâzımdır. Hükümet için yine serbesti vardır. Dört 
sene parayı istediği yere sarf edecektir. Böyle kendi 
kendisine kayıt koymak faydasızdır. 

Yukarısında da; filan falan yerlerde maden var
dır diyor. Eğer bu kaydı koyacak olursanız o vakit 
tetkikatı Akadenizde yaptıramaz, şimalde yaptıramaz, 
cenupta yaptıramaz. Mutlaka Karadeniz mailesine 
sarf etmek mecburiyetiv ardır. Onun için bu fıkranın 
tayyını teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ- HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Ali Cenanı Beyefendinin izahatından anla
şıldığı veçhile yüksek fırınları behemehal kok kömür
leri havzasında tesis etmek mecburiyetindeyiz. Demir 
sanayiinin ruhu yüksek fırınlardır. Bu on sekiz mil
yonun laekal nısfına karip bir miktarını bu tesisat 
yiyecektir. Memleketin diğer mahallerinde Karadeniz 
mailesi üzerinde daha bir çok demir madenleri vardır. 
Arkadaşlardan bir çokları elbette bilirler. Harbi Umu

mide de bilfiil tanınmış ve imal edilmiştir. Hatta bu, 
adi vesaitle imal edilmiş, kazma, kürek yapılmıştır. 
Sürmenc'de var, Ünye'de var. Daha bir çok yerlerde 
var. Bu demek değildir ki; tesisatı orada yaparsak 
diğer evsafı lâzımeyi haiz demir madenleri işlemeye
cek, hayır bilâkis onların cevheri de işlenecek; fakat 
assl tesisatın bulunduğu yere ham cevher halinde sevk 
edilecektir, ©ir çok memleketler demir cevahirini meb-
zulcn havi oldukları halde kömürleri yoktur. Keza 
kömürleri olduğu halde demirleri yoktur. Cevahiri 
başka yerden taşımak suretiyle demir sanayiini tesis 
eden memleketler çoktur. Binaenaleyh evsafı lâzımeyi 
haiz ve muhtevi olduğu cevheri Hükümetin tetkika-
tiyle malum olan ve ocakların tesis edildiği mıntı
kaya şevki vesaiti nakliyenin halihazırına göre müm
kün bulunan bütün cevahiri işletmek lâzımdır. Bu 
ocaklar bir defa tesis edildikten sonra yalnız o sahada 
bulunan demir cevheri ocakların sermayesini dahi it
faya kifayeî etmez. Binaenaleyh nasıl olsa biz diğer 
menbalardaki cehahiri madeniyeyi de o sahaya nak
letmek mecburiyetindeyiz. Bilhassa sevahüde bulunan 
cevahiri madeniye sevkediîecektir. Onun için tesisa
tın mahalini tespit etmekte fayda vardır. Kayıt zait 
değildir, maruzatım bundan ibarettir. Tetkik ve ta-
harriyat için maadin idaresinin, Ticaret Vekâleti büt
çesinin fasıllarında parası vardır. O tetkik ve tahar-
riyatını yüne yapmaktadır. Nitekim şimdiye kadar bu
lunan bu, on, on beş maden şimdi bulunmuş değildir. 
Şunu arz edeyim ki, gerek Ayazmant, gerek Ana
mur'da ve gerekse Payas'da ve muhtelif yerlerdeki 
demir ocakları maadini mekşufeden değildir. Bunlar 
imtiyazlı madenlerdir ve bugün ashabının yedi tasar
ruf undadır. Hükümet oradad oğrudan doğruya te
sisat yapmaya bile mezun değildir. Onun için tesisatın 
burada yapılmasına lüzum vardır ve bu kaydın da 
lüzumu olduğuna bendeniz kaniim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Ticaret Vekili 
Beyefendi buyurdular kî, tetkikat ve taharriyata devam 
ediyoruz. Yarın Kırşehri civarında hem demir ve 
hem de evsafı lâzımayı havi kömür bulursak bu pa
radan oraya sarf edebilir mtisiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Edemeyiz. Etsek bile doğru değildir. Demirle kömür 
bir arada, bundan sonraki tetkikat ile ele geçecek 
olursa onun için ayrı düşünmek lâzımdır. Nitekim, 
bu para ancak bu tesisatı vücude getirmek için lâ
zımdır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Esas maddede yazılış 
böyle değildir. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Tetkîkat için vekâletin diğer tahsisatı da vardır. Fa
kat bunu böyle serbest bırakırsak bugün Ali Cenani 
Beyefendi, yarın başka vekil, daha öbür gün başka 
biri bu sahayı bırakayım, öbüründe tesisat yapa
yım derse, arada hiçbir şey hâsıl olmaz. Tespit edil
miş saha vardır. Bütün fennin icabatı ve tetkikan 
hazıra buranın işlenmeye müsait olduğunu göstermiş
tir. Kuvvetimizi orada teksif etmek mecburiyetinde
yiz. Ta ki bir şey yapabilelim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — O halde maddede «Kö
mür ve demir madenlerinin tetkiki, taharrir, tesisi» 
cümlesinin başka sahalara şümulü yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Yalnız o sahadadır. Muhtelif mıntıkalar vardır ki... 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY '(Gazi
antep) — Demir yalnız o sahaya münhasır değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Evet efendim, demiri başka yerlerden arayabilirler. 
Nitekim aramaktadırlar. Avrupa'dan sureti mahsusada 
demir mütehassısı getirmişizdir. Bu adam gezip her 
yeri tetkik etmektedir. Bu ahkâm tetkikata mani de
ğildir. Muayyen bir işin meydana getirilmesi için 
iktiza eden tesisattır, sermayedir. Bunu başka yerlere 
tevzie kalkarsak esas maksat bile suya düşebilir. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaş
lar! Zannediyorum ki; verilen izahata rağmen biz yi
ne meseleyi uzatıyoruz. Zaten gerek Ticaret ve ge
rek Maliye Vekili Beyler bildirdiler ki; bizim mem
lekette bir tek yerde kömür vardır. O kömürdür ki; 
yüksek fırınlarda lâzım olan dereci harareti verebi
lir. Filhakika memleketimizde Edirne'den Erzurum'a 
kadar nereyi delerseniz orada linyit kömürü çıkıyor. 
Halbuki, değil linyit kömürü, Ereğli kömürü bile bu 
yüksek fırınların derecei hararetini getirecek kok kö
mürü kuvvetini yapamadığı tahakkuk etmiştir. Çok te
şekkür ediyoruz ki memleketimizde Söğütözü saha
sında böyle yüksek fırınları idare edecek kömürleri
miz mevcuttur. Bu, büyük bir nimettir. Bunun bu
lunduğuna teşekkür edelim. Acaba bu linyitlerin ya
nında (Huy) olmaz mı? Linyit olunca oralarda Huy 
olmaz. Onlar ayrı ayrı edvarı jeoîojiyeye tabi şeyler
dir. Yani bir yerde linyit medfun oldu mu? Onun ya
nında fennen (Huy) medfun olmamak lâzım gelir. 
Onun için tetkîkat göstermiştir ki;'bizim memleketi
mizde de demir izabesine lâyık kok kömürünü hasıl 
edecek bir tek kömür madenimiz vardır. Miktarı da 
kâfidir, keyfiyeti de kâfidir. Ondan başka yerde bu 
demir müessesesini öyle istediğimiz gibi deniz kena

rında falan yapamayız. Bir parça malum olan yerde 
yapacağız. Safranbolu civarım tetkik edenler bilirler 
ki; bir kere bir silsilei cibal ile mahdut I ve dahilde gü
zel bir yerde olduğu gibi fabrika için i de lâzım olan 
elektrik kuvvetini haiz enharı da muktevidir. Binaen
aleyh orada lâzım olacak kuvveti de az masrafla istih
sal mümkündür. , 

Sonra meselâ demirin bulunduğu yere kömürü 
götürelim, kömürün bulunduğu yere' demiri götür-
mektense bu doğrudur. Eğer bir yerde miktarı kâfi 
demir olsa idi; demirin bulunduğu yere götürmek el
bette müraccah olurdu. Çünkü hamdemirin kütle ve 
sıkleti kömürün sikleîinden daha fazladır. Fakat tet-
kikat göstermiştir ki memleketimizin bütün ihtiyacatı 
İçin lâzım olan demiri bir yerde bulamayacağız. 
Muhtelif yerlerden alacağız. Halbuki, kömür hiç ol
mazsa bir yerde mütekâsiiftir. Demirciliği nerede te
sis edelim. Meselâ bir yerde tesis ett$k. Elli bin ton 
demir çıkardıktan sonra orada demir | bitti. Ey şimdi 
on sekiz milyon lira kıymeti olan fabrikayı başka bir 
yere mi nakledeceğiz? Binaenaleyh mademki kömür 
mütekâsif demir müteferriktir. Bir çok yerlerden taşı
yıp kömürün yanına getireceğiz. Tahakkuk etmiştir 
ki, Söğütözü, fabrikasının demir yanında tesisi de, 
demin arz ettiğim esbaptan dolayı mümkün değildir. O 
kömüre yakın büyük nakliyat masrafını müstelzim ol
mayacak ve tesisat hususunda ve memleketin bütün 
menafimi temin edecek bir surette tesisi lâzım olan 
bir yerde fabrikayı tesis edeceğiz. Kömürün yanına 
demirimizi getireceğiz. En uzak yerîetden demir gele
cek. MeseSâ bendeniz demirlerden birinin tetkikatmı 
biliyorum. Bu Kütahya'nın Emet kazasının Alagöz 
dağının demiridir. Bunun imtiyazı bildiğim arkadaşlar
dan birinin elindedir. O tetkikat yaptırmıştır. Tetkîkat 
neticesinde eğer oradan denize doğru i bir vasıta olursa 
böyle yüzde otuz sekiz cevheri muhtevi olan bir ma
denin Avrupa'ya sevkı dahi mümkün olduğu anlaşıl
dı. Ecnebi mütehassıslar tetkik etmişlerdir. Yalnız ora
sının şimdilik vesaiti nakliyeden mahrumiyeti dolayı-
siyle işletmekten sarfınazar edilmiştir. Halbuki Ala-
göz'ün en yukarısı yüzde yetmiş beş olmak üzere 
yüksek bir kabiliyeti vardır. Yakında Kütahya -- Ba
lıkesir hattı yapılırsa ondan da istifade edilecektir. De
mirimiz Hasan Beyin buyurduğu gjibi bir mahalde 
külliyetli ve memlekete kâfi gelecek Iderecede yoktur. 
Meselâ benim vatanım olan Rize'nin Cebel dağında 
kömür vardır ki ahali toprağı kazmasıyle eşer ve kö
mürü meydana çıkarır, yani o kadar külliyetlidir. Bun
lar her yerde vardır. Tirebolu civarında, Sürmene 
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civarında vardır, Ünye'de vardır. Giresun'da vardır. 
Kanunun birinci maddesinde dediği gibi demir ma
denleri mütekâsif olarak bir yerde olmadığından di
ğer yerlerden alıp getireceğiz. Fakat kömür mütekâ-
siftir. Bir yerdedir, onun için maddeyi muvafık gö
rüyorum. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Efendim, 
fabrikaSar her'hangi bir deniz hücumundan mahfuz bir 
yerde mı yapılacak? Yoksa deniz kenarında mı? 

TİCARET VEKİLİ AUİ CÎENANÎ BEY (Gazi
antep) — Efendim, ihtiyacatı memlekete muvafık ola
cak şekilde mahfuz bir halde yapılması tespit edil
miş ve o yolda düşünülmüştür. O cihetle kamilen tes
pit edilmiştir. 

RIFKI BEY (Edirne) — Efcndmİ, bu madenlerin 
doğrudan doğruya devlet tarafından işletilmesi mi 
matluptur? Müsait şartlarla talip çıkarsa ona mı ve
rilecektir veyahut biliştirak yaptırmak cihetleri mi dü
şünülmektedir? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, şimdi hükümet kendisi yapmak 
fikrindedir. İleride muvafık bir talip bulursa onda da 
'bir mahzur yoktur. Yalnız biz beklemek istemiyoruz. 
Bize gelsinler, demir madeni tesisatım yapsınlar diye 
beklemek istemiyoruz. Bu, muazzam büyük bir me
seledir. Hükümet işe kendi kuvvetiyle baş'îamak isti
yor ve ikmal etmek azmindedir. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

REİS — Müzakereyi kâfi gerenler lütfen el kal
dırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Kâfi görül
müştür. Takrirleri okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin (Karadeniz mailesinde) fıkrası

nın tayyını teklif eylerim. 
Karesi 
Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Ticaret Vekâletinin memleketi

mizde demir sanayiinin ilk defa olarak tesisine müte
dair olan işbu kanunu Meclise sevketiiğinden dolayı 
şâyânı tebrik görürüm. Binaenaleyh maddelere geçil
mesini teklif ederim. 

Denizli 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Geçen sene Meclisi Âlice kabul buyuruîan Harita 

Müdüriyeti Umumiyesi Kanunu erbabı mucibe mazba
tasında yalnız sathı arzın haritasını değil, tahtelarz 
mevcut madeniyatın cins, Vüsat ve cesametini de tes

pit etmek lüzumu tasrih edilmişti. Bu lüzuma binaen 
Harita Müdüriyeti Umumiyesinde bir Jeoloji Şube
si teşkili ile Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bütün 
madeniyat hakkında esaslı tetkikat icra edilmesi tahtı 
elzemiyettedir. Binaenaleyh teklif edilen mebaliğden 

| jeoloji tetkikatına ait olan bu şubeyi bir an evvel 
tesis etmek üzere Harita Müdüriyeti Umumiyesi büt
çesine naklini teklif eylerim. 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Riyaseti Celileye 
Maddenin berveçhiâti tadilini teklif ederim. 
Zaruret halinde doğrudan doğruya devlet tarafın

dan tesis edilecek demir sanayii ilâh... 
} Edirne 
j Hüseyin Rıfkı 
j REİS — Efendim, Mahmut Nedim Beyin takriri 

başka bir mevzudur. Onun için bu maddede mevzu
bahis olamaz. Yusuf Beyin takriri heyeti umumiye-
sine aittir. Vehbi iBeyle Rıfkı Beyin takrirleri kaldı. 
Vehbi Beyin takriri esaslı tadili mutazammındır. 

Karadeniz mailesinde suretinde tahdit edilmeyip, 
umum memlekette tetkik ve taharriyata şâmil olmak 
üzere ^Karadeniz mailesinde» kelimesinin tayyını tek
lif ediyorlar. 

'MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, para boşa gider. 

REİS — Rıfkı Beyin takriri devletçe zaruret olur
sa kendi işletsin, zaruret olmazsa başkalarına versin 
mealinden ibarettir. Evvelâ Vehbi Beyin takririni reye 
koyacağım. (Vehbi Beyin takrir tekrar okundu) 

Vehbi Beyin takririm nazarı dikkate alanlar lüt
fen el kaldırsın... Almayanlar el kaldırsın... Vehbi 
Beyin takriri nazarı dikkate alınmamıştır. 

^Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin takriri tek
rar okundu.) 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, zaruret zaten hasıl olmuştur. Za
ruret üzerine hükümet tesis etmek istiyor. 

REİS — Efendim, Hüseyin Rıfkı Beyin takririni 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Almayanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaidırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince tahsis 
edilen mebaliğin mecmuunu ve senevi tediye miktarı 
bütçesinde mevzu tahsisat derecesini tecavüz erme
mek üzere Ticaret Vekâleti İcra Vekilleri Heyetinin 
kararıyle taahhüdata girişmeye mezundur. 
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Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu işe ait tahsisat kâblettediye 
Divanı Muhasebatın vizesine tabi değildir. Bir senei 
maliyeye ait sarfiyatın evrakı nıüspıtesi ertesi senei 
maliyenin altıncı ayı nihayetinde hesabı katisiyle bera
ber Divanı mezkûra verilecektir. 

'REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun su veri talbiki-
yesini irae eden talimatnamenin tanzimine ve ilk kad
ronun tespitine İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

(REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edil
miştir. 

'Beşinci Madde — Mart, Nisan, Mayıs 1926 ayları 
zarfında bu işe ait sarfiyat 27 Şubat 1926 tarihli ve 757 
numaralı Kanun ile Ticaret Vekâletinin iki numarah 
faslı mahsusuna konulan mebaliğden tediye oluna
caktır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Altıncı madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edem&r lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Yedinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum, kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey vereceklerdir. 

Budan evvel reyinizi arz ettiğimiz kanunlara he
nüz rey vermeyenler varsa lütfen reylerini istimal 
buyursunlar. 

5. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin üç aylık 
ihtiyacatı için tahsisatı munzamma itası hakkında 
(1/870) numaralı Kanun lâyihası ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası (1) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

— 175 

REİS — Efendim, Evkafın üç ayhk bütçesMn 
müzakeresine başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen varmı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler Ijitfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

ı 
EVKAF MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİNİN 1341 

NESİ BÜTÇE KANUNUNA MÜZEYYEL KANUN 
Birinci Madde — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi

nin 1341 senesi Bütçe Kanunu ahkâmı Mayıs 1926 ga
yesine kadar temdit edilmiştir. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenle* lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Müdüriyeti Umumiyenin 1926 
senesi Martından Mayıs gayesine kadar üç ayhk ma
sarifine mukabil 1341 bütçesinin merbut cetvelde 
muharrer fasıl ve maddelerine cemain 627 527 ura 
tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

REİS — Efendim! İkinci maddeye ait cetvelde
ki fasıllar ayrı, ayrı reyinize arz edilecektir. 

Fasıl Lira 

1 İdarei Merkeziye maaşatı 12 098 
REİS — Birinci faslın yekûnu olan 
12 098 lirayı kabul edenler ijitfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2 Masarifi İdare 10 166 
REİS — İkinci faslın yekûnu olan 
10 166 lirayı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. , , 

3 Ankara Vilâyetiyle Viiâyat} sai
re Evkaf idareleri memurin maa-
şat ve sairesi 33 365 
REİS — Üçüncü faslın yekûnu 
olan (33 365) lirayı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.,. Ka
bul edilmiştir. 

4 Vilâyat masarifi idaresi 28 631 
REİS — Dördüncü faslı yekûu 
olan (28 631) lirayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın.... Kabul edil
miştir. 
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Fasıl Lira 

5 Hastane ve imaret maaşat ve ma
sarifi 24 267 
REİS — Beşinci faslın yekûnu 
olan (24 267) lirayı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

6 Merkez ve taşra beyninde müş
terek masarif 369 000 
REİS — AltMîcı faslın yekûnu 
olan 369 000 lirayı kabul eden
ler lütfen el kaîdırsıın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

7 Muhassesatı maktua 150 000 
REİS — Yedinci faslın yekûnu 
oîan 150 000 lirayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, ikinci maddeye ait cetvelin fasılları ay
rı ayn kabul edildi. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabuî edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü madde — Ahkâmı mevzuaîarı mucibin
ce tahakkuku vukuuna tabi olan veya aylık olmak üze
re tahakkuk ettirilen varidatın 1341 senci maliyesine 
mahsuben Mart, Nisan ve Mayıs 1926 aylarında da 
tahsiline devanı olunacağı gibi senelik hesabiyle ta
hakkuk ettirilen envai varidatım ve müecccelât, mu-
kataatın miktarı senevilerinin rub'u dahi mezkûr 
üç aya ait 1341 senei maliyesine raci olmak üzere 
ayrıca tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü madde — Bu kanun 1 Mart 1926 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Beşinci madde — Bu kanunun ahkâmıim icraya 
Başvekil memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın,.. Kabul etmeyenler e! kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye arz edeceğim. Kabul edenler beyaz, ka
bul etm ey emler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

Bundan evveîki kanunun istihsali ârâ muamelesi 
hitam bulmuştur. 

Efendim, Nafia Vekili Bey Kayseri - Ulukışla yo
lu hakkımda bir teklif yapmış ve Heyeti Umumiyece 
kabul edilmişti. Şimdi bunun müzakeresine geçiyo
ruz:. 

6. — Kayseri - Ulukışla demir yolunun inşası hak
kında (1821) numaralı Kanun lâyihası ve Nafia ve 
Muvazene! Maliye encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isleyen varmı efendim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Ulukışla 
ile Kayseri'yi birbirine bağlamak demek, memleketi
mizin şebekesini ve Cenup hatîariyîe merkez hatla
rını birbirine bağlayıpta memleketin istihsalini tama
men temin etmek demektir. Bu şimendiferlerin inşa
sı çek mühimdir. Esbabı mucibe lâyihasında uzun 
uzadıya tafsitâî vardır. OKUM hakkında bir şey söy
lemeyeceğim. Yalnız esbabı mueibede bir mesele 
nazarı dikkati ceîp ediyor. Bunu niçin Ceyhana bağ-
lamayıpta Ulukış'aya bağlıyoruz? Meselesi biraz mu
cibi münakaşadır. Çayfaana bağlanması iktisaden 
çok yanlış ofurdu. Çünkü Kayseri Boğazhyan ve hat
ta Yahşlhamdan ilerisinin iktisaden istikâmeti Akde-
mizdir. Eğer bu Çayhanda bağlanmış olsaydı Akde-
nüze yapılacak bütün münakalâtın Çayhandan sonra 
büyük bir yokuşu çıkması yani kudreti nakliyesi azal
mış bir yoüdan geçmesi lâzım gelirdi. Bu iktisaden çok 
zararlı olurdu. Onun için UmkışHanm' tercihi çok mu
vafıktır. Sonra Muvazenei Maliye Encümeni ile Na
fia Encümeni arasındaki ihtilâf üzerine bendeniz, 
Nafıa Encümeninin noklai nazarının kabul edilme
sini rica edeceğim. Nafıa Encümeni bu haltın iki se
nede inşasını teklif etmektedir. Malûmuâlinizdir ki 
Uluksşla - Kayseri hattının inşası mcmîeketimiziın ile
risini, yani Sivas'ta/n daha ileriye doğru inşa edile
cek hatların üssülesası demektir. Eğer Ulukışla - Kay
seri hattı itmam edilirse şu netice hâsıl oluyor. Kay
seri denize (350) kilometre ile merbut olmuş olur ve 
bütün münakalât, yani bir kilometrelik şimendifer 
hattının inşası için lâzım olan kireç, kereste ve sair 
malzeme hesap olunursa (300) tondur. Şu halde bir 
kilometre içhı (300) ton'uk malzemenin bin kilomet-
redenmi yoksa (350) kilomclrcdcnmi nakledilmesi 

(l) Zaptın sonuna merbuttur. 
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daha muvafıktır? Bu esbabı mucîbede vardır. Mahza 
bu uzun nakliyattan kurtulmak ve memleketin şebe
kesini birleştirmek için Ulukışla - Kayseri hattı yapı
lıyor. Yani arz ettiğim şebeke kendi icadım değil
dir. Binaenaleyh esbabı mucibedeki bu noktai nazarı 
teyiden ne yaparsak yapalım, hatta bütçe meselesi 
ise diğer taraftan biraz kısarak bu Ulukışla - Kayseri 
hattını iki senede bitirelim. Bunu rica ederim. Bu su
retle daha ilerisi için yapılacak inşaatın daha seri 
ve daha ucuz olarak yapılmasını temim edelim. Bu 
hem bütçe meselesi, hem de şebekenin ikmali mese
lesidir. Ulukışla'dan itibaren Kilisehlsara kadar olan 
yirmi kilometrelik ufak defek müşkülât ve Karahi-
sar boğazında 5-10 kilometrelik müşkül bir yeri olan 
ve mütebakisi düz bir ovadan ibaret bulunan bir mın
tıkanın üç senede değil, iki senede yapılması çok mu
vafıktır, Esasen iki senede inşasını Hükümet de tek
lif etmektedir. Nasıl olursa olsun. Bunu behemehal 
iki senede bitirelim. İstirhamım bumdan ibarettir. 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen
dim, Muhtar Beyefendinin teklif ettikleri veçhile biz 
de bu hattı iki senede yapmak isteriz. Fakat bu se-
neki bütçeden Ulukışla - Kayseri hattına para tefri
kine imkân yoktur. Bu seme yalnız istikşafatını, etü
dünü yapacağız. İnşasına gelecek sene başlanacak
tır. Onun için üç sene kaydı konulmuştur. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Bende
niz de Vekil Beydeüı bir sual soracağım ve bir temen
nide bulunacağım. Malûmuâlinizdir ki Ankara - Si
vas hattı yapılıyor. Keza Sivas - Samsun hattı inşaa
tına devam ediliyor. Bu sene de Ankara - Ereğli hat
tının inşasını kabul ettik. Şimdi bu hattı da kabul edi
yoruz. Sonra ruznamede Diyarbekir - Ergani ve Ma
latya - Adana istikâmetinde bir hat vardır. Bütün 
bunların, hemen ayını zamanda, inşaatına başlanıla
cak. Şüphesiz bu hatların yapılması şayanı arzudur. 
Fakat bütün bunları temin için Nafıa Vekâletinin kâ
fi miktarda mühendisi ve memuru var mıdır? Bu hu
susta bizi tenvir buyursunlar. Bendeniz geçeaı sene 
dairei intihabiyemde geziyordum. Vüâyei sekiz kaza
dır. İdarei Hususiye müteaddit yollara başlanması 
için tahsisat kabul etmiştir. Fakat maalesef mühen
dis yoktur. Hatta daha evvelki sene bazı yollarda mü
tekait mühendislerin çalıştığını gördüm. O mütekait 
mühendisleri vilâyet sermühendis bive yapmıştır. Bi
raz işe yarayan mühendisler hatlara celp ediliyor. Bu 
belki zaruri olabilir. Fakat arz ettiğim gibi vilâyet
ler mühendis bulmakta çok müşkilâta mâruz kalı
yorlar. Şimdi bütün bu inşaatı hemen aynı zamanda 

yapmak için vekâlet kâfi derecede memur ve mü
hendise malikmidir ve vilâyetlerin bu i husustaki ih
tiyacı ne suretle temin edilecektir? Buj bapta lütfen 
bizi tenvir buyursunlar. 

NAFİA VEKİLİ BEHİÇ BEY (tstaujrt>ul) — Efen
dim, bu sene Ankara - Kayseri - Sivas! hattının inşa-

i 
sına devam edilecektir. Samsun'dan da i Sivas'a doğru 
keza devam edilecektir. Bunların teşkilâtının yapa
bileceği kadar iş yapılacaktır ki bu derecedeki para
ya tekabül ediyor. 

Sonra başlanmış olan Kütahya - Tavsanşı hatunun 
tesviyesi turabiyesine devam olunacaktır. Bumdan 
gayrisinin bu sene başlanmasına ve devamına im
kân yoktur. Bunların yalnız tetkikatı yapılacaktır. 
Şirket bulunursa belki şirketlere verilecektir. 

REİS — Efendim! Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfne ellerini kaldırsın... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

KAYSERİ - ULUKIŞLA DEMİRYOLUNUN 
İNŞASI HAKKINDA KANUN 

Birinci Madde — Kayseri - Ulukışla demiryolunun 
kşası için üç senede sarf edilmek ve her sene sarfı 
icap eden miktar bütçeye konulmak üzere on dört 
milyon tiranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında bir tak
rir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddede mündemiç üç senenin Nafıa En

cümeninin tespit ettiği veçhile iki sene! olarak kabu
lünü rica ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

REİS — Efendim, Muhtar Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı 
dikkate almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmım icra
ya Maliye ve Nafia Vekilleri memurdur. 
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RElS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami iîe reye 
vaz edilecektir. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kır
mızı rey vereceklerdir. Bundan evvelki kanunlara 
henüz rey Vermeyenler varsa lütfen reylerini versin
ler. 

7. — Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey ve rüfe-
kasının, Umum Memurin Kanunu unvanlı ve (2/376) 
numaralı teklifi kanunisi ile (1/815) numaralı Memu
rin Kanunu lâyihası ve encümeni mahsus ve Muva-
zenei Maliye Encümenleri mazbataları (1) 

REÎS — Efendim, Memurin Kanununun müza
keresine geçiyoruz. 

RASİH BEY (Antalya) — Paşa hazretleri! Kanu
nu bugün aldık. 

REİS — Efendim, bundan evvelki celsede Mec
lisi Âli bu kamunun Pazartesi günü müzakeresine ka
rar vermiştir. Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Muhterem 
efendiler! Memurların haîi cümlenizin malûmudur. 
Memurlar hayatlarının en kıymettar zamanlarını va
tan ve miMet yolunda feda ettikleri halde külfeti mis-
betinde nimete mazhar olamadıkları malûmunuzdur. 
30 sene zarfında elli lira maaşa nail olabilen bir me
murun tekaüde sevkediîdiğini farz edelim. 25 lira te
kaüt maaşıyle o memur acaba nasıl geçinebilir? El
li lira maaşla ailesinin refah ve saadetini temim ede
meyen bir memurun yirmi beş lira ile, gerek kendisi
nin ve gerek çoluk çocuğunun refahımı temin edip et
meyeceğini de düşünelim. İstikbali temin edilen me
murun vatanına daha ziyade hizmet edeceği kabili 
inkâr değildir. Memurların istikbalini temin etmek 
vatana hizmet demek olduğundan bu kanunun üze
rinde uzun uzadıya müzakere ve münakaşaya mahal 
bırakmadan bir gün evveî müzakere ve neticelendi
rilmesini vatanın hayır ve selâmeti namına rica ederim. 

VEHBÎ BEY (Karasei) — Usul hakkında arz 
edeceğim. Efendim, bu kanunun aleyhdarı bir arka
daş tasavvur etmiyorum. Şimdiye kadar Meclisi Âli
nin gösterdiği tezahürat da bu kanunun lehindedir. 
Yalnız maddeler üzerinde işlenecektir. Binaenaleyh 
burada heyeti umumiyesi üzerinde söylenecek söz
ler fazladır, tekrardır. Binaenaleyh heyeti umumiye
si hakkında müzakere edilmeksizin maddelere geçil
mesini teklif ederim. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

REİS — Efendim, Vehbi Beyim teklifini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kaba! edilmiştir. 

Memurin Kanunu 
Memur ve Müstahdemlerin Tarifi 

Madde 1. — Kendisime devlet hizmeti tevdi olu
nan ve sicilli mahsusunda mukayyet olarak umumi 
veyahut hususi bütçelerden maaş a!an kimseye me
mur demir. 

Devlet işlerinde ücretle kullanılan ve memurin 
sicilinde mukayyet bulunmayan ve memurin hukuk 
ve salâhiyetinden müstefit olmayan kimseye müstah
dem denir. 

REÎS — Efendim, birinci madde hakkında söz is
teyen yoktur. Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun Dairei Şümulü 
Madde 2. — İşbu kanunun ahkâmı askerden maa

da bilûmum devlet memurlarına şâmildir. Ancak jan
darma, hususjyietine göre, işbu kanunum umumî hat
ları dâhiMnde ayrıca bir kanuna tabidir. 

REİS — Efendim, bir takrir var : 

Riyasete 
Türkçemizle (Memurlar) diyeceğimize çok kimse

nin yamhş telâffuz ettiği arapca kaide ile (Memurin) 
denilmesi caiz görülmemelidir. Zaten cemi ile (Me
murlar Kanunu) değil, müfretle (Memur Kanunu) 
şivemize uygundur. îmdi (Memur Kanunu) denilme
sini teklif ederim. 

Zomguldak 
Tunaîı Hilmi 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan
lar d kaMırsın... Nazarı dikkate almayanlar eî kal
dırsın... Nazarı dikkate ahmmamıştır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar! Bu madde deniyor ki (askerden maada bilû
mum devSet memurlarına şamildir) asker istisna edi
liyor. Sureti umumiyede bu muhiktir. Fakat orduda 
bulunmuş bir arkadaş sıfatiyle, bu kanunda birçok 
mevat zikrediliyor ki buna dair orduda muayyen, 
tespit ediîmiş bir kanun, bir talimatname olduğunu 
hatırlamıyorum. Meselâ terfi hakkında katî bir ka
mun yoktur. Daima hâîâ, vaziyete göre bir karar ve-
ılür, tatbikat yapılır. Meclisi Âîiye bir terfi kanunu 
sevkedilmişii. Bilâhara Şûrayı Askeriye bir defa 
tetkik edilsin diye geriye alındı. El'an da geîmedi. 
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Bu vesile ile Hükümetten çok rica ederim. Ordunun 
ve mensubini askerinin hakkım temin için biran ev
vel bu terfi kanuniyi şevketsin. 

Bir de vaktiyle maaş hakkında, tekaüt maaşı 
hakkında bir şey tensip edilmiş ve son harbi umumi
ye birtakım esbap mülâhazasiyle yüzde bilmem 
kaç tenkis edilmiştir. Hâlâ bu devam ediyor. Hal
buki tekaütlerin vaziyetleri gayet elimdir. Hükü
metten çok rica ederim; bunu nazarı dikkate alsın 
ve vaktiyle kesilen yüzde yirmiler hiç olmazsa iade 
edilsin. 

REİS — İkinci madde hakkında bir takrir var, 
okunacak : 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddemin şekli hususiyetten tefrik edile

rek umumî mahiyette tespiti için, berveçhiati tadili
ni teklif ederiz. 

Madde 2. — İşbu kanun ahkâmı bilûmum devlet 
memurlarına şâmildir, ancak asker ve jandarma sı
nıfları hususiyetüerine göre işbu kanunun umumî hak
ları dahilinde ayrı kanunlara tabidir. 

İstanbul Erzincan 
Edip Servet Abdülhak 

İstanbul Çorum 
Hakkı Şinasi Doktor Mustafa 

REİS — Efendim, ikinci madde hakkında Edip 
Servet Bey ve rüfekasınm takririni reye vazediyo
rum. 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Müsaade ediniz, encü
men namına cevap vereyim. 

ENCÜMENİ MAHSUS NAMINA FAİK BEY 
(Tekirdağ) — Efendim, memurin hakkında bir kanun 
yapılırken askerleri onun dairei şümulü haricinde tut
mak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bir heyeti askeriye 
indelicap bir emirle ölüme giden bir heyettir. Ken
disinin fevkalâde mühim bir vaziyeti mahsusa vardır. 
Biz böyle en kuvvetli bir disiplin altında icabında en 
ağır fedakârlığa atılmak için yetiştirilen bir heyet 
hakkında onları indelhace falan veya filan komisyona 
sevkedecek ahkâm koyamayız. Onun için onları ken
dilerine tabi kumaya mecbur olduk. Eğer bu kanu
nun içinde' kabul edilen mevadda askerliğe ait, mu
cibi faide bazı ahkâm varsa onlar için tanzim edile
cek kanuna bu ahkâm aynen alınabilir. Fakat sureti 
umumiyede bu kanunun esaları dahiline bunları al
mayı muvafık bulmadık. 

REİS — Efendim, takriri tekrar okuyacağız : 
(Takrir tekrar okundu). 

ABDÜLHAK BEY (Erzincan) — Efendim, (as
ker ve jandarma sınıfları hususuna göre bu kanunun 
umumî hatları dahilinde ayrıca kanuna tabidir) de
nildikten sonra Beyefendinin buyurduklarına hacet 
kalmaz. 

Aynı zamanda bu kanun içerisinde memurini 
mülkiyeye bahşedilmiş olan bir çok şeyler vardır ki 
onlardan askerî memurların da istifade etmesi pek 
muvafıktır. 

REİS — Efendim! Takriri nazarı dikkate alanlar 
el kaldırsın.. Nazarı dikkate almayanlar et kaldırsın.. 
Nazarı dikkate alınmadı. Maddeyi aynen kabul eden
ler el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Müstahdemlere mukaveleleri muci
bince muamele olunur. Muvakele bulunmadığı tak
dirde bunların tarz ve şeriatı istihdamları dairei aide-
lerince tespit olunur. Bu şartlan kabul ile hizmet de
ruhte edenlerin bir güna talep ve şikâyete haklan 
olamaz. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler ellerini 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Memur ve müstahdem olabilmek şartlan 
Madde 4. — Memur olabilmek için aşağıdaki şart

lan haiz olmak lâzımdır : 
A) Türk olmak, 
B) Hukuku siyasiyesine sahip olmak, 
C) Hüsnü ahlâk ashabından olmak ve muhilli 

haysiyet ve namus cünha ile ve alelıtlak cinayetle 
mahkûm bulunmamak, 

D) Laekal Ortamekteplerden mezun olmak (bu 
şartı haiz olanlardan müteaddit talip bulunduğu ve
ya talipler arasında Ortamektep mezunlan bulun
madığı halde müsabaka ile alınır). 

Meslek mekteplerinde tahsilini ikmal edenler, orta 
tahsili ikmal etmemiş olsalar dahi meslekleri dahi
linde memur olurlar. 

H) Hizmeti fiiliyei askeriyesini ifa etmiş veya 
sınıfı ihtiyata nakledilmiş olmak veya hizmeti askeri
yeye elverişli olmadığı sabit bulunmak veya tecil 
edilmek. 

V) Sari hastalıklara müptelâ olmamak veya vazi
fesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedenî ve 
aklî anza ve hastalıklarla malûl bulunmamak, 

Z) Ecnebi kız ve kadınlarla müteahhil olmamak 
(bu kanunun neşrinden evvel ecnebi kadınlarla teehhül 
etmiş bulunan memurin, Hariciye Müdafaai Milliye ve 
Bahriye Vekâletlerinde istihdam edilemezler.) 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, encümen
den soruyorum, yeni ceza kanunu çıktıktan sonra bu 
(cünha) ile (cinayetle) kelimelerini muhafaza edecek
ler mi? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY — 
Reis paşa haziretleri yeni ceza kanununa göre biri 
cürüm, diğeri kabahattir. Binaenaleyh ceza kanuniy
le telifi lâzımdır. Muvafakat ederseniz Adliye Encü
meni bunu bir kere görsün. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, Ad
liye Encümeniniz namına bendeniz encümeni mah
susta bulunmuş idim. Yeni Kanunu Cezayı nazarı 
dikkate alarak, o suretle tadilini arkadaşlara teklif 
ettim, fakat o vakit Kanunu Ceza henüz lâyiha ha
linde bulunduğu için kabul buyurmadılar. Fakat şimdi 
bu maddeyi (muhilli haysiyet ve namus, cürüm ve alel
ıtlak ağır hapis veya o derecede cezayı müstelzim bir 
fiil ile mahkûm bulunmamak) suretinde tadil eder
sek Ceza Kanuniyle telif edilmiş olur. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Encümen Nazmi Be
yin teklifim kabul eder. 

RASÎH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaşlar! 
Şimdiye kadar Memurin Kanunumuzda mevcut ol
mayan bir fıkra vardır. Şimdi burada tespit olunu
yor. Fakat bu müphem tespît olunuyor. (Hukuku si-
yasiyesine sahip olmak) malûmu âliniz bugün tabiiyet 
kanunumuz mucibince tabiiyetimize giren bir zat hu
kuku siyasiyeye sahip ölüyor. Biz de bu ise bir çok 
mahzurları daî olan bir maddedir. Onun için bütün 
devletler memurin kanununun hukuku siyasiyeye sa
hip olmak şeklini tespit etmişlerdir ve böyle yeniden 
tabiiyet üzerinde hukuku siyasiye ne suretle temer
küz eder ve bundan ne suretle istifade edilir, bunu 
tespit ve bir müddetle takyit etmişlerdir. Onun için 
bendeniz bu maddenin sonuna bir fıkra olarak veya
hut beşinci madde olarak bir madde teklif edeceğim : 

Mübadele veya bir çok ailenin birden hicreti su
retiyle Türkiye'ye gelenler müstesna olmak üzere fert 
olarak iltica suretiyle yahut evvelki tabiiyetini terkle 
Türkiye tabiiyetine girenler bu muamelelerinin iklim
liyle nüfus sicillerine kayıtlarından beş sene mürur 
etmedkçe devletin teşkilâtına gİrememelidirler. Çün
kü bir çok casusların böyle hükümet teşkilâtı içerisi
ne girmek ihtimali vardır. Bu, arz ettiğim sebeplerden 
birisidir. Onun için bendenizce hiç olmazsa böyle fer
dî suretle geleceklere beş sene müddetle memuriyet 
tevcih edilememeli. Böyle bir kaydın ilâvesini teklif 
ediyorum. Bir de encümenden bir fıkranın tavzihini 
veyahut tadilini rica edeceğim. (D) fıkrasında laekal 

ortamekteplerden mezun olmak kaydı vardır. Arka
daşlar! Bilirsiniz, memleketimiz maarif vaziyetini, vi
lâyet merkezlerinde belki bu madde tatbik edilebi
lir. Fakat kazalarda, nahiyelerde tatbik edilemez. Bu 
madde tatbik edilecek olursa memuriyetler tamamen 
açık kalır. Çünkü ortamektep mezunları vilâyet mer
kezlerinde bile azdır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Rica 
ederim. 

RASİH BEY (Antalya) — Talî memuriyetler için 
bulamazsınız Mustafa Beyefendi. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Aşağıda 
vardır. Bulunmazsa müsabaka ile alınacaktır. 

RASİH BEY (Devamla) — Varsa iyidir. Onu 
bilmiyorum. Yoksa herhalde ortamektep mezunu kay-
diyle girecek olursa ve bu şart esas olarak kalırsa 
bulamayız. 

REİS — Efendim, madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Rasih Beyin teklifi ayrıca beşinci mad
de olarak ilâvesine dairdir. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Ali Nazmi Beyin tekli
fini kabul ediyoruz. 

REİS — Efendim, «C» fıkrası Adliye Encümeni
nin teklifi ve encümeni mahsusun da kabulü ile şu 
şek'M almıştır : 

C) Hüsnü ahlâk ashabından olmak ve muhilli 
haysiyet ve namus cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya 
o derecede cezayı müstelzim bir fiil ile mahkûm bu
lunmamak. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Bütün maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bundan evvel reye vazedilen kanun hak
kında istihsali ârâ hitam bulmuştur. 

Madde 5. — Müstahdem olabilmek için aşağıdaki 
şartlan haiz olmak lâzımdır : 

A) Türk olmak, 
B) Hukuku siyasiyesinden mahkeme hükmiyle 

mahkûm olmamak, 
C) Hüsnü ahlâk ashabından olmak, muhilli hay

siyet ve namus cünha île ve alelıtlak cinayetle mah
kûm 'bulunmamak, 

D) Sari hastalıklara müptelâ olmamak veya vazi
fesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedenî ve 
aklî arıza ve hastalıklarla malûl bulunmamak. (Dev
letçe görülecek lüzum üzerine hizmete alınacak ec
nebi müstahdemler şeraiti hususiyeye tabidirler.) 

RASİH BEY (Antalya) — Paşa Hazretleri! Be
şinci maddeye geçmeden beşinci madde olarak bir 
madde teklif etmiştim. 
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Riyaseti Celileye 
Beşinci madde olarak maddei âtiyenin kabulünü 

arz ve teklif eylerim : 
Madde 5. — Mübadele veya bir çok ailenin birden 

hicreti suretiyle Türkiye'ye gelenler müstesna olmak 
üzere fert olarak beraberinde efradı aile bulunsun bu
lunmasın iltica suretiyle yahut evvelki tabiiyetini terk
le Türkiye tabiiyetine girenler bu muamelelerinin ih
maliyle Türkiye nüfusu sicillerine kayıtlarından beş 
sene mürur etmedikçe memur olamazlar. 

Rasih 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Efendim, Rasih Bey
efendi arkadaşımızın temas ettiği mesele encümende 
başka bir madde münasebetiyle çok uzun bir müna-
kaşatı mucip olmuştur, içimizden bazı arkadaşlarımız 
hariçten buraya tavattun etmek üzere gelen ve Türk 
tabiiyetim ikraz eden insanların alelıtlak memur ol
masını kabul etmediler ve bunun için bir çok esbabı 
mucibe serdettiler. Diğer bir kısım arkadaşlar da, bu
na mukabil bir kimsenin Türk tabiiyetine girmesi Ta
biiyet Kanununu alâkadar eden bir meseledir. O ka
nun mucibince Türk tabiiyetine girmiş olanlar arasın
da tefrik muamelesi yapılmasını caiz görmediler. Ne
tice itibariyle encümende bu ikinci fikir galebe çaldı. 
Onun için encümen maalesef Rasih Beyin bu teklifi
ne taraftar olamıyor. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bir çok yer
lerde tabŞyet şeraitinde bile, tabiiyet kabul edilince
ye kadar bir müddet kabul ediliyor. Onun şahsını 
tayin edinceye kadar tabiiyet bile kabul etmez, değil-
ki böyle bütçesinden para verip de icabında gördü
receği iş o milletin, devletin en mahrem hususatına 
ait olsun. Bugün tabiiyete girip yarın memuriyete in
tisap etmesi çok mahzurludur. Efendiler! Bilirsiniz ki 
bizim bilhassa mahviyet sıfatımızdan istifade ederek 
ve bir çok vakitler dinî alâkamızdan istifade ederek 
her gelen unsur tabiiyetimize girmiş ve girdiği gün 
memuriyete, hem nasıl memuriyete; daha dün Harbi 
Umumide Harbiye Nezaretinde en yüksek bir kale
min başında ecnebi bir zat var idi harp bitinceye 
kadar orada kalmıştır. Şimdi ortadan kaybolmuştur. 
Tabiiyetimizde midir, değil midir, malum değildir. 
Onun için çok rica ederim. Bu madde üzerinde ma
demki encümen de uzun münakaşat yapmıştır ve ye
rinde idi. Bugün müstakil olmayan Mısır bile on beş 
sene geçmedikten sonra memuriyete kaimi etmiyor. 
Biz hiç olmazsa beş sene olsun müddet kabul ede
lim. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim! Rasih Beyin teklifini nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. Encümen 
bu teklifi madde hainde kabul ediyor! mu? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Efendim! Kabul etmi
yor. Fakat bir kere takriri gönderiniz görüşelim. 

REİS — O halde efendim encümene gönderiyo
ruz. Encümende tespit edilir. 

(Beşinci madde tekrar okundu.) 
'Efendim, bu maddenin (C) fıkrası hakkında Kas

tamonu Mebusu Ali Nazmı Beyin bir tadil takriri 
vardır : 

Riyaseti 'Celileye 
Beşinci maddenin (C) fıkrasının tadilini arz ve 

teklif eylerim. 
(Hüsnü ahlâk ashabından olmak ve muhilli hay

siyet ve namus cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya o 
derecede cezayı müstelzim bir fiille mahkum olma
mak.) , 

Kastamonu 
Ali! Nazmi 

REİS — Bundan evvelki maddede yapılan tashi
hin aynıdır. Encümen zaten kabul etmiştir. Binaen
aleyh bu surette tashih ediyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
(B) fıkrasında (Hukuku siyasiyesinden mahkeme hük
miyle mahkûm olmamak) fıkrasını izah etsinler. 

REİS — Maliye Vekili Bey (B) fıkrasının izahım 
istiyorlar. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Efendim! (B) fıkrası 
(Hukuku siyasiyesinden mahkeme hükmiyle mahkûm 
olmamak) tır. Müstahdem olmak için yaş kaydı koy
madık. Meselâ 17 - 18 yaşında bîr çocuğu bir yerde 
odacı yaparsınız. Halbuki bu henüz sinni rüşte vasıl 
olmamıştır. Binaenaleyh hukuku siyasiyeye malik de
ğildir. 

Hukuku siyasiyesine malik değildi^ diye 'bunları 
reddetmemek için bu gibilerde hukuku siyasiyesine sa
hip olmamak ancak mahkeme hükmiyle hası] olsun 
diye bu kaydı koyduk. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
17 yaşındaki çocuğun hukuku siyasiyeden mahrum 
edildiğini mi, yani bunu mu kastediyorlar? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — O maksat için. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Bugün bunu yazmasalar da bu maksat hâsıldır. Hi-
dematı resmiyede gerek sinni tekaüdü tecavüz etmiş 
olsun, gerek yirmiden aşağı olsun istihdam edebiliriz. 
Mani yoktur. Şu halde buna lüzum yoktur. 
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FAİK BEY (Tekirdağı) — Yani bugün mevcut 
olan hüküm[1 en başka bir şey değildir mi demek isti
yorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Onu da kanuna koy
maya lüzum gördük* 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Efendim, hu
kuku siyasiyeden mahrumiyet kanunu cezada tayin 
edilmiştir. 

Hukuku sıyasiyeden yalnız sin kastediyorsunuz. 
Halbuki sinden sonra muhtelif cezalar çıkmış ve ce
miyeti beşeriyede bir çok hizmetler de etmiştir. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Bunların menşeleri var
dır. Meselâ sîımi rüşte mahkeme karariyîe dahi vasıl 
olsa istihdam edilemez. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Onun ismi 
hukuku siyasiye değildir. Hukuku âmmedir. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Tertip edilmiş bir pro
je mütalâa ediyoruz, o kanun çıkmadan evvel bunu 
hazırladık. Beyefendi! (O halde tashih ediniz sesleri) 
Müzakeresinde telif ederiz. 

REİS — Efendim! (C) fıkrası şu suretle tashih 
ediliyor : 

(Hüsnü ahlâk ashabından olmak ve muhilli haysi
yet ve namus cürüm ve alelıtlak ağır hapis veya o de
recede cezayı müstelzim bir fiil ile mahkûm bulunma
mak.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — (B) fıkrasın
da bir tashih yoktu? Hukuku siyasiye yerine hukuku 
âmme denilmek lâzım. Fikret Bey teklif ettiler. 

FAÎK BEY (Tekirdağı) — Paşam! Yeni çıkan ka
nunları daha okuyamamışızdır. Buradaki arkadaşlar 
formülü lütfederler, biz derhal kanuna koyarız. 

REİS — (B) fıkrası muhtacı tashih midir? 
FAİK BEY (Tekirdağı) — Elbette muhtacı tashih

tir. 
REİS — O halde bu maddeyi encümene veriyoruz. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa, ondan evvel 

geçen maddedeki şekilde siyak ve sibakı tashih olunur. 
Madde 6. — Kadınların memur ve müstahdem 

olmaları caizdir. Ne gibi memuriyet ve hizmetlerde 
istihdam edilecekleri her vekâletin memurlarına ait 
kanunlarında tespit olunur. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Her vekâletin memur
larına ait kanunlarında olacak. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Adliye 
Vekili izah etsinler. Her vekâlet kendilerine ait ka
nunlar ile kadınları istihdam edebilirler. Geçenlerde 

I HUkkâm Kanunu çıkardık. Onda böyle bir şey yok
tur. Binaenaleyh bu madde ile kadınlar da hâkim ola
biliyor mu, olamıyor mu? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — Hâkimler Kanununda Muhtar Beyin sorduğu 
suale ait bir kayıt yoktur. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler lütfen el 
I kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 

Kabul edilmiştir. 
I Namzetlik 
I Madde 7. — İptidaen memuriyete alınanlar sınıf-
I Inrına göre mensup oldukları vekâletler memurin ka

nunlarında miktarı tespit edilmek üzere asgarî altı ay, 
I azamî iki sene müddetle namzetlik devresi geçirirler. 
I Namzetlik müddetinin sonunda ehliyeti haiz olduk-
I lan kalem âmirlerinin teklifi ile daire amirlerince 
I tasdik edilenler usulüne tevfikan katı surette memuri-
I yete kabili olunurlar. Ehliyeti haiz görülmeyenlerin 
I diğer bir dairede yeniden namzetlik devresi geçirme-
I leri caizdir. Bunun neticesinde de ehliyeti sabit olnıa-
I yanlar memuriyete kabul edilmezler. 
I REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
I (Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kal

dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
I edilmiştir. 
I Memurların Ziraat, Sınaat ve Ticaretle İştigalleri 
I Madde 8. — Memurlar ticaret ve sınaatla iştigal 
I edemezler. Kendi emlâk ve arazilerini bizzat veya bil-
I vasıta işletebilirler. Şirketlerde vazife deruhte ede-
I mezler. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Şirket lâfzı 
I dahilîdir. Meselâ memurin kooperatifi vardır. Me-
I murlardan mürekkeptir. Bir kooperatif şirketinin he-
1 yeti idaresine bittabi memurin getirilecektir. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Memlekette koo-
I peratifler tezayüt edecektir. Yapılacaktır. Hariçten 
I adam' mı getirilecektir? Bunun mahzuru pek çoktur. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Efendim! Şirketlerde 
[ vazife deruhte etmek meselesi encümende bu madde-
I n'n müzakeresi esnasında hayli münakaşan mucip ol-
I du. Meselâ Anonim şirketlerde bazı vazaaf deruhte et-
[ melerine ve hakemlik ve saire gibi şeyler yapabitme-
j lerine cevaz vermek isteyen arkadaşlar oldu. Fakat 
I netice itibariyle muamelâtı tıcariyenin herhangi şek-
I liyle olursa olsun iştigal edecek vaziyette memurların 
I bulunması gayri caiz olduğu ekseriyet tarafından ka

bul edildi. 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Efen-

I dim! Maddenin şümulü pek vasidir. Vazife deruhte 
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edemez deniyor. Ticaret Vekâletinin şirketler nez-
ninde bulundurduğu' komiserler vardır. Bunlar vazi-
feten bulunur. Meselâ Konya'da bir komiser var, 
23 şirket var. Olur ki bunların iki veya üçü bir gün
de akti içtima eder. Binaenaleyh o zaman memurlar
dan birisimi komiser vazifesini ifa etmek üzere oraya 
gönderebiliriz. İstanbul'da pek çoktur. 

YUSUF BEY (Denizli) — Onun her zaman vazi
fesidir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Ma
na şümullüdür. Sonra Ali Rıza Beyin dediği gibi mem
leketle istihlâk kooperatifleri pek tezayüt edecektir. 
Memurlar her yerde kooperatifler teşkil edecekler
dir. O halde Meclisi idaresini hariçten mi teşkil ede
ceklerdir? Buna imkân yoktur. 

YUSUF BEY (Denizli) — Onlar vazifelerini ya
pacaklardır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Ha
yır, vazife denilince şümullü olur. Encümen bu mad
deyi daha sarili olarak ifade etse iyi olur. Her halde 
bunda birtakım istisnalar lâzımdır. Münasip görür
seniz maddeyi Encümene alalım, etraflıca konuşalım. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
sınaattan da bahsediliyor. Ben biliyorum ki zavallı 
memurlar ekmek parasını biraz daha artırabilmek 
için kunduracılık ve saire ederler. Hususî olarak ar
kadaşlarına yapar ve satarlar. Encümen buna ne bu
yuruyor! Pek âlâ biliyorum. Bugün burada vardır. 
İsmini iftiharla zikretmek isterim; belki kendisi iste
mez. Bugün bir vekâlette bir arkadaş biliyorum. Mü
kemmel kundura yapıyor ve geceleri de zavallı gece 
yarılarına kadar çalışıyor. Evlâdının ekmeğini teda
rik etmek için (doğru sesleri) çünkü maaşı kifayet et
miyor. 

REİS — Encümen bu maddeyi istiyor mu? 
FAİK BEY (Tekirdağı) — İstiyor efendim. 
REİS r— Encümene iade ediyoruz. 

Memurların Siyasetle İştigalleri 
Madde 9. — Memurların siyasî cemiyet ve ku

lüplere intisap ve devamları, her nevi intihabata mü
dahaleleri ve siyasî neşriyat ve beyanatta bulunmaları 
memnu ve bilmuhakeme subutu halinde tardlannı 
muciptir. Vekillerin mezun kılacakları memurlar ile 
valiler ve onların salâhiyet verecekleri memurlar be
yanatta bulunabilirler. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bu lâyiha bi
rinci encümeni mahsus tarafından tanzim edildiği va
kit burada bir fıkra daha vardı. Evvelki encümenin 

dokuzuncu maddesine bakarsanız muhalif okluğu için 
tadil ettik ve müntehibi sani olabilmesini kabul ettik. 
Bendeniz bu esbabı mucibenin binnefis nafi olduğu
na kaniim. Çünkü yine aynı maddede kabul ediliyor 
ki cemiyetlere ve siyasî kulüplere intisap edemez. 
Demek ki hakkı siyasiden men ediyoruz. Sonra hak
kı intihabı menetmiyoruz, sonra müntehibi sani ola
bilmesini menediyoruz. Nasıl ki memleketin selâmeti 
namına ordunun ve zabıtanın hakkı intihabını kul
lanması kabil değildir. Bu vatan selâmeti marnına ka
bul edilmiş esasattır. Memurların müntehibi sani ol
maları doğru mudur? Bendeniz diyorum ki memle
kette hakikî serbesetiyi, hürriyeti ve bu kurduğumuz 
şekli idareyi tamamen tespit etmek, idam etmek için 
en evvel intihap Iıakkına hürmetkar ve riayetkar ol
mamız lâzımdır. İntihabatta nasıl ki burada kabul 
ediyoruz, maddede her nevi müdahale memnudur di
yoruz. Binaenaleyh müntehibi sani olması doğrudan 
doğruya bir müdahaledir. Düşününüz, herhangi bir 
vilâyette bir vali müntehibi sani olmuş, kanunen in
tihabata karışmayacak fakat müntehibi sanilerin içine 
girecektir. Rey pusulalarınızı verin yazayım diyecek 
ve arzu ettiğini yazacaktır. O halde buraya valiler si
yasî cemiyetlere ve kulüplere intisap edemez demenin 
itinası kalmamıştır. Bu doğru mudur? Memurların 
bizim memlekette 1324'ten bugüne kadar 18 senedir 
mamurların muhaceretine sebep bilhassa fırkalara 
intisapları meselesidir. Memleketi şöyle bitarafane 
düşünmek lâzım gelirse memur şu veya bu fırkanın 
adamı olmak terfi müsabakalarına kalkışmaktır ki 
oradan oraya muhaceret devam ediyor ve Hânihaye 
devam edecektir. Biz madem ki memlekette bir me
murin kanunu koyuyoruz, memurin kanununun ru
hu buradadır. Bendeniz vazifemi ifa edeceğim, söy
leyeceğim. Kabul edilmeyecek başka; memlekette sar 
l»u bir idare kurmak, selâmetle bir makineyi çevir
mek istiyoruz. Memuru memur etmeliyiz. Memur 
yalnız vazifesiyle meşgul olsun. Memur ancak kendi 
vicdanım tazip edecek vazife nâşınaslıktan korkmalı
dır. Yoksa şu veya bu fırkanın kâtibi mesulüne onun 
reisine yaranacağı diye haktan, hakikatten ayrılma-
n alı. O suretle herhangi kabine, herhangi fırka mev
kii iktidarda ise onun talimatını hakkiyle tatbik et
meli. Onu da tatbik edemezse burada bir çok cezalar 
konmuştur. Âmirin emrine itaat etmeyenler, tatbik 
etmeyenler hakkında bir çok cezalar vardır. Fakat 
böyle mahza fırkacılık saikasiyle mevki kapmak için... 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) — Zaten öyle 
I bir şey yoktur. 
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VEHBİ BEY (Devamla) — Efendim, siz belki öy
le dersiniz ama memlekette vaziyet gözüküyor. 
Burada değildir, yoktur demekle 18 senelik hadisatı 
haritai âlemden kaldırmak imkânı olsaydı; bendeniz 
de yok deyip buradan inebilirdim. Onun için bende
niz diyorum ki; memurların müntehim* sani olmaları 
doğru değUdir. Müntehibi sani olan herhangi bir me
murun bittabi mevkii iktidarda bulunan hükümetin, 
fıkranın namzetine taraftar olan zata rey vermesi 
mecburiyeti gayet tabiidir ve onunla beraber refaka
tinde bulunan diğerlerine de bir tesiri manevî yapa
caktır. Onun için bu maddenin hükmü yoktur. Mün
tehibi sani olacaksa bu maddeyi kaldıralım. Memle
kette idare memurlarının, bilumum memurların vazi
felerinde* tamamen serbest çalışmalarını temin etmek 
istiyorsak ve işlerine muntazaman devam etsin, baş
ka bir şey yapmasın, vazifeleri başına gelsin, vazife
sini görsün, bunu istiyorsak; memurları fırkacılıktan 
kurtaracağız ve bu suretle çalıştıracağız. Ama her
hangi fıkra mevkii iktidarda ise onun programım, 
onun emir ve nehyini tamamen tatbik etmek için me
murlar da mecburiyet vardır. Buna taraftarım. Fakat 
fırkacılık yaparak değil, vazife* olarak yapmaları lâ
zımdır. Bu yüzden pek çok kıymetli memurlarımız; 
bugün farzediniz, filân vilâyette kendi vazifesi hari
cinde işlerle meşgul olmasından dolayı yarın orada 
oturmaktan mahcup olur. Öbür gün falan yerde kat
maya mahcup olur. Yani uzun tasrih etmeyeceğim. 
Berikinin yanında mahcup düşüyor, onun yanında 
küçük düşüyor ve vazifeleri olduğu yerde kalıyor. 
Bendeniz onun için bir takrir veriyorum, kabul edip 
etmemek size aittir. Memleketin idaresinin selâmeti 
namına herhangi hükümet mevkii iktidarda ise onun 
kuvvetinin, kudretinin muvaffakiyeti namına bendeniz 
bunun kabul edilmesine taraftarım. 

Encümen bu (beyanat) 

Alelıtlak gazetelere ve 

RASİH BEY (Antalya) 
tan ne kastediyor? 

FAİK BEY (Tekirdağı) 
saireye yapılan beyanattır. 

RASİH BEY (Antalya) — Yani iki kişi bir araya 
gelir de muhavere ederse bir şey yoktur değil mi? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Beyanat, yani gaze
telere olur, yahutta bir cemiyet içinde olur. Yoksa 
iki arkadaş oturmuş şuradan buradan konuşuyorlar; 
tabiî yine bunu artık ince elemedik, bu kadar casus
luk etmek için ihtiyaç görmedik. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Burada
ki memurlar intihaba iştirak edemez demekte mana 
nedir? Başkaları müdahale edebilirler mi? Binaenaleyh 

orada vafı telifi ibare vardır. Onun tashihi lâzımdır. 
TEVFİK FİKRET BEY (Konya) — Bilmuhake-

me subut halinde deniyor. Bu subuttan maksat nedir? 
Bidayeten kanunun menettiği bir fiil olabilir. Mese
lâ siyasî neşriyat hakkındaki cezayı terhibî olabilir. 
Bundaki bilmuhakeme subut nereye matuftur? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Efendim, encümen bu 
efali işleyen insanların memuriyette bekasını muvafık 
görmedi. Fakat memuriyetten ihracı gibi ağır bir ce
zayı da idarî heyetin kararıyle yapmayı istemedi. Onun 
için bunların bilmuhakeme subut kaydıiyle tayin et
tik. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Beyanata mezun olanlar 
meyaııında sefirler mevcut değil midir? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Vekillerin mezun kı
lacakları memur diye sefirlerle diğer memurları, be
yanatta bulunmasına lüzum görülecek memurları bu
raya kaydettik. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Sefirler bazan mezuniye
ti haiz olmadan beyanatta bulunabilir mi? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Zaten vekili ona ne gi
bi beyanatta bulunacağına salâhiyet vermiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Siyasî neş
riyatta bulunabilecekler mi? 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Bulunamayacaklardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — O halde 
ilâve edin. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Var efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
geçen gün hükkâm kanunu müzakere edilirken ben
deniz hükkâm kanununun bu kanunun neticesine ka
dar tehiri müzakeresini teklif etmiştim ve sebep ola
rak da bu siyasetle iştigal meselesi vardı. Hükkâm 
Kanununda siyasetle iştigal mucibi tevbihtir. Burada 
tardı mucip oluyor. Şimdi bu kanunun en son mad
desindeki, işbu kanuna muhalif olan bilcümle ahkâm 
mülgadır, denildiği vakit Hükkâm Kanununun mad
desi ortadan kalkmış olacaktır. Çünkü taarruz var
dır. 

Birinci sebep bu, ikinci sebep de birinci memurin 
encümeninde bulunduğum vakit böyle bir maddenin 
ciddî ve hakikî olarak tatbik edilmesi imkânına ka
ni olmadığım için bu maddenin yazılmasının aley
hinde idim. Şimdi de o maksatla tayyını teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim! Madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Takrir var, okunacaktır : 
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Riyaseti Celileye 
Dokuzuncu maddenin kabiliyeti tatbikiye! haki-

kayı haiz olmadığından tayyım teklif eylerim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Riyaseti Celileye 

Dokşuzuncu madde hakkında cereyan eden müza
kere kâfidir. Memurlann hakkı intihapları olmak iti
bariyle müntehibi sani Olmaları da gayet tabiî bir 
hakları olacağından maddenin aynen kabulünü teklif 
ederim. 

Denizli 
Yusuf 

Riyaseti Celileye 
Büyük ve Orta elçilerle Maslahatgüzarların bazı 

ahvali mühimme ve acilede siyasî neşriyat ve beyanat
ta bulunması devletin siyaseti umumiyei hariciyesi 
noktai nazarından nafi ve aksi o derecede muzır ola
cağından memurini mezkûrenin bu madde hükmün
den istisnası icap eder. Binaenaleyh dokuzuncu mad
deye «Büyük ve Orta elçilerle Maslahatgüzarlar ica
bında Hariciye Vekâletinden istizana mahal olmak
sızın siyasî neşriyat ve beyanatta bulunabilir ki» fıkra
sının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celileye 
Madenin aynen kabulünü teklif ederim. 

Konya 
Refik 

Riyaseti CelUeye 
Memurin Kanununun dokuzuncu maddesinin ikin

ci fıkrası başına (sefirler ve) kelimesinin ilâvesiyle 
o fıkranın (sefirler ve vekilerin mezun kılacakları 
memurlar beyanatta bulunabilirler) şeklide kabulünü 
arz ve teklif eylerim. 

Çanakkale 
Şükrü 

Riyaseti CelUeye 
Dokuzuncu maddeye (memuriyetleri mıntıkası 

dahilinde müntehibi sahi olmaları) fıkrasının ilâvesini 
teklif eylerim. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

REtS — Efendim, takrilerin birisi doğrudan doğ
ruya maddenin tayyı hakkındadır. Evvelâ bunu reyini
ze arz edeceğim. Maddenin tayyım kabul edenler el
lerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmemiştir. 

Bundan sonra Vehbi Beyin takriri vardır. 
(Memuriyetleri mıntıkası dahilinde müntehibi sani 

olmaları) fıkrasının ilâvesini teklif ediyorlar. Bu tak
riri reye arz edeceğim. Vehbi Beyin takririni nazan 
dikkate alanlar el kaldırsın.. Nazarı dikkate almayan
lar el kaldırsın.. Nazarı dikkate alınmamıştır. Ondan 
sonr Muhtar Beyin takriri vardır. Bir kere daha okun
sun. (fcstanbul Mebusu Ahmet Muhtar Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

«Büyük ve Orta elçilerle Maslahatgüzarlar iacbın-
da Hariciye Vekâletinden istizana mahal olmaksızın 
siyasî neşriyat ve beyanatta bulunabilirler» fıkrasının 
ilâvesini teklif ediyorlar. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Vekillerin me
zun kılacağı memurlar vardır. 

REİS — Efendim, vekillerin mezuniyetine mahal 
kalmadan bunlar da doğrudan doğruya müstacel ah
valde neşriyat ve beyanatta bulunabilir. 

MUHTAR BEY (İstanbul) — Eğer bu gibi ah
valde meselâ derhal tekzibi lâzım gelen bir meselede 
sefir Hariciye Vekâletinden istizan mecburiyetinde ka
lırsa, meselâ müzakerei mühimmetnin cereyan ettiği bir 
sahada bu müzakereyi akim bıraktırmak için vaki 
olacak neşriaytı tekzip etmesi lâzımdır. Çünkü o va
kanın taalluk ettiği şey - gelecek olan cevaba kadar -
sui tesirini ika etmiş olur. Ondan sonraki tekzibin hiç 
hükmü kalmaz. Bu noktai nazardan ahvali fevkalâdede 
Büyük ve Orta elçilerle Maslahatgüzarlara - devletin 
menfaatini nazarı dikkate alarak - beyanat ve neş
riyatta bulunmalarına mümanaat etmemek lâzım gelir. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim! Bunlara lüzum 
yok, çünkü bu fıkra altı tarafta vardır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Onun için bu fık
ranın dokuzuncu maddenin fıkralarına ilâvesini teklif 
ederim. 

REİS — Bu gibi zevat zaten beyanatta buluna
caktır. Mamafih Muhtar Beyin teklifini Heyeti Umu
miyettin reyine arz edeceğim. 

MUHTAR BEY (istanbul) — Reis Paşa! Bazı 
ahval olur ki talimat verilirken o meyanda derhal tek
zip ediimesi icap eden bir hadisenin tehaddüs edebile
ceği derpiş edilmiş onur. Bunlar gayet nazik mesele
lerdir. Ve bir sefirden bu hak nazedilmiş olduğu za
man onun için bihakkın ifayı vazife etmek mümkün 
değildir (doğru sesleri). 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Muhtar 
Beyin beyanatım kendi mütalaatı noktai nazarından 
daha mahzurlu görüyorum. Çünkü (fevkalâde bir hal) 
gibi bir şey, takyit mahiyetindedir. Bunlar derhal ah-
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vali fevkalâde olmaz. Neticesinde bir mesuliyet te- | 
rettttp etmek ister. Halbuki maddede (vekilin mezun I 
kılacağı insanlar) diye mutlaktır. Artık vekil bunu I 
evvelce düşünür ve bütün bu tarzdaki siyasî memur- I 
ların daha tayini anında siyasî ahvaldeki hattı hare- I 
ketini tayin eder. Binaenaleyh madde esasen serbesttir, 
geniştir. Böyle ahvali fevkalâde bir takyittir. 

REİS — Muhtar Beyin takririn nazarı dikkate alaıip 
lar el kaldırsın.. Nazırı dikkate almayanlar el kaldır
sın.. Nazarı dikkate alınmadı. 

(Biga Mebusu Şükrü Beyin takriri tekrar okundu.) 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Sefirlerde bendeniz aynen 

Muhtar Beyin takririne iştirak ediyorum ve mezu
niyete ihtiyaç hissetmeden diyorum. Mamafih hacet 
kalmadı. I 

REÎS — Zatîâliniz vekiller ve sefirlerin mezun kı-
lacağ zevat diyorsunuz değil mi? Artık sefirler vasi 
selahiyeti haiz olunca tabiî bu takrir de mevzubahis I 
olamaz. Diğer iki takrir maddenin aynen reye vazı I 
hakkındadır. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. I 

Memurinin sicili 
Madde 10. — Her memurun bir sicili bulunur ve 

atîdeki hususat sicilin esaslarını teşkil eder : 
A) İsmi, mahlası, lâkabı, mezhebi 
B) Pederinin ismi, validesinin ismi 
C) Tevellüt tarihi ve doğduğu yer ve memleketi. 
D) Tahsili ve müktesebatı sairesi 
H) Nafakası üzerine vacip olan kimseler 
V) Mazhar olduğu mükafatlar ve esbabı 
Z) Duçar olduğu mücazatlar ve esbabı 
H) Bulunduğu memuriyetler 
T) Asan varsa esamisi ve mevzuları I 
Y) Emlâki ve serveti ve bunların menşeleri I 
K) ,Ahvali sıhhiyesi 
L) Memuriyeti haricinde şerefi mucip veya fahrî 

hizmetleri I 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Maddenin metninde hususat denmiş ki burada katiyen 
yerinde değildir. Bunun yerine başka bir şey kullan* 
sınlar. Sonra (doğduğu yer) denmiş, bunun arapcası 
(maskatı reis) dir. Acaba bundan mı tercüme etmiş
lerdir. Benim güzel Türkçemin güzel bir kelimesi var
dır. Tek kelime: Doğdum. 

Doğduğu yer ve memleketi, bu ne?. Benim bir 
memleketim var Paşa!.. O da Türkiye'dir. 

REİS — Teklifiniz takriri olmadığı için reye arz 
edemeyeceğim. | 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Tashih bu
yursunlar, mamafih hangi biri tashih edilsin... 

Riyaseti Celileye 
Onuncu maddenin (A) fıkrasının nihayetine (mil

liyeti) kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
Çankırı 
Talat 

(Kabul sesleri) 
REİS — Talat Beyin takririni reyinize arz edi

yorum. Mezhepten sonra (milliyeti) kelimesi kona
caktır. Nazan dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı 
dikkate almayanlar el kaldırsın.. Nazan dikkate alın
mıştır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Milliyet nedir yani? 

REİS — O halde (A) fıkrası nasıl olacak? (Yanlış 
anlaşıldı sesleri). 

NEŞET BEY (Aksaray) — Efendim, o yanlış ola
cak zannederim, ırkı söylemek istiyorlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Burada 
mezhebi kelimesi var, dinimi, mezhebimi? Yani şa-
fiimi, hanbelimi, malikimi? bunu kastolunuyor? 

REİS — Fak Bey, izah ediniz!. 

ENCÜMENİ MAHSUS NAMINA FAİK BEY 
(Tekirdağ) — Efendim, memur alabilmek için Türk 
olmayı şart koyduk. Memur olacak insan Türk ola
cak, bir de tercümei haline milliyeti diye bir şey ge
çemez. Zaten Türklerin gayrisi da memur olamaz 
(mezhebe de cevap ver sesleri). 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Şafiî, ma
liki, hanbeli mi?. 

ENCÜMENİ MAHSUS NAMINA FAİK BEY 
(Tekirdağ) — Evet efendim! Şafiî, maliki hanbelî hep
si dahildir. 

TALAT BEY (Çankırı) — Belki musevüer de 
olur, Türk ortodoksu olur. 

RElS — Efendim, encümenin verdiği izahata 
göre (A) fıkrasının nihayetine böyle bir şeyni ilâvesi-
nel üzüm yoktur (kabul ettik sesleri). 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Encümenin dediğiy-
le iş bitmez. Karan Heyeti Celile verecektir. 

REİS — Efendim; encümen buna lüzum gör
medi. Memurlar Türk olacaklardır dedi ve zapta geçti. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karasi) — Ük maddede geçen 
Türk kelimesi Türk tabiiyetini haiz mânasına gelen ve 
teşkilâtı esasiyede geçen Türktür. Ermeni ile, Rum 
ile kanşık olan Türktür. Fakat biz devletin mah
remi esrarım tevdi edecğimiz bir adamın behemehal 
Türk olmasını arzu ederiz. Mamafih o Türklük dava-
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sim güden zat iddia edebilir. Kendisine mahzursuz bir 
memuriyet de tevdi edilebilir. Fakat bir yerden diğer 
daha mühim bir yere naklonurken devletin bu adamın 
şahsının, öz milliyetinin ne olduğunu anlaması lâzım
dır. (Doğru sesleri). Bu itibarla maddeye milliyet keli
mesinin girmesil âzım ve farzdır. 

REİS — Efendim, maddeyi encümene alacak mı
sınız?. 

ENCÜMENİ MAHSUS NAMINA FAlK BEY 
(Tekirdağı) — Hayır efendim. 

MASHAR BEY (Aydın) — Kanunu Esaside her 
Türk aynı hukuku haizdir deniyor. 

REİS — Efendim, şimdi encümen (A) fıkrasına 
yeni bir kelime ilâvesine lüzum görmedi. Yalnız izahat 
verdi ve madeyi eski şeklinde getirdi. Şimdi maddeyi 
reyinize koyacağım. Kabul etmezseniz o zaman teklifi 
Heyeti Umumiyenin arzu ettiği veçhile (Milliyet) ke
limesini de ilâve ederek ayrıca reyinize arz edeceğim. 

TALAT BEY (Çankırı) — Paşam, encümen, Mec
lisi Âlinin kararına karşı nasd muhalefet edebilir? 

REİS — Efendim, bu (A) fıkrasını encümene ver
dik. Encümen Heyeti Umumiyenin nazarı dikkate al
dığı keyfiyeti doğrudan doğruya ilâve edebilir. 

İSMET BEY (Çorum) — Tadil (A) fıkrasına aittir 
efendim. 

REİS — Efendim, (A) fıkrasını bir kere encümenin 
teklif ettiği gibi reyinize koyacağım. 

ALİ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Paşa hazretleri! 
Zatı âliniz Nizamnamei dahiliye vakıfsınız ve az za
manda diğer reislerden ziyade vakıf oldunuz. Şimdi 
maddenin (A) fıkrasının nihayetine bir kelime ilâvesi 
teklif ediliyor. Evvelâ bu teklifi reye koymak lâzım
dır. Eğer o kabul edilmezse o zaman encümenden 
gelen madde konur. Bu hergün yaptığınız bir şeydir. 

REİS — Tadili reye koyduk, Heyeti Umumiye na
zarı dikkate aldı, encümene verdik. Encümen maddeyi 
şimdi iade etti. Bir de baktık ki; nazarı dikkate alı
nan şeyi encümen yine buraya koymamış, ne yapaca
ğız şimdi (bravo sesleri, alkışlar). Binaenaleyh şimdi 
encümenin teklifini reye koyacağız, ya kabul veya 
reddedilecek ve mesele de bitecektir. 

Şimdi efendim! Yalnız (A) fıkrasını encümenin ıs
rar ettiği veçhile reyinize arz edeceğim. Encümenin 
teklifin kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmemiş
tir. O halde şimdi (A) fıkrasına (milliyet) kelimesini 
ilâve ettik. Maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

I Madde 11. — Umum memurların ayni mimime 
üzerine sicilleri tertip edilir ve her memurun sicil nu-

I marası bulunur. 
REİS — On birinci madde hakkında söz isteyen 

var mı efendim? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — «Memurlara bir 

I sicil numarası bulunur» diyor. Bu her vekâletin mi 
yoksa umum memurlann numarası mıdır? 

REİS — Her vekâletinim Faik Bey? 

ENCÜMENİ MAHSUS NAMINA FAİK BEY 
(Tekirdağı) — Evet efendim; her vekâletin. 

I REİS — Madde hakkında söz isteyen yoktur efen
dim : Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 11 nci madde ka-

I bul edilmiştir efendim. 
I Madde 12. — Sicilin bir nushai musaddakası alâ

kadar memura verilir. Her memur sicilKne ve sicilli
nin nushai musaddakasma raptedilmek üzere her beş 
senede bir defa bir kıta yeni fotoğrafisini mensup ol
duğu daireye vermekle mükelleftir. Şekil ve şemailde 
tebeddülat vaki olur ise bu fotoğrafı daha evvel veri
lebilir. 

I REİS — Efendim, 12 nci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... 12 nci madde kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Tayinleri merkeze ait memurların 
I sicilleri vekâlet veya dairelerinde ve tayinleri vilâyet-
I lere ait memurların sicilleri merkez veya vilâyetlerde 
I bulunur. 

REİS — 13 ncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul-etmeyenler lütfen el kaldırsın... 13 

I ncü madde kabul edilmiştir efendim. 
Madde 14. — Her memurun bir mahrem dosyası 

I olacaktır. Memurların ahvali zatiyeleri, hulk ve siret-
| leri gibi hususat hakkında amirler ve müfettişlerin 

verdikleri tezkiye varakaları ile raporlar münderecatı 
I sicillerine işaret edilmeyip mahrem dosyasına vazo-
I lunur. Mahrem dosyalar merkezde memurin müdür-
I lerinin, taşrada valilerin tahtı muhafazasında bulunur. 

REİS — 14 ncü madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — (Her memu
run bir mahrem dosyası vardır) demeli. 

VEHBİ BEY (Karasi) — (...vardır), değil (...bu
lunur) demeli. 

I REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? Baş-
| ka söz isteyen yoktur. Şimdi efendim, 14 ncü mad-
l deyi (olacaktır) yerine (bulunur) kaydı ile kabul edeıı-
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ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 15. — Bir daire veya vilâyetten diğerine 
nakledilen memurun sicilinin musaddak suretiyle dos
yaları o daire veya vilâyete gönderilir. 

REİS — 15 nci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 16. — İnzibat komisyonları kararına ikti
ran etmeyen mükâfat ve mücazat ve tekaüde müte
allik hiç bir madde sicile dercedilmez. Ancak vekiller 
veya valiler tarafından resen verilen takdirnameler 
sicile dercedilir. 

REİS — 16 nci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 17. — Her memura İcra Vekilleri Heyetin
ce tespit edilecek numune veçhile fotorağfisini havi 
bir hüviyet varakası verilir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Memurların teşrifat ve elkap hu-
susatı ve resmî muharreratta kullanılacak tabirat, 
umum teşrifat nizavnnamesiyle tespit olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Memurların İntihap ve Tayin ve Terfileri : 
Madde 19. — Memurlar tayinleri itibariyle dört 

dereceye ayrılırlar : 

A) Büyük Millet Meclisince intihap olunanlarla 
kanunları mucibince İcra Vekilleri Heyeti kararı ve 
Reisicumhurun tasdikiyle tayin olunanlar. 

B) Kanunları mucibince Vekil ve Başvekilin müş
terek kararnameleri ve Reisicumhurun tasdikiyle ta
yin olunanlar. 

C) Kanunları mucibince vekil, vali ve müdüri 
umumiler tarafından tayin olunanlar. 

D) Kaymakam veya o sınıfdaki salâhiyettar ma
kamlar tarafından tayin olunanlar. 

Memurların tayin ve terfilerine tekaddüm eden 
inha ve intihap muamelâtının suret ve mercii icraları 
her vekâletin Memurin Kanununda tasrih edilir. Bu 
mercilerin İnha ve intihaplarına iktiran etmeyen ta
yinler keenlemyekûndür ve alâkadarların şikâyetleri 
üzerine Şûrayı Devlet veya. Mahkenıei Temyiz kara-
rıyle iptal olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Terfi için her memuriyette en aşa
ğı üç sene bulunmak lâzımdır. Terfide kıdem esastır. 
Kıdemde müsavat halinde ehliyet sebebi tercihtir. Eh
liyetin takdiri salâhiyettar heyetlere aittir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Yirminci maddede zikredilen müd
deti ikmal eden memurinden mafevk memuriyete eh
liyetleri salâhiyettar heyetler tarafından tasdik edilme
yenlerin esas maaşlarına her üç senede bir yüzde on 
zammolunur. Muayyen müddeti ikmal edipte mafevk 
memuriyete ehliyetleri salâhiyettar heyetler tarafından 
tasdik olunanlar münhal bulunmaması dolayısıyle ter
fi edilemezler ise esas memuriyet maaşlarına her üç 
senede bir yüzde on beş zammedilir. Bu zamlarla esas 
memuriyet maaşının baliği mafevk derecenin maaşsm-
dan efzun olan memurlar terfileri halinde de maaşı 
halilermi alırlar. 

Mafevki bulunmamasından dolayı terfi imkânı ol
mayan memurlar muayyen müddeti ikmal ettikçe esas 

memuriyet maaşlarının yüzde on beşi nispetinde zam 
alırlar. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Takdirname ve Hükümleri 
Madde 22. Vazifesinde fevkalâde muvaffakiyet 

gösteren memurlara takdirname verilir. Takdirname
lerde itasına sebep olan hizmet tasrih edilmek şarttır. 

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

Madde 23. Takdirnameler resen veya inzibat ko
misyonlarının kararları üzerine merkezce mansup me
murine vekâletlerinden ve vilâyat memurini taliyesine 
valiler tarafından tastir olunur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 24. Bir takdirname bir tevbihnameyi re-
feder, 

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

Madde 25. — Üç takdirname bir sene kıdem zam
mını müstelzimdir. Üçüncü takdirnameden sonra terfi 
için muayyen olan her müddet zarfında beş takdir
name alanlar bir sene kıdem zammına nail olurlar. 

REİS — Efendim, bu madde hakkında bir takrir 
var, okunacaktır. 
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Riyaseti CeKIeye 
Yirmi beşinci maddenin berviçhizir tadilim arz ve 

teklif eylerim : 
İki takdirname bir seneye kadar kıdem zammını 

müstelzimdir. 
Kastamonu 
Ali Nazmı 

ALİ NAZMÎ BEY (Kastamonu) — Efendim! En
cümende bu maddeyi müzakere ederken uzun uza-
dıya münakaşa etmiştik. Malumuâliniz memurlara 
takdirname itasına da esas teftiştir. Devlerin bugünkü 
bütün şuabatı idaresi düşünülürse teftişin bir seneden 
aşağı indirmenin imkânı yoktur. Şu halde; iki sene 
hizmet mecburî olunca, bir sene kıdem alan memur, 
bir derece terfi edebilecek ve takdirname de zam kı
demini mucip olacak. Malumuâliniz memurların; ik

t ida r , zekâsı, istidadı vesairesi bir olmadığı için bunla
rın arasından tevazünü temin için zammı kıdem, ten-
kızı kıdem usulleri kabul edilmiştir. Tatbikatta takdir
name itası böyle teftişe istinat edince iki takdirname, 
bir seneye kadar kıdem zammını müstelzim olmalıdır. 
Aksi takdirde 3 ile 5 koymakta mana yoktur. Binae
naleyh, mektep aferinleri gibi önüne gelene verilecek 
ve bunun kıymeti kalmayacaktır. Rica ederim ikiye in
dirin bunun kıymetini olsun (Doğru sesleri.) 

ENCÜMENİ MAHSUS NAMINA FAİK BEY 
(Tekirdağ) — Efendim, bu madde encümende müza
kere edildiği zaman, Nazmi Beyefendinin ifadeleri 
veçhile çok uzun münakaşaları mucip oldu. Bir defa 
üç takdirnamemi bir sene zammını müstelzim olsun, 
yoksa iki takdirnamemi? Sonra bu suretle takdirname 
ile alınan kıdem zamları terfie zam edilsin mi, edil
mesin mi? Bu mesele çok uzun münakaşattan sonra 
maddede yazıldığı veçhile kabul edildi. Bundan evvel 
Meclisten yeni çıkmış bir kanun Vardır. Hâkimler Ka
nunu. O Kanunda da buna müşabih bir madde var
dır. Ve zannediyorum ki o madde buna müşabihtir. 
O kanunda o şekilde bir madde kabul edildikten sonra 
bugün onu bozmaya zannederim ki lüzum yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, buradaki 3 
takdirnameden maksat, sureti daimede almak mıdır? 
Yoksa 3 sene zarfında on tane takdirnameme almış ve 
altısını mahsup ettirmiş ise kalan dört tanesi içinim 
bir sene kıdem alacaktır? 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim, ilk defasında 
kaç senede olursa olsun üç takdirname biriktiren bir 
memur, onları ibraz ederek bir sene kıdem zammı 
alır. Bu arada cezaya maruz kalıpta, cezaya mahsup 
ettirdi ise elindeki eksilir ve tamamlanmasını bekler.. 

Ondan sonra {kinci fıkra sarihtir. Her terfi müddetin
de beş takdirname alması lâzımdır. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) —j Efendim! Bu 
kanunda bir harp zammı kıdemi var, bir de kıdem 
zammı kıdemi var. Arkadaşlar, o bu kıdem zammı 
kıdemi, harp ve esaret zammı kıdemi gibi tekaüt tesir 
edeceğinden korktular ve fikirleri de d imiş. Uzun 
münakaşalar ettik. Harp kıdem zamları, tekaüde tesir 
edecek ve bu esası encümen kabul etti; İki sene zar
fında iki teftiş ile bir memur ancak iki tane takdirna
me alabilecek. Benaberin bir sımf dahilinde değil be
şinin hatta üç tanesinin bile cemi imkân ve ihtimali 
olmayacaktır. O memur üç seneyi ikmal ile bir derece 
terfi ettikten sonra ondan evvelki derecede aldığı tak
dirnamenin bir kıymeti ve hükmü kalmayacaktır. Bi
naenaleyh tatbikatta kıymeti ve hükmü kalmayan ah
kâmı, kanuna koymak zannederim ki: doğru olmaz. 
Bendeniz bunun tatbikatında bulunmuş olan bir ar
kadaşınız sıfatiyle bunu Heyeti Celileye arz ediyorum. 
Bunun tatbiki imkânı yoktur. Bu böyle kalırsa ne 
olacak İnzibat komisyonu veyahut vekiller zekâ ve 
iktidarı yerinde olan memurlara terfi ettirmek için faz
la takdirname vermek mecburiyetinde kalacaklar. 
Onun için doğru olmayacaktır. Bendeniz teklifimin 
kabulünü rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; kıdem zammı
nın terfie değil tekaüde tesiri olacak. 

NAZMİ BEY (Kastamonu) — Hayıf efendim, yal
nız terfie tesiri olacak. 

VEHBİ BEY (Karesi) — O halde kıdem zammın
dan tekaüdünde istifade etmeyecek. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maaşa olan tesirinden istifade edecek. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Takdirnamenin ikiye in
dirilmesi takdirnamenin takdirnameKkten çıkması mu
cip olur. Çünkü kıymeti kalmaz. Takdirnameler resen 
veya inzibat komisyonlarının kararlan üzerine mer
kezce mansup memurine vekâletlerinden ve vüâyat 
memurini taliyesine valiler tarafından tastir olunur. 
Halbuki bunun kıymeti kalmaz. Bilâkis üç tane ol
malı ve onu da hüsnü muhafaza çalışmalıdır. Takdir
name veriyoruz. Bir çok iyilikler kabul ediyoruz. Fa
kat bunların kıymeti bilinsin. Onun için bendeniz üç
te ipkasını teklif ediyorum. İkiye indirİIipte ucuzlatıl
ması taraftarı değilim.. 

REİS — Nazmi Beyin takririni tekrar okuyoruz. 
(Kastamonu Mebusu Ali Nazmi Beyin takriri tekrar 
okundu.) 
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REİS —- Nazmi Beyin takririni nazarı dikkate 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayan
lar lütfen el kaldırsın... Takrir nazarı dikkate alınma
mıştır. Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Bundan evvel reye koyduğumuz kanun
ların neticei arasını arz ediyorum. 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şua'batı demiryol
ları idaresinin 1341 senesi Bütçe Kanununa müzeyyel 
kanuna (145) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun (145) rey ile kabul edilmiştir. 

öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 
senesi Bütçe Kanuna müzeyyel kanuna (145) zat işti
rak etmiştir. Kanun (145) rey ile kabul edilmiştir. 

Kayseri - Ulukışla demiryolunun inşası hakkındaki 
kanuna (99) zat iştirak etmiştir. (98) kabul, (1) müs
tenkif vardır. Muamele tamam değildir. 

Demir sanayiinin tesisi hakkında kanuna (104) zat 
rey vermiştir. Muamele tamam değildir. (104) rey de 
kabuldür, 

Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin Î341 senesi Büt
çe Kanuna müzeyyel kanuna (96) zat rey vermiştir. 
Muamele tamam değildir. (95) kabul, (1) müstenkif 
vardır. 

Darülfünun İdaresinin 1341 senesi Bütçe Kanunu
na müzeyyel kanuna (129) zat iştirak etmiştir. Mua
mele tamam değildir. (128) kabul, (1) müstenkif var
dır. Kanun ikinci defa, diğer muamelesi tamam olma
yan kanunlarla birlikte, reye konacaktır. Çarşamba 
günü saat 14'te içtima etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 17,20 

• • 
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Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryolları İdaresinin 1341 Senesi Biitçe Kanununa Müzeyyel 
Kanunun Neticei Ârâsı 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

AFYON KARAHtSAR 
Ali B. 
İzzet B. 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nazif B. 

ANKARA 
Ali B. 
ihsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BtGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler ' : 145 
Kabul edenler : 145 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Münhaller 

0 
0 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 140 

[Kabul Edenter] 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

. EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Rifat B.' 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B, 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Müıkerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğhı Yusuf B. 
Afi Rıza B. 
Behiç B. . 
Dr. Haikkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİF 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Eısıaıd B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulûsti>-B. 
Kâzım Paşa. 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
AM Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Ha l t B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilani B. 
Dr. Halit B. 

1 Saıbit B. 
1 Zeki B. 

KIRKLARELİ 
^ r . Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahinı B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
.Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B; 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Şadıi B< 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuni B. 
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Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmıut Nedüırn B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdüllkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
A i Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besilim B. 

• MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Alta B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Reeai B. 

RİZE 
A l B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fualt B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Btbem B. 

Kemıal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulk'i B. 

SİNOP 
Recep Zübtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Ziıyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmıat B. 
Mahmut B. 

[Münhaller] 

İstanbul 
Manisa 

: 1 
: 1 

TEKİRDAĞ 

Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 

Bekir Sami B. 
Bmin B. 

TRABZON 

Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

Toplam 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
i'smıai'Ji Safa B. (M) 
Kemal B. 
Zamir B. (M) 
AFYON KARAHİSAR 
Mulsa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
SacMc B. (M) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Bsat B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa (M) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reilsicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Munat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B, (M) 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

Dr. Reşit G a i b B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Mıiithat B. (M) 
Tahsin B. (M) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudli B. (M) 
Şefik B. 

BOLU 
Oevat Abbals B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Haımıdii B, (M) 

Avni B. (Şark İstiklâl M.Â) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Otoıan Nuri B. (M) 
Refet B, 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa. Abtdülfaalk B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şaıkir B. 

ÇORUM 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüşttü B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tali B. (M.) 
Zülfi B. 

ERGANİ 
İhsan B. (M) 
İhsan Hâımıit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M) 
İbraJhim; B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. (M) 

ERZURUM 
CâZİm B. (M) 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaattin B. (M) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (Mv 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Mah. Reisi) 
Hallökı Tarik B. (M) 
Şevket B. (M) 
Tabir B. (M) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M) 

HAKKÂRİ 
Âsâf B. (İ. Â) 
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İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. (M) 
İbrahim B. (M) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Refik B.(V.) 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
İsmail Cajnlbuılaıt B. (M) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmili B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzaide Hajmıdi B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B., 
(Şark İstiklâl M. Reisli) 
Haydar Adil B. (M) • 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin' Molla B. (M) 
Veled Çelebi B. 

KIRŞEHİR 
A!ji Rıza B. (M) 

Lûtfii Müfit B. 
(Şark İstiklâl Matı. Â.) 
Yahya Galip B. (M) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
B;kir B. (M) 
Eyüp Sabüi B. 
Mulsa Kâzum B. (M) 
Naıim Hazım B. 
Refilk B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik
lâl Mah. Â.) 

KÜTAHYA 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hiıknıi B. (M) 
İsmet Pasa (Başvekil) 

MARAŞ 
Mehmet B. (M) 
Mliıthait B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 

Necip B. (M) 
Yakup Kaıdri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yusuf NaldÜ B. 

MERSİN 
Niyazi B. (M) 

MUŞ 
llıyaıs Sami B. 
Osıman Kadri B. (M) 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. (M) 
Halk B. (M) 

ORDU 
Faik B. (M) 
Halil Sıtkı B. (M) 
İsmail! B. 

SARUHAN 
Abildliın B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. (M) 

SİİRT 
Mahmud B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

SİVAS 
I! Dr. Ömer Şevkli B. (M) 

Rahmi B. 
Rıaskı» B. (1. Â.) 

ŞARKİ ItARAHİSAR 

Ali Sururi B.j (Reis V.) 
İsmail B. (M) 
Mehmet Bmljn B. (M) 

TOKAD 
Kâmil B. (M) 
Mustafa Vasfi B. (M) 

TRABZON 
Abdullah B.; 
Nebizadie HaŞndli B. 
Şefik B. (M): 

URİFA 
Ali B. 
Saffet B. (M) 
Yahya Kemjjit B. (M) 

VAN 
Hakkı B. (M) 
İbraMm B. (jM) 

^ Mümıip B. 
ZONGULDAK 

Hai l B. (M) 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya £. (M) 
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Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 Senesi Bütçe Kanununa Müzeyyel Kanunun Neticei Ârâsı 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Münhaller 
Reye iştirak etmeyenler 

287 
145 
145 

0 

0 
2 

140 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necmî B. 
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ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

E.LÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

!

ERZURUM 

Raif B. 
ESKİŞEHİR 

Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
-

Ahmet Remzi B. 
Ali Cenariî B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

v İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar.B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B, 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

• İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 

§ Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 

I Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

. Saraçoğlu Şükrü B. 
j KARESİ 

Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B, 

KÜTAHYA 
Faik B. 

I Nuri B. 
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Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

M AR AŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ | 
İl yas Sami B. 

' NİĞDE 

Ata B. 
| 

ORDU 
| 

Hamdi B. \ 
Recai B. | 

RİZE r 

Ali B. i 
Ekrem B. i 
Esat B. [ 
Fuat B. \ 
Hasan Cavit B. ? 

[Münho. 

İstanbul 
Manisa 

SARUHAN 1 

Ethem B. 
Kemal B. 

1 Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

SİİRT 

Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. j 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Ziyaettin B. j 

Her] 

1 
1 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Refet B. 

Top'am 

[Reye iştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa (M.) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. (M.) 

AYDIN 
Dr, Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (An
kara İstiklâl Malı. Âzası) 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. (M.) 

BOZOK . 
Ahmet Hamdi B. (M.) 
Avni B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reis V.) 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M.) 
Zülfi B. 

ERGANİ 
İhsan B. (M.) 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Câzim B. (M.) 
Halet B, 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhitin B. (Şark 
İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 
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HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. (M.) 
İbrahim B. (M.) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mahmut Celâl B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah. M. U.) 
Haydar Adil B. (M.) 
Mehmet Cavit B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU • 
Ali Nazmi B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B, (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. (M.) 
Lûtfi Müfit B. (Şark is
tiklâl Mah. Âzası) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
AH Sahip B. (Şark istik
lâl Mah. Âzası) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Mehmet B. (M.) 
Mithat B. 
Tahsün B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 

Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. (M.) 
Halit B. (M.) 

ORDU 

Faik B. (M.) 
Halil Sıtkı B. (M.) 
ismail B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİNOP 
Dr, Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
Rahmi B. 
Rasim B. (İ. Â.1 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. (Reis V.) 
İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin B. (M.) 

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. (M.) 
İbrahim B. (M.) 
Mün'ip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. (M.) 
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Kayseri - Ulukışla Demiryolunun tnşası Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

• • 

] 
] 

._ 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
tzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
AMASYA 

Ali Rıza B. 
Nafiz B 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

\za adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 
Cabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller : 

99 
98 
0 
1 
2 

Reye iştirak etmeyenler : 183 

[Kabul Edenler) 

ismail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B, 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

ERZURUM 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
i Arif. B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Rerit B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 

, Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Esad B.
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halk B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 
Şükrü B., 

KONYA 
Fuat B, 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

! 

MALATYA 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MUŞ 
Rıza B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

RÎZE 
AU B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİÎRT 
Halil Hulki B, 

SİNOP 
Yusuf Kenuü B. 

SİVAS 
Ziyaettin B.j 

SİVEREK 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami i B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

— 197 — 



İ : 71 15 . 3 . 1926 C : 1 

[Müstenkif] 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. (M.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B.

ANKARA 
Ali Fuat Paşa (M.) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (Anka
ra İstiklâl Mah. A.) 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rıfat B. 

BOLU 
Cevat Afeşbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. (M.) 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. (M.) 
Avni B. (Şark İstiklâl 
Mah. Â.) 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B, 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M.) 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Caffer Tayyar Paşa 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. (M.) 

İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
İbrahim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Câzim B. (M.) 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. (V.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Şevket B. 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. (M.) 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Âsâf B. (t. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. (M.) 
İbrahim B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (1. A.) 
Dr. Refik B. (V.) 

Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah.' M. U.) 
Haydar Adil B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. (M.) 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tiklâl Mah. A.) 
Yahya Galib B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. 
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Musa Kâzım B. (M.) 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark İstik
lâl Mah. Â.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B .(M.) 
ismet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

I MENTEŞE 
s Şükrü Kaya B. 
| Yunus Nadi B. (M.) 

I MERSİN 

İ
Besim B. 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
, İlyas Sami B. 
! Osman Kadri B. (M.) 
I NİĞDE 
j Ata B. 
J Ebubekir Hazım B. 

Galip B. (M.) 
Halit B. (M.) 

I ORDU 
|. Faik B. (M.) 

Halil Sıtkı B. (M.) 
S İsmail B. (M.) 

[ RİZE 
| Ekrem B. 
j Fuat B. 
il Hasan Cavit B. 

I SARUHAN 
I Abidin B. 
1 Mehmet Sabri B. (V.) 
| Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİİRT 
§ Mahmut B. 

SİNOP 
j Dr. Rıza Nur B. 
I Recep Zühtü B. 

SİVAS 
I Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
i Halis Turgut B. 
i Muammer B. 
S Rahmi B. 
1 Rasim B. (1. Â.) 

SİVEREK 
J Halil Fahri B. 
S Kadri Ahmet B. 

j ŞARKİKARAHİSAR 
i Ali Sururi B. (Reis V.) 

I İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin B. (M.) 

» • • < » •<"• 

fi TOKAD 
I Emin B. 
I Kâmil B. (M.) 
I Mustafa Vasfi B. (M.) 
I TRABZON 
I Abdullah B. 
ı 
I Nebizade Hamdi B. 
I Rahmi B. 
I Şefik B. (M.) 
I URFA 
I Ali B. 
• Refet B. 
j Saffet B. (M.) 

Yahya Kemal B. (M.) 
VAN 

I Hakkı B. (M.) 
I İbrahim B. (M.) 
I Münip B. 
I ZONGULDAK 
I Halil B. 
I Ragıp B. 
I Tunalı Hilmi B. 
I Yusuf Ziya B. (M.) 
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Demir Sanayiinin Tesisine Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap Yoktur.) 

' ] 
. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. 
izzet. Ulvi B. 
Kâmil B, 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şâkir B 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Raisiih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hfflnai B. 

BlGA 
Mehmet B. 

BİTLİS 
Muhittin Nârnıi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fethi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rifa,t B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Muıstaifa B. 
İsmail Kemal B 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 1 
Kabul edenler : 1 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 
Reye iştirak etmeyenler : 1 

04 
04 

0 
0 
2 
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(Kabul edenler) 

İsmfât B. 
Ziya. B. 

i DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar B. 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Hail! B. 

ERZİNCAN 
Abclaihalüik B. 

ERZURUM 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Fe r t B. 
Kılıç AM B,. 
Şahin B. 

HAKKÂRİ 
Nazimi B. 

İSPARTA 
Müıkerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

i İSTANBUL 
Ahmıat Muhtar B. 
Alkçaraoğkı Yusuf B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şiiınsaısü Paşa 
Edip Servet B. 
Hatmdi B, 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karaibsfcir PaPşâ 

İZMİR 
Mulsıtafa Rahim i B. 

1 Münir B. 
KARESİ 

Ali Şuıurıi B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Osmian Niyazi B. 

KARS 
, Ömer B. 

KASTAMONU 
HalJt B. 

KAYSERİ 
Ahmet HiHmi B. 
Sabit B. 

i Zeki 'B. 
KIRKLARELİ 

Dr. Fuat B. 
1 Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbraihim Süreyya B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Fuat B. 
Kâzıim Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

i KOZAN 
• Alii Şa;di B. • 

KÜTAHYA 
Failk B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

j Rıza B. 
MALATYA 

Mahmut Nadim B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülganji B. 
Alıi Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

NİĞDE 
A ±« T* 
Ata B. 

! ORDU 
Hamdii B. 

RİZE 
Alii B. 
Esat B. 

SARUHAN 
Ethem B, 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Maıhmuıt B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Zyaecttn B. 

SİVEREK 
HaJl'Il Fahri B. 
Mahmut B. 
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TEKİRDAĞ 
Cemil! B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Kalsan B. 
Süleyman .B. 

[Münhaller] 
İstanbul 1 
Manisa 1 

Toplam 

URFA 
Refet B. 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemali fi. 
Zamk B. (M.) 
AFYON KARAHtSAR 
Mulsa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. (M.) 

AKSARAY 
Besim Ataıtay B. 
Muıstaf a Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa (M.) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisiicutrühur) 
Hlilmıi B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâikii B. 
Muıraıt B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. (M.) 

AYDIN 
Dr. Maızhar B. 
Ur. Reşit Gafllib B. 
Arik. İstik. Mah. A. 
Mıithaıt B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi fi. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Saltniı Rîf at B. 
Şükrü B. 

[Reye İştirak 

BOLU 
Gevat Atvbas B. 
FaEh Rıffkı B. 
Mehmet Vehbi B. 
Şükrü B. (M.) 

BOZOK 
Ahmet Hamdii B. (M.) 
Avni B. Şark İstik. Mah. 
Azası 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâkıi B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reis V.) 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİ BEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abülhalik B. 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B, 

DERSİM 
Ahmet Şülkrü B. 
Forfdun Fikri B. (M.) 

Etmeyenler] 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tali B. (M.) 
Zülfi fi. 

ELÂZİZ 
Hüseyin fi. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. (M.) 
İhsan Hâmılt B. 
Kâzım Vehbi B. -

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
İbrahıim B. 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
[ Salbüt B. (M.) 

I ERZURUM 
ı Câzim B. (M.) 

Hâtot B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaöttin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Aibdulîah Azmi B. (M.) 
Emitn B. 

GAZİANTEP 
Ahmeıt Remzi B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Şark İstifle, Mah. Reisi 
Ha'kfcı Tarık B. (M.) 

Kâzım B. : 
Şevket B. ÇM.) 
Tabir B. (M.) 

GÜMÜŞ ANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fefaımii fi. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t A.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. (M.) 
İbrahim B, (M.) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Dr. Refik fi. (V.) 
Hamdullah Suphi fi. (M.) 
İsmail Canlbuiat B. (M.) 
Refet Paşa 
Tevfü'k Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. TevfJkj Rüştü B. (V.) 
Kâmili B. i 
Mahmut delâl B. 
Mahmut Esait B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmıanızade Haımıdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Şark İstük.jMah. M. U. 
Haydar A p B. (M.) 
Mehmet Cİavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
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KASTAMONU 
Ali Nazıma B. 
Ali Rıza B. 
Hakan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Neamûttin Molllia B. (M.j 
Velad Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. -Halil B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. (M.) 
Lûtfli Müfit B. 
Şaılk İstik. Mah. Â. 
Yataya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Saffet B, 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabrı B. 
Mul:a Kâzım B. (M.) 
Naiim Hazım B. 
Refik B, 

KOZAN 
AK Sahip B. 

. KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Recep B, (V.) 

MALATYA 
'Bödıiır B. 
Dr, Hiltali B, (M.) 
İsmet Paişa (Başvekil 

MARAŞ 
AbdülkaldÜr B. 
Mehmet B. 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdiülrezzak B. 
Necip B. (M.) 
Yalkup Kaidri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadıi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
İliyas Saımü B. 
Osman Kaidri B. (M.) 
Rıza B.-

NÎĞDE 
Ebuıbekir Hâzıim B. 
Galip'B. (M.) 
Halıit B. (M.) 

ORDU 
FaiJk B. (M.) 
Haliit Sıtkı B. (M.) 
IısJmaiil B. 
Recaıi B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Aıbiıdıin B. 
Kemali B. 

| Mehmet Salbri B. (V.) 
İ Mustafa Fevzi B. (M.) 
I SİNOP 
j Dr. Rıza Nur B. 
g Yusuf Kemal: B. 

| SİVAS 
İ Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
[ HaiHs Turgut B. 
1 Mıuaımımeır B. 
I Rahımıi B. 
f Rats:im B. (1. Â.) 
j SİVEREK 
l Kaidri Ahm^t B. 
I ŞARKİ KARAHİSAR 
İ AHİ Surun'B. (Reis V.) 

'ismail B. (M.) 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâffiiiıl B. (M.) 
Muisftafa Vasfii B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Neıbizade H'amıdi B. 
Rahmi B. 

I Şefik B. (M.) 
URFA 

Alli B. 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

VAN 
Hakiki B. (M.) 
İ'bralbim B. (M.) 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B (M.) 
Raığıp B. 
Tumaılı .Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. (M.) 

»>•••<« 
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Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 Senesi Bütçe Kanununa MUzeyyel Kanunun Netic^i Ârâsı 

(Nisap Yoktur.) 

• 

AFYONKARAHISAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necmi B, 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Ziya B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B, 

Âza adedi : 287 
Eteye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 
Reye iştirak etmeyenler : 1 

96 
95 
0 
1 
2 

89 

[Kabul Edenler] 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Haül B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Raif B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 

'Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr, Tevfik B, 

— 20 

İSTANBUL 
Alkçoraöğfc» Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Kâzım Karabettir Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyaafl B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

KAYSERİ 
-

Zeki B. 
KIRKLARELİ 

Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

3 — 

Rağıp B. 
Rıza B. 

MARDİN 
Abdülgani 3. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus NadilB. 

Nİ0DE 
Ata B. 

ORJDU 
Hamdi B. 

RİJZE 
Ali B. 
Esat B. 

SARIJJHAN 
Ethem B. 
Yaşar B. 

SİNOP 
Recep Zühtli B. 

SİfAS 
Halis Turgut B. 
Ziyaettin B. 

SİVİ 
Halil Fahri 

» E K 
B. 

Mahmuıt B.: 
TEKlfRDAĞ 

Cemil B. 

TOJCAD 
Bekir Sami İB. 
Emin B, 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman Srrrı B. 

URFA 
Refet B. 
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ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B. (M.) 
AFYONKARAHİSAR 

Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. (M.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşeit B. 

AMASYA 
Esat fi. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa (M.) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. (M.) 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (Anka
ra tstiklâl Mah. Â.) 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B, 

[Müstenkif] 

KARS 
Ömer B. 

[Münhaller] 

İstanbul 
Manisa 1 

Toplam 2 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. (M.) 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. (M.) 
Avni B. (Şark tstiklâl 
Mah. A.) 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. v 

Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. (Reisvekili) 

CANİK 
Caviıt Paşial 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
thsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şakır B. 

ÇORUM 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 

İbrahim Tâli B. (M.) 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. (M.) 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Sabit B. (M.) 

ERZURUM 
Câzim B. (M.) 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remiz» B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. (M.) 

Şevket B. (M.) 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Âisâf B. (1. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. (M.) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Tevfik Kâmil B, 

İZMİR 
Dr. Tdvlilk Rüşitiü B. (V.) 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B, (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah. M. U.) 
Mehmet Cavit B, 
Haydar Adil B. (M.) 
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KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. (M.) 
Lûtfi Müfit B. (Şark İs
tiklâl Mah. A.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 

t : 71 15 . 

KÜTAHYA 
Faik B.; 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
'Mehmet B. (M.) 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
llyas Sami B. 

I Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

. 1926 C : 1 

NİĞDE 
' Ebubekir Hazım B. 
Galip B. (M.) 
Halit B. (M.) 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Halil Sıtkı B. (M.) 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. „ 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. (t. Â.) 

SİVEREK 
Kadri Ahıjnet B, 

ŞARKİKARAHİSAR 
Ali Sururi B. (Reis V.) 
İsmail fi. (M.) 
Mehmet Emin B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Kâmil B. {M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRABZON 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 
Saffet B. 
Yahya Kemal B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. (M.) 
İbrahim B. (M.) 
Münip B. 

ZOGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Tuhalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. (M.) 
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Darülfünun Emanetinin 1341 Senesi Bütçe Kanununa Müzeyyel Kanumun Neticei Ârâsı 

(Nisap Yoktur.) 
Âza adedi : 287 

] 
] 
] 
] 

] 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Nesmi B. 

leye iştirak edenler : 129 
ECabul edenler : 128 
Reddedenler 
Müstenkifler : 
Münhaller 

0 
1 
2 

leye iştirak etmeyenler : 156 

[Kabul Edenler] 

ÇANKIRI 
Rifat B. | 
Talât B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

FDİRNF 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Necip B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUGRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 

Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 

i Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 

; Osman Niyazi B. 
KASTAMONU 

Ali Rıza B. 
Halit B. 
Ahmet Remzi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki .B 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KONYA 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mııstpfa R 

Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sadi B 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Bağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

M ARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
1 Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B, 
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MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SÜRT 
Halil Hulki B, 

SÎNOP 
Recep Zühtü B; 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

Muammer B. 
Ziyaettin B. 

-. 
SİVEREK 

Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
: Cemil B. 
Faik B. 

-

[Müstenkif] 

ERZURUM 
Raif B. 

[Münhaller] 

İstanbul : 1 
Manisa 1 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

İ Emin B. 
\ TRABZON 
'\ Ahmet Muhtar B. 
| Hasan B. 
j Rahmi % 
; Süleyman Sıri B, 
| ÜKFA 
j Refet B. 

Toplam 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B. (M.) 
AFYONKARAHİSAR 

Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa (M.) 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. (M.) 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. (Anka
ra İstiklâl Mah. Azası) 

Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BAYEZÎD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü Bey (M.) 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. (M.) 
Avni B. (Şark İstiklâl 
Mah. Azası) 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. (M.) 
Mustafa Şeref B (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B, (Reis V.) 

CANİK 
Cavit Paşa 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M.) 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 

ERGANİ 
İhsan B. (M.) 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B (M.) 

I İbahim B. 
Rasim B; (M.) 

ERZİNCAN 
Sabit B (tt.y 

ERZURUM 
Câzim B. (M.) 
Halet B. 

. Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cemani B. (V.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
| Hacim Muhittin B. (Şark 

İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. (M.) 
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GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKARİ 
Asâf B. (t. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. (M.) 
ibrahim B. (M.) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Refik B. (V.) 
Hamdullah Suphi B. (M.) 
Hüseyin Raif B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Osmanzade Hamdi- B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. (Şark 
İstiklâl Mah. M. U.) 
Haydar Adil B. (M.) 
Mehmet Cavit B 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Âli Nazmi B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. (M.) 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza' B. (M.) 
Lûtfi Müfit B. (Şark 
İstiklâl Mah. Azası) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (Şark 
İstiklâl Mah. Azası) 

KÜTAHYA 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Mehmet B. (M.) 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. (M.) 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. (M.) 
Halit B. (M.) 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Halil Sıtkı B. (M.) 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Mehmet Sbri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. (M.) 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. (M.) 
Rahmi B. 
Rasim B. (İ. A.) 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. (Reis V.) 
İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin B. (M.) 

TOKAD 
Kâmü B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. (M.) 

TRAP>ZON 
Abdullah B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M.) 

UR FA 
Ali B. 
Saffet B. (M.) 
Yahya Kemal B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. (M.) 

İbrahim B. (M.) 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. (M.) 
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Sıra Numarası : 101 

ERZURUM - SARIKAMIŞ - KARS VS ŞUABATI DEMÎRYOLLARI İŞLETME İDARESİNİN 1926 
SENESİ MART, NİSAN VE MAYÎS AYLARÎ İHTİYACATI İÇİN TAHSİSATI MUNZAMMA İTASI 
HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/869 NUMARALI- KANUN LÂYİHASI VE MUVAZENE! 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 27 Şubat 1926 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/728 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Erzurum - Sarıkamış •• Kars ve Şuabatı Demiryol

ları İşletme İdaresinin İ341 - 1925 senesi bütçesinin 
mütemmimi olan mart, nisan ve mayıs aylarına ait üç 
aylık bütçe hakkında Nafia Vekâletince tanzim ve 
Maîiye Vekâletince teklif edilen ve İcra Vekilleri He
yetinin 21 Şubat 1926 tarihli içtimamda tezekkür ve 
Meclisi ÂMye arza tasvip olunan kanun lâyihası ile es
babı mucibe mazbatasının musaddak sureti ve bütçe 
cetveli takdim olunmuştur. 

Mııkiezasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de bîîyus ulmnsını rica eylerim efendim» 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 

Mazbata Numarası : 167 Esas Numarası : 1/869 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

Riyaseti Celüeye 
Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryol

ları İşletme İdaresinin 1341 senesi bütçesinin mütem
mimi olan marr, nisan ve mayıs aylarına alt ihtiya-
catı için tahsisatı munzamına itasına dair Başvekâlet
ten mevrut kanun lâyihası Nafia Vekili Behiç Beyin 
huzııriyle tetkik ve müzakere olunda. 

Lâylhai kanuniyenin birinci maddesiyle talep olu
nan tahsisat miktarı bu idareye muavenet için Nafia 
Bütçesinde kabul edilen tahsisat miktarından 79 055 
Mra fazlasıyle teklif edilmekte ise de işbu fazlanın üç 
ay zarfında idarenin işletme vesair varidatından elde 
edilecek mebaliğ ile kapatılacağı anlaşıldığından tek
lifi vaki aynen kabul olunmuştur. 

Diğer bütçelerde kabul olunan esas dairesinde bu 
Mare içinde yeniden tanzim kılman lâylhai kanuniye-

Fiîn müstacelen müzakere buyurulmak üzere Heyeti 
Umumiyeye takdimi karargir oldu. 

12 Mart 1926 
Reis 

Çankırı 
Mustafa Abdiilhalik 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aza 
İstanbul 

AH Rıza 

Kâtip 
Konya 

Fuat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Âza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Aza 

Maraş 
Mithat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Madde 1. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şua
batı Demiryolları İşletme İdaresinin 341/925 senesi 
varidat bütçesinin mütemmimi olarak mart - gayei 
mayıs 1926 ayları için merbut (A) cetvelinde göste
rildiği üzere «Yüz elli dört bin elli beş» lira varidat 
tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr Demiryollar İdaresinin 1341 -
1925 senesi masraf bütçesinin mütemmimi olarak mart 
- gayei mayıs 1926 ayları zarfındaki maaş ve masari-
fatı sairesi için merbut (B) cetvelinde gösterildiği üze
re «Yüz elli dört bin elli beş» lira tahsisat verilmiştir. 

Madde 3. — Mezkûr demiryollarının 341/925 se
nesi Bütçe Kanununun 3, 4 ve 5 nci maddeleri ah
kâmı üç aylık bütçe hakkında da meridir. 

Madde 4. — Bu kanun Mart 1926 iptidasından 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 5. — Bu kanunun icrasına Nafia Vekili 
memurdur. 21 Şubat 1926 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
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Mttdafaai Milliye 
Yeki» 

Mehmet Cemil 
Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Doktor Refik 
Ziraat Vekili 

Mehmet Sabrı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

F. M. Nevi Muhassesat Lira 

Maaşat ve ücurat 
1 Memurin maaşatı 
2 Müstahdemin ücuratı maktuası 

Birinci faslın yekûnu 
Masarifi idare 

1 Harcirah 
2 Kırtasiye ve evrakı matbua 
3 Müteferrika ve mefruşat 
4 Tenvir ve teshiri 
5 Beytutet 
6 İkramiye 

İkinci faslın yekûnu 

9 132 
42 585 

51 717 

750 
1 000 

500 
1 250 

500 
2 000 

6 000 

?. 

3 
4 

5 
6 

M. Nevi Muhassesat 

Masarifi Umumiye 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

İhtisas ücreti 

Telgraf ücreti 

Yekûnu Umumî 

Lira 

76 257 
16 831 

2 500 
750 

154 055 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryol
ları İdaresinin 1341 senesi Bütçe Kanununa müzeyyel 
Kanun. 

Birinci madde — Erzurum * Sarıkamış -• Kars ve 
Şuabatı Demiryolları İdaresinin 1341 senesi Bütçe 
Kanunu ahkâmı Mayıs 1926 gayesine kadar temdit 
edilmiştir. 

İkinci madde — Mezkûr idarenin 1926 senesi Mar
tından Mayıs gayesine kadar üç ayhk masarifına mu
kabil 1341 bütçesinin merbut cetvelde muharrer fasıl 
ve maddelerine ceman 154 055 lira tahsisatı munzam
ına olarak ilâve olunmuştur. 

Üçüncü madde — Bu kanun 1 Mart 1926 tarihin
den muteberdir. 

Dördüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Nafıa Vekili memurdur. 
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Sıra numarası : 104 

İzmir 
Ahmet Münir 

İstanbul 
Ali Rıza 

Diyarbekir 
Şeref 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

» 

Maraş 
Mithat 

İsparta 
Mukerrem 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 

Sivas 
Rasim 

Giresun 
Musa Kâzını 

ÖKSÜZ YURTLARI MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİN İN İ926~ SENESİ MART - NlSAN VE MAYIS AY
LARINA AİT TAHSİSATI MUNZAMMASI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/882 NUMARA-

U KANUN LÂYİHASI VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/850 

3 Mart 1926 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Öksüz Yurtlan Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait tahsisatı 
munzamması hakkında Maarif Vekâletince tanzim 
edilen ve icra Vekilleri Heyetinin 3 Mart 1926 tarih
li içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olu
nan kanun lâyihası ile merbutu cetvelin musaddak su
retleri takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata numarası : 175 
Esas numarası : 1/852 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Öksüz Yurtlan Müdüriyeti Umumiyesinin 1926 
senesi Mart, Nisan ve Mayıs aylanna ait tahsisatı 
munzamması hakkında Başvekâletten varit olup en
cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Maarif 
Müsteşarı Beyin huzuriylc tetkik ve müzakere olun
du. Tahsisatı munzamına itasından maada ahkâmı sa-
ireyi de ihtiva etmekte olan lâyihai kanuniyenin bi
rinci maddesiyle talep olunan tahsisat aynen ve üçün
cü maddesi şekle ait bazı tadilâtla kabul.olunmuştur. 

Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesi teşkilâtı
nın 1926 senesi Martından itibaren Maarif Vekâleti 
teşkilâtı umumiyesi meyanına ithaline dair olan dör
düncü madde dahi bazı tashihatla kabul olunmuştur. 
Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesi diğer bütçe
lerde kabul olunan esas dairesinde yeniden bittanzim 
müstacelen müzakere buyunılmak üzere Heyeti Umu-
miyeye takdim kılındı. 

14 Mart 1926 
Reis 

Çankın Ertuğrul 
Mustafa Abdülhalik Dok lor Fikret 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — öksüz Yurtlarının 1926 senesi Mart, 

Nisan ve Mayıs aylan hidematının ifası için 1341 se
nesi maliyesi bütçesine tahsisatı munzamına suretiyle 
merbut «B» cetvelinde irae olunduğu veçhile dört yüz 
kırk dört bin üç yüz iki lira tahsis ve ilâve olunmuş
tur* 

Madde 2. — 1341 Bütçe Kanununun üçüncü mad
desi mucibince tütün idarei muvakkatesince hazine 
namına istiyfa edilmekte olan resmin bu müddet zar
fında da cibayetine devam olunur. 

Madde 3. — Öksüz Yurtlan bütçesinin Mart, Ni
san ve Mayıs aylarında. tahakkuk edecek açık mik
tarı Maliye bütçesindeki tertibi mahsusundan verilir. 
Maliye bütçesindeki tertibi mahsusunda mevzu tah
sisat kâfi gelmez ise açık miktarı mezkûr bütçeye tah
sisatı munzamına olarak ilâve edilir. 

Madde 4. — Bu kanunun müddeti meriyetince teş
kilât memurin ve müstahdeminin sınıf, unvan ve maaş
ları hakkında 1341 senei maliyesi kadrosu caridir. An
cak merkez muhasebe teşkilâtı aynen baki kalmak 
şartiyle müdüriyeti umumiyenin diğer merkez daire
lerini ilgaya veya vekâlet devairiyle tevhide Maarif 
Vekili mezunduı. 

Madde 5. — Bütçenin yekûnu umumisini tecavüz 
etmemek şartiyle fasıl ve maddeler beyninde müna
kale icrasına Maarif Vekili mezundur. 

Madde 6. — 1341 bütçe kanununun beşinci mad
desi hükmü Mart, Nisan, Mayıs 1926 aylarında da 
meridir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1926 tarihinden 
muteberdir. 
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Madde 8. — Bu kanunun icrasına Maliye ve Maa
rif Vekilleri memurdur. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

Müdafaai Milliye 
Vekâleti Vekili 

M. Cemil 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Mal'ye Vekili 
Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Bulunmadı. 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

1 Mart 1926 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Muvazene! Maliye Encümenin Tadili 

Öksüz Yurtları Müdüriyeti Ümumiyesinin 1341 se
nesi Bütçe Kanununa müzeyyel Kanun. 

Bhinci Madde — öksüz Yurtlarının 1341 senesi 
bütçe kanunu ahkâmı Mayıs 1926 gayesine kadar 
temdit edilmiştir. 

İkinci Madde — Öksüz Yurtlarının 1926 senesi 
Martından Mayıs gayesine kadar üç aylık masarift
im mukabil merbut cetvelde muharrer fasıl ve mad
delerine ceman 444 302 lira tahsisatı munzamına ola
rak ilâve olunmuştur. 

Üçüncü Madde — 1341 senesi Maliye bütçesinin 
56 ncı (öksüz Yurtlarına yardım) faslına 312 302 li
ra tahsisatı munzamına verilmiştir. 

Dördüncü Madde — 1926 senesi Martından Ma
yıs gayes'ne kadar tahakkuk edecek maaşatta Öksüz 
Yurtları Müdiriyeti Ümumiyesinin 1341 bütçesine 
merbut kadro esastır. Ancak merkez muhasebe teşki
lâtı aynen baki kalmak üzere Müdüriyeti Umumiye-
nin diğer merkez dairelerini ilgaya ve ilga edilen dai
relere ait vazaifin vekâlet teşkilâtı dahilinde ifasına 
Maarif Vekili mezundur. 

Beşinci Madde — Bu kanun 1 Mart 1926 tarihin
den muteberdir. 

Altıncı Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

F. M. Nevi Muhassesat 

1 Mekûlat 
2 Melbusat 
3 Mahrukat, tenvirat, tathirat 
4 Müalece 
5 Kırtasiye ve masarifi tabiye ve 

levazımı tetrisiye 
6 Su ve telefon ücuratı 
7 Müteferrika 
8 Nakliyatı umumiye, hayvan ve 

vesaiti nakliye mubayaa ve tami-
ıiyesi, yem bedeli 

9 Tesisat 
10 İnşaat, tamirat, bedeli icar 
11 Masarifi muhakeme 

Fasıl yekûnu 

Maaş, ücurat 
Tahsisatı fevkalâde 

1 Mazul memurlar maaşı 
2 Mazul memurlar tahsisatı fevka

lâdesi 

Fasıl yekûnu 

1 Sanaythaneler tesisatı 
Sanayihaneler sermayei mütedavi-
Iesi 

1 Memurlar, muallimler ve sanat-

Lira 

155 588 
25 000 
17 500 
1 250 

4 500 
1 250 
2 750 

5 250 
10 000 

110 000 
750 

333 838 

49 305 
35 284 

400 

600 

1 000 

5 000 

10 000 

8 
9 

kârlar harcırahı 
2 Nakli nükut 

Fasıl yekûnu 

Telgraf ücuratı 
Hususi öksüz Yurtlarına mua
venet 

Yekûnu Umumî 

2 000 
750 

2 750 

875 

6 250 

444 302 



Sıra numarası : 103 

DARÜLFÜNUN EMANETİNİN 1926 SENESİ MART, NİSAN VE MAYIS AYLARINA AİT TAHSİ* 
SATI MUNZAMMASİ HAKKINDA BAŞVEKÂLET TEN GELEN 1/S83 NUMARALI KANUN LÂYİHA

SI VE MUVAZENEİ MALİ YE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/851 

3 Mart 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Darülfünun Emanetinin 1926 senesi Mart, Nisan 

ve Mayıs aylarına ait tahsisatı munzamına» hakkın
da Maarif Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekille
ri Heyetinin 3 Mart 1926 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası 
ile esbabı mucibe mazbatasının ve merbutu cetvelle
rin musaddak suretleri takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekâlet .Vekili 
Doktor Refik 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata numarası : 174 

Esas numarası : 1/883 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Darülfünun Emanetinin 1926 senesi Mart, Nisan 
ve Mayıs aylarına ait tahsisatı munzamması hakkın
da Başvekâletten merbut Kanun lâyihası encümeni
mize havale buyurulmakla tetkik ve müzakere olun
du. Lâyihai kanuniyenin birinci maddesiyle talep olu
nan tahsisatı munzamına miktarı Darülfünuna mua
venet için Maliye bütçesinde kabul edilen tahsisat 
miktarından 11 522 lira fazlasiyle teklif edilmekte 
ise de işbu fazlanın üç ay zarfında Emanetin sair va
ridatından elde edilecek mebaîiğ ile kapatılacağı an
laşıldığından teklifi vaki aynen kabul olunmuştur. Di
ğer bütçelerde kabul ohınan esas dairesinde yeniden 
tanzim kılınan lâyihai kanuniyenin mustacelen müza
kere buyurulmak üzere Heyeti Umumiyeye takdimi 
karargir oldu. 

14 Mart 1926 
Reis Aza 

Çankırı Ertuğrul 
Mustafa Abdülhalik Doktor Fikret 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münir 

Aza 
İstanbul 

Tevf ik Kâmil 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Sivas 

Rasim 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Hükümetin Teklifi 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — 1926 senesi Martından Mayıs gaye

sine kadar üç aylık masarife karşılık olmak üzere 
Darülfünunun 1341/1925 senesi bütçesinin fusul ve 
mevadına merbut «B» işaretli cetvelde gösterildiği 
veçhile ceman «186 522» lira tahsisatı munzamına 
olarak ilâve ve sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — Maddei sabıka da muharrer üç aylık 
munzam masarife karşılık olmak üzere merbut «A» 
cetveli mucibince «186 522» lira varidat tahmin ve 
647 numaralı kanunun birinci maddesinde gösterilen 
«A» İşaretli varidat cetveline ilâve edilmiştir. 

Madde 3. — 1341 senesi Darülfünun Bütçe Ka
nununun üçüncü maddesi mucibince varidat kısmını 
teşkil eden «T» cetvelinde gösterilen varidatın 1926 
senesi Martı iptidasından Mayıs gayesine kadar de
vam edecek devre zarfında dahi alız ve tahsiline de
vam olunur. 

Bu kanun 1 Mart 1926 tarihinden Madde 4. 
muteberdir. 

Madde 5. 
memurdur. 

Bu kanunun icrasına Maarif Vekili 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

3 Mart 1926 
AdKye Vekili 
Mahmut Esat 
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Müdafaa! Milliye 
Vekâleti Vekili 

M. Cemil 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Bulunmadı. 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabrı 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazene! Maliye Encümeninin Tadili 
1341 senesi Darülfünun Bütçe Kanununa müzey-

yel kanun. 
Birinci Madde — Darülfünunun 1341 senesi Büt

çe Kanunu ahkâmı Mayıs 1926 gayesine kadar tem
dit olunmuştur. 

İkinci Madde — Darülfünunun 1926 senesi Mar
tından Mayıs gayesine kadar üç aylık masarifine mu
kabil 1341 bütçesinin merbut cetvelde muharrer fasıl 
ve maddelerine ceman 186 522 Ura tahsisatı munzam
ına olarak ilâve olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 1 Mart 1926 tari
hinden muteberdir. 

Dördüncü Madde — Bu kanununun ahkâmım ic
raya Maarif Vekili memurdur. 

F. M. Nevi Muhassesat Lira 

Emanet Maaş ve Ücuratı 
Darülfünun Emini tahsisatı 
Kalem heyeti maaşı 
Muhasebe heyet! maaşı 
Memurini müteferrika maaşı 
Darülfünun kütüphanesi maaşı 
Müstahdemin! müteferrika ücuratı 

Fasıl yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde 
Tamirat 
Ecnebi mütehassıslar harcırah ve 
ücuratı 
Fakir talebinin iaşe masarifi 
Kütüphane masarif! tesisiye ve 
kitap bedeli 

298 
246 
315 
363 
468 

6 750 

8 440 

2 750 
7 500 

12 500 
3 000 

5 000 

F. M. Nevi Muhassesat Lira 

9 
10 

11 

12 
13 

Masarifi Mütenevvia 
1 Kırtasiye 
2 Tenvirat ve malzemesi 
3 Mahrukat 
4 Harcirah 
5 Müstahdemini müteferrika melbu-

saü 
6 Muhaberatı dahiliye ve hariciye 

ve bilumum misafirin ve temsil 
masarifi 

7 Tetkikat, taharriyat, teşvik, teteb-
btiatı ilmiye neşriyat ve tabiyat, 
telif ve tercüme 

8 Kumpanya ve menba suyu 
9 Kongrelere ve ecnebi Darülfü

nunları merasimine iştirak 
10 Telefon ve tesisat ücreti 
11 Mefruşat 
12 Sigorta 

Fasıl yekûnu 
Edebiyat Medresesi maaş ve ücuratı 

1 Medrese Reisi ve Kâtibi umumî 
tahsisatı 

2 Heyeti talimiye maaşı 
3 Heyeti idare maaşı 

Fasıl yekûnu 
Tahsisatı fevkalâde 
Edebiyat Medresesi masarifi 

1 Darülmesailer masarifi 
2 Mecmua masarifi 

Fasıl yekûnu 
Fen Medresesi maaş ve ücuratı 

1 Medrese Reisi ve Kâtibi umumî 
tahsisatı 

2 Heyeti talimiye maaşatı 
3 Heyeti idare maaşatı 

Fasıl yekûnu 
Tahsisatı fevkalâde 
Fen Medresesi masarifi 

1 Darülmesailer tesisatı ve masarifi 
tedrisiye 

2 Mecmua masrafı 

Fasıl yekûnu 

625 
1 000 
3 750 
375 

1 250 

1 125 

625 
500 

1 125 
500 
750 

i 000 

12 625 

330 
5 108 
387 

5 825 
7 368 

1 249 
500 

1 749 

330 
4 905 
492 

5 727 
7 587 

7 500 
500 

8 000 



M. Nevi Muhassesat Lira 
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F. M. 

İlahiyat Medresesi maaş ve ücuratı 
1 Medrese Reisi ve Kâtibi umumî 

Heyeti tahiniye maaşatı 
Heyeti idare maaşatı 

Fasıl yekûnu 
Tahsisatı fevkalâde 
İlahiyat Medresesi masarifi 

1 Darülmesailer masarifi 
2 Mecmua masarifi 

Fasıl yekûnu 
Hukuk Medresesi maaş ve ücuratı 

1 Medrese Reisi ve Kâtibi umumi 

330 
1 845 

117 

2 292 
2 671 

375 
500 

20 

21 
22 

1 

2 
3 
4 
5 

875 

tahsisatı 
Heyeti talmiye maaşatı 
Heyeti idare maaşatı 

Fasıl yekûnu 
Tahsisatı fevkalâde 
Hukuk Medresesi masarifi 
Darülmesailer ve vesaiti tedrisiye 
masarifi 
Mecmua masarifi 

Fasıl yekûnu 

330 
5 153 

252 

5 735 
7 120 

750 
500 

1 250 

24 
25 

2 

3 
\ 

5 

1 

Nevi Muhassesat 

23 

Tıp Medresesi maaş ve ücuratı ; 

Medrese Reisi ve Kâtibi umumî 
tahsisatı 
Heyeti taUmiye maaşatı 
Heyeti idare maaşatı 
Memurini müteferrika maaşatı 
Müstahdemim müteferrika ücuratı 

Fasıl yekûnu 
Tahsisatı fevkalâde 
Tıp Fakültesi ve seririyatlan ma
sarif atı umumiyesi 
Eczacı ve Dişçi Mektepleri 
Eczacı kısmı heyeti talimiyesi 
maaşatı 
Dişçi kısmı heyeti talimiyesi maa
şatı 
Heyeti idare maaşatı 
Memurini müteferrika maaşatı 
Müstahdemini müteferrika ücuratı 

Fasıl yekûnu 
Tahsisatı fevkalâde 
Eczacı ve Dişçi Mektepleri masa
rif ve vesaiti tedrisiyesi 

Yekûnu Umumî 

Lira 

330 
10 470 

165 
921 

10 509 

22 395 
18 334 

25 000 

1 695 

275 
276 
90 

1 350 

4 686 

5 595 

2 498 

186 522 



— 8 - -

Sıra Numarası : 105 

DEMİR VE KÖMÜR MADENLERİNİ İŞLETMEK VE DÖRT -SENEDE SARFEDİLMEK ÜZERE TÎ-
CARET VEKÂLETİNE 18' MİLYON LİRA TAHSİSAT İTASINA DAİR BAŞVEKÂLETTEN GELEN 
1/828 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE TİCARET VE MUVAZANEİ MALİYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus 28 Kânunusani 1926 

Müdüriyeti 
Adet : 6/263 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Memleketimizde «Demir sanayinin tesisi» hakkın
da Ticaret Vekâletince tanzim edilen ve İcra Vekil
leri Heyetinin 24 Kânunusani 1926 tarihli içtimain da 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kamın 
lâyihasıyle esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti takdim ©îunrmışiur. Muktezasmın ifasına ve ne
ticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica eylerim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 
Cemiyeti beşfcriyenin teessüsünden bu ana kadar 

geçirdiği safahatı tekâmülü takip eden mütehassıslar; 
muhtelif medeniyetleri taş, tunç, demir ve çelik de
virlerine tefrik eylemiş ve harikalar ibda eden mede
niyeti hazırayı demir çelik devri me'badisi olarak tav
sif etmiş olduklarını derhatır ettirerek işbu sanayiin 
me'mleketimizde teessüsünü müteakip Türk bîinyei iç
timaî ve medenisi üzerinde vücude getireceği füsun-
kâr tahaVvüIâtm ehemmiyet ve kudreti ve Şark ak
vamı arasında işbu medeniyete ilk defa dahil ola
cak olan memleketimizin ihraz edeceği faikıyetin şe
refli netayici üzerinde bir lâhza tevekkuf buyurul
masını dilerim. 

İngiltere, Almanya, Fransa ve müttehide! Amerika 
bugünkü kuvvet ve kudretlerini demir sanayiine med
yun bulundukları gibi tabiaten bu gibi menabie ma
lik olmayan diğer Avrupa akvamının nüfus ve kuv
ve! inbatiye itibariyle ne kadar vasi menabie malik 
olurlarsa olsunlar bütün gayret ve emeklerine rağ
men iktisadî ve siyasî istiklâllerini kısmen feda et
mek mecburiyetinde kaldıkları tarih ve vakayii ruzu-
merre ile müspet bir keyfiyet ofup beyneddüvel bir 
mevki ihrazına muvaffak olan milletler ise malî bü
yük fedakârlıklar ve gıptabahş fazileti ihrazkârane ile 
bu sanayii kısmen olsun memleketlerinde tatbike mu
vaffak olmuş olanlar olduğu vareste! arz ve izahtır. 

Vekaletimiz bidayeti teşekkülünden bu ana ka
dar demir sanayiinin tesisi lüzumunu derpiş etmekten 
fariğ kalmamış ise de vasi sermayeye mütevakkıf ve 
ehemmiyeti aşikâr olan muazzam bir iş için Heyeti 
Ceîilelerine teklifatta bulunmayı işbu sanayiin muk-
tesidane bir surette tesis imkânım temin edecek şera
iti iktisadiye ve ınenabii tabiiye hakkında esaslı tet-
kikat ve îhzaratı iptidaiyenin ikmaline talik eylemiş
tir. Filhakika demir ve çelik istihsaline imkân hâsıl 
olmak için : 

1. Demir ve yüksek fırınlarda kullanmaya saiih 
kok istihsal edecek maden kömürü menabiine ihtiyaç 
vardır. 

2. Tesis edilecek demir sanayiinin tabiî bir su
rette inkişaf ve idame! mevcudiyet eylemesi için her 
türlü kanunlar fevkinde icrayı tesir eden iktisat ka-
vanini ile taaruz etmemesi lâzımdır. Bundan yarım 
asır evvel yevmi yirmi beş ton istihsalât ile başlayan 
müesseseler Amerika erbabı sanayiinin eserini yevmî 
istihsalâtlarını altı yüz tona kadar iblağ etmek sure
tiyle tevsi eylemişler ve halen istihsalâtı yevmiyesi yüz 
elli tondan dûn bulunan demir sanayii müesseseleri
nin hakkı hayatlarını nezeylemişlerdir. Binaenaleyh : 

A) Mukiesidane mutavassıt bir vaziyette idamei 
mevcudiyet edebilmek için yevmî 250 -. 300 ton de
mir istihsal eylemek ve bu istihsalâtı temin edecek 
zengin demir ve kömür madenlerine malik olmak, 

B) İstihsalâtı yevmiyeyi memleketimiz dahilin
de sarfedebilmek, 

C) Emsali demir sanayii ile rekabet edebilmek 
için asrî tesisatı haiz limanlara ve Anadolu merkezi
ne kısa mesafeli demiryolları ile merbut bulunmak, 

E) İntihap edilecek merkezin »tiyen terâkki ve 
inkişafa müsiait bulunması ve demir sanayiinin tesi
sine müsait olmasını tetkik etmek, 

H) Kömür ve demir madenleri ile demir sana
yiinde çalışacak mütehassıs ameleyi suhuletle teda
rik ve temin eylemek lâzımdır. 

3. İşbu şerait ile birlikte intihap olunacak mahal
lin herhangi bir düşmanın anî bir taarruzundan ma
sun bir vaziyeti sevküiceyşiye malik bulunması gibi 
telifi müşkül ve nazik şerait karşısında kalan vekâle
timiz yerli ve ecnebi mütehassısla! vasıtasıyle ve 
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arz olunan esasat dahilinde iki seneden beri devam 
eden tetkikat neticesinde, işbu şeraiti telif eden müs
tesna şeraiti haiz menabii tahliyeye malik bulundu
ğumuz tahakkuk eylemiştir. 

Ereğli'den başlayarak inebolu'ya kadar Karadeniz 
sahiline muvazi olarak devam eden ve Cenuba doğru 
elli altmış kilometrelik bir mesahaya kadar ittisa kesp 
eden ve asırlarca ihtiyacatımızı temin edecek vazi
yet ve servette olan Ereğli ve Azdavay kömür hav
zaları yüksek fırınlarda istimale salih kok kömürünü 
temin edebileceği gibi, damarların kısmı mühimmi 
su seviyesinden yukarıda bulunması dolayısıyfc istih
sal edilecek kömürler asgarî bir fiyata malolacağı gibi 
diğer taraftan Karadeniz v c Akdeniz sahillerine on 
ilâ yirmi kilometrelik kısa mesafelerde mevcudiyeti 
tahakkuk eden Hamakocuk, Afton, Kocaman, Ayaz
man!, Beşparmak, Fetke demir madenleri demir sa
nayiinin muhtaç bulunduğu cevherleri sulh halinde 
ucuz bir fiyatla sanayi merkezine nakfini tahtı temi
ne alacak ve Daday ̂ civarında Küreihadit ve Ankara 
- Ereğli hattı güzergâhında Bolu demir madenlerinin 
dahi harp devam ettiği müddetçe demir sanayiinin 
faaliyetini sektedar etmeyecek bir surette ihtiyacını 
temin edebilecektir. 

Tesisi mutasavver demir sanayi merkezinin sahile 
elli altmış kilometre gibi nispeten kısa bir mesafede 
bulunması ve Karadenizün Ereğli ve Amasra gibi ta
biî limanlarına kurbiyeti hasebiyle sekiz yüz elli bin 
kilometrelik uzak mesafelerden şimendiferler ile me-
vaddı iptidaiye celp etmek mecburiyetine rağmen ida
me! mevcudiyet eden Avrupa'daki demir sanayiine nis
petle ne kadar müsait şeraiti haiz olduğu anlaşılıyor. 

Buna ilâveten hususî çelik istihsaMnde kullanılan 
ve Hindistan, Avustralya, Cenubî Amerika gibi uzak 
memleketlerden celbine mecburiyet hâsıl olan manga
nez ve krom gibi maadinin memleketimize mebzulen 
bulunduğu dahilî hesap edilirse müessesenin inkişafı 
için tabiatın ne kadar semih davranmış olduğu bir kat 
daha tezahür eder. 

Memleketimize ithal edilen ray, travers, petrol 
«çubuk», su buruları vc âlâtı ziraiye gibi ağır dem'ir 
malzemesinin yekûn sikle ti 1340 senesi gümrük ista
tistiklerine nazaran iki yüz bin ton olduğu anlaşıl
makta olup, ahvali harbiyenin ica'batı olan tahribatı 
medidenin birdenbire tamirine ihtiyaç hâsıl olması 
demir ithalâtımızın gayrı tabiî bir surette tezayüt et
miş olması mülâhazası bir an için kabul edilse bile 
yevmi demir istihlâkimizin üç yüz tondan dûn bu
lunmayacağı en bedbin bir ihtimal ile kabul edilebi

lir. Demir sarfiyatımız nüfusu mevcudeye taksim edil
diği takdirde nüfus başına otuz dört kilogram isabet 
eylemekte olup Amerika'da ve Avrupa'da ise aynı 
nispet 280 ve 370 kilo arasında mütehavvil olduğu 
nazarı itibara alındığı takdirde işbu sanayiin karip 
bir âtide ne derecede terâkki ve inkişafa namzet bu
lunduğu tezahür eder. 

Tesis edilecek demir sanayii : 
A) Memleketimizin demir ihtiyacını sulh ye bil

hassa harp. halinde tamamen tahtı emniyete alacak
tır. 

B) Demir malzemesi için her sene mütezayit bir 
surette harice vermekte olduğumuz on milyon lira
lık bir meblağ dahilde kalarak kambiyomuzun ısla* 
hına mühim bir âmil olacaktır. 

C) Demir ve kömür madenlerimizin ve alehı-
mum diğer sanayii madeniyenin vâsi bir surette inki
şafım temine hadim olacak ve yeni yeni iş sahaları 
açacaktır. 

H) Sanayii kimyeviyeye lüzumu olan mevadı ip-
tidaiyenin büyük bir kısmım temin ederfek mevaddı in-
filâkiye, sunî gübre imali imkânım temin ederek as
kerî ihtiyacatı tatmin ve ziraî inkişafı temin edecektir. 

V) Bilumum sanayiin inkişafında mühim bir is
tinatgah rolünü ifa ederek seviye iiçtimaiyenıiziin yük
selmesine hizmet edecektir. İcra kılınan tetkikat neti
cesinde memleketimizin demir ihtiyacını tatmin ede
cek vüsat ve ehemmiyette yevmî üç yüz ton istihsal 
edecek demir sanayii ile ona merbut demir ve kömür 
madenlerim hali faaliyete vaz etmek için lüzum gö
rülen masarifi tesisiye dört senede sarf edilmek üze
re on sekiz milyon liradan ibarettir. 

Demir sanayinin tesisi mecburiyeti: tabiiye ve ik-
tisadiyesine ilâveten son zamanlarda Avrupa efkârı 
umumiyesinde tebellür etmeye başlayan bazı hod-
kâm cereyanların tevessüü ihtimaline jmebni her ne
ye malolursa olsun bir an evvel tesisatı müstacelen 
ikmal zarureti bir kat daha kesbi ehemmiyet etmiş ve 
memleketimizde ilk defa tesis edilecek olan demir sa
nayiini mevkii tatbika koymak üzere ecnebi mütehas
sısların hizmet ve ihtisaslarından mühim bir surette 
istifade edileceğinden idare ve muhasebeye ait bazı 
müşkülât refi ve maruz gayeleri en seri bir surette 
temin edecek şekilde vekâletimize salâhiyet itasıy.e 
beraber umumî bütçenin tasdik ve müzakeresinden 
evvel 1925 senesi zarfında mütehassıslarımızca lüzum 
görülen 2,5 milyon liranın sarfına kanunun tarihi tas
dikinden itibaren mezuniyet itası için tanzim kılınan 
lâyimti kanuniye berayı tasvip takdim; kılınmıştır. 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 
Adet : 20 Karar 

2 . 2 . 1926 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Memleketimizde demir sanayiinin tesisi hakkında
ki kanun lâyihası Ticaret Vekili Beyin huzuriyle tet
kik olundu. Yatanımızın Karadeniz Ereğli'sinden baş
layarak İnebolu arkalarına kadar imtidat eden saha
sında denize muvazi olarak maden kömürü sahası im
tidat eder. Bu saha bazı mahallerde bilhassa Cide ar
kalarında altmış yetmiş kilometre dahile kadar de
rinleşir. iBu kömür havzasının Ereğli ve Zonguldak 
menatıkındaki kömürleri gazı çok olduğundan demir 
izabe fırınlarının muhtaç olduğu (kok metaîürjik) için 
müsait neticeler vermemiştir. Yalnız Daday civarında 
kilometrelerle mümtet Söğütözü kısmının su seviye
sinden (300) metre irtifaında ve ikişer üçer metre ge
nişlikte (18) adede baliğ olan damarlarının izabe koku 
için evsafı mükemmeleyi haiz oldukları gerelk Harbi 
Umumîde tetkikatı ffenniyede bulunan Alman heyeti 
ilmiyesinin raporları ve gerek geçen sene zarfında 
Türk maden mühendislerimizin tetkikatı amikalariy-
le sabit olduğundan, demir sanayiinin tesis ve inkişafı 
için lâzımı gayri müfark olan kok meseles halledil
miş demektir. Demir madeninin ise memleketimizde ve 
bilhassa sahile yakın aksamında pek çok olduğu ma
lûmdur. Demir sanayii Avrupa'da terâkki etmediği za
manlarda demir memleketimizde ihtiyaç nispetinde 
istihsal olunurdu ve bir çok mahallerde demir ma
denleri iptidaî şekillerde işlerdi. Garbin terâkkiyatı 
mahımesi ve rekabeti karşısında bu iptidaî ve basit 
sanayi münderis olmuş ve ocaklar metruk bir hale 
gelmiştir. 

Dünyanın her yerinde demir kömürün ayağına gi
der. Bahusus bizim (30) a yakın olan demir madenle
rimiz dağınık mahallerde bulunduğundan demiri ucuz 
istihsal etmek için hükümetçe intihap olunan mahal 
şeraiti iktisadiye ve müdafaai memleket itibariyle 
muvafık görülmüş ve bu azîm ve vatan için hayatî 
ehemmiyeti haiz olan tesisatın vücude getirilebilmesi 
için teklif olunan tahsisat kabul edilmiştir. 

Yokluğu bir memleket için en büyük bir zaaf se
bebi ve varlığı en mühim kuvvet ve hayat raenbaı 
olan demir ve kömürün asrî teçhizat ve istismarın-
daki askerî ve iktisadî faydaları bir gün evvel iktitaf 
için iltizamı sürat zarurî bulunduğundan kanun lâ

yihasının muaddel şekli ile müstacelen müzakeresini 
teklif eyleriz. 

Reis Kâtip 
Mustafa Rahmi İsmail 

Aza Aza 
Ömer Şevki Mehmet Kemal 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 

Mazbata Numarası : 170 Esas Numarası : 1/828 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Karadeniz mailesinde tesis edilecek demir sanayi 
ile merbutu kömür ve demir madenlerinin tetkik, 
taharri ve tesisatı iptidaiyesi için dört senede sarfediî-
mek üzere on sekiz milyon liranın tahsisi hakkında 
Başvekâletten varit olup Heyeti Umumiyece Ticaret 
ve Muvazenei Maliye Encümenlerine havale buyuru-
lan kanun lâyihası Ticaret Encümeninin mazbatası ve 
tadilâtı ile birlikte Encümenimize tevdi kılınmakla 
Ticaret Vekili Ali Cenani Beyin huzuriyle tetkik ve 
müzakere olundu. Memleketimizde demir sanayiinin 
tesisi lüzumuna dair hükümetin esbabı mucibesinde 
izah olunan mütalâata ve Ticaret Encümeninin maz
batası münderecatına iştirak île Encümenimiz teklifi 
vakii esas itibariyle kabul eylemiştir. Bu bapta Ticaret 
Encümenince tanzim kılınan lâyihai kanuniyede bazı 
tadilât icra kılınarak Heyeti Umumiyeye takdim edil
miştir. 

13 Mart 1926 
Reis Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdülhalik Şakir Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Kâtip Aza 
Konya İstanbul 

Fuat Bey Ali Rıza 
Hini imzada 'bulunmadı 

Aza Aza 
Diyarbekir Sivas 

Şeref Rahmi 
Aza Aza 

Gaziantep Giresun 
Ahmet Remzi Bey Kâzını 

Hini imzada bulunmadı. 
Aza Aza 
Maraş İzmir 
Mithat Ahmet Münir 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Demir Sanayiinin Tesisine Ait Kanım 
Madde 1. — Karadeniz mailesinde tesis edilecek 

demir sanayii ile merbutu kömür ye demir maden
lerinin tetkik, taharri ve tesisatı iptidaiyesi için dört 
senede sarfedilmek ve her sene sarfı icap eden mik
tar bütçeye konulmak üzere on Sekiz milyon liranın 
sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — 1926 senesi Ticaret Vekâleti bütçe
sine faslı mahsus olarak kanunun tarihi neşrinden 
itibaren sarfedilmek üzere iki buçuk milyon lira vaz
edilmiştir. 

Madde 3. Bütçeye ait tahsisat kablettediye Di
vanı muhasebat vizesine tabi değildir. Bir seneye ait 
sarfiyatın evrakı müsbitesl ertesi senei malinin altın
cı ayı nihayetinde hesabı katisiyle beraber divanı 
mezkûre verilecektir. 

Madde 4< Bu kanunun suveri tatbikiyesini irae 
eder talimatname tanzimine ve kadrosunun tespitine 
Heyeti Vekile mezundur. 

Madde 5. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6. Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 

ve Ticaret Vekilleri memurdur. 24 Kânunusani 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaa! MilKye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüsnü Mustafa Necati 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Mehmete Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili içtimaiye Vekili 
Ali Cenan i Doktor Refik 

TİCARET ENCÜMENİN TADİLİ 

Demir Sanayiinin Tesisine Ait Kanun 
. Madde 1. Karadeniz mailesinde devlet tarafından 

tesis edilecek demir sanayii ile merbutu kömür ve de
mir madenlerinin tetkik ve taharri, tesis, işletilmesi 
için dört senede sarf edilmek ve her sene sarfı icap 
eden miktar bütçeye konulmak üzere on sekiz milyon 
(18 000 000) Uranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 1* Kanun neşri tarihinden itibaren sarf 
edilmek üzere 1341 senesi temdidi Ticaret Vekâleti 
bütçesine faslı mahsus olarak (500 000) ye 1926 sene
si bütçesine (2) milyon ki ceman (2,5) iki buçuk mil
yon İha vaz edilmiştir. 

Madde 3. Bütçeye ait tahsisat kablettediye Diva
nı muhasebat vizesine tabi değildir. Bir seneye ait 
sarfiyatın evrakı müspitesi ertesi senei malinin altıncı 
ayı nihayetinde hesabı katisiyle beraberi divanı mez
kûra verilecektir. 

Madde 4. Bu kanunun sureti tatbikiyesini irae 
eder talimatname tanzimine ve kadrosunun tespitine 
Heyeti Vekile mezundur. 

Madde 5. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6/ Bu kanunun ahkâmım icraya Maliye 

ve Ticaret Vekilleri memurdur. 
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Demir Sanayiinin Tesisine Dair Kanun 
Birinci Madde — Karadeniz mailesinde devlet ta

rafından tesis edilecek demir sanayii ile i merbutu kö
mür ve demir madenlerinin tetkik, taharri, tesis ve iş
letilmesi için dört senede sarf edilmek; ve her sene 
sarfı icap eden miktar bütçeye konulmak üzere on 
sekiz milyon lira tahsis olunmuştur, 

İkinci Madde — Birinci madde mucibince tahsis 
edilen mebaliğin mecmuunu ve senevi tediye miktarı 
bütçesinde mevzu tahsisat derecesini tecavüz etmemek 
üzere Ticaret Vekâleti İcra Vekilleri Heyetinin kara-
rıyle taahhüdata girişmeye mezundur. 

Üçüncü Madde — Bu işe ait tahsisat kablettediye 
Divanı muhasebatın vizesine tabiî değildir. Bir senei 
maliyeye ait sarfiyatın evrakı müsbitesi ertesi senei 
maliyenin altıncı ayı nihayetinde hesabı katiyesiyle be
raber divanı mezkûra verilecektir. 

. Dördüncü Madde — Bu kanunun suyeri tatbikiye
sini irae eder talimatnamenin tanzimine ve ilk kadro
nun tespitine İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

Beşinci Madde — Mart, Nisan, Mayıs 1926 ayları 
zarfında bu işe ait sarfiyat 27 Şubat 1926 tarihti ve 
757 numaralı kanun ile Ticaret Vekâletinin iki numa
ralı faslı mahsusuna konulan mebaliğden tediye oluna
caktır. 

Altıncı Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Yedinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 
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EVKAF İDARESİNE 1926 SENESİ, MART, NİSAN, MAYIS AYLARI İÇİN TAHSİSATI MUNZAMMA 
İTASI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/370 NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MUVAZE

NE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi MahsusMüdüriyeti 
Adet 
6/699 27 Şubat 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Evkaf idaresine 1926 senesi Mart, Nisan, Mayıs 

aylan için tahsisatı munzamma itası hakkında Ev
kaf Müdüriyeti umumiyesince tanzim edilen ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 21 Şubat 1926 tarihU içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâ-
yihasıyle esbabı mucibe mazbatasının ve merbutu va
ridat ve masarifat cetvellerinin musaddak suretleri 
takdim olunmuştur. 

Muktezasının itfasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Numarası Esas Numarası 

168 1/780 

MUVAZAENEl MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

Evkaf idaresinin 1926 senesi Mart, Nisan, Mayıs 
aylan ihtiyacatı için tahsisatı munzamma itası hakkın
da Başvekâletten merbut lâyıhai kanuniye alâkadar 
memur hazır olduğu halde tetkik ve müzakere oldu. 

Lâyiha i kanuniyenin birinci maddesiyle talep olu
nan tahsisatı munzamma miktarı 1341 bütçesi için ka
bul olunan tahsisatın rub'u miktarında olduğu cihetle 
aynen kabul edildi. Diğer bütçeler için kabul olunan 
esas dairesinde tanzim kılınan lâyıhai kanuniyenin 
mustacelen müzakere buyurulmak üzere Heyeti Umu-
miyeye takdimi kararkir oldu. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhaük 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

12 Mart 1926 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

İzmir 
Ahmet Münir 

Aza 
İstanbul 
Ali Rıza 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Aza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Birinci Made — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi

nin 1926 senesi Mart, Nisan ve Mayıs ayları hidema-
tı umuiîîiyesi için 1341/1925 senesi bütçesine zamime-
ten 627 527 liranın sargına mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir^ 

Üçüncü Madde — Bu kanunun icrasına Başvekil 
memurdur. 21 Şubat 1926 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa! Milliye 
Vekâleti Vekili 
Mehmet Cemi! 
Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

BeMç Beyefendi 
İmzada bulunamadı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ziraat Vekili 
Mehmeî Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Evkaf Müdüriyeti Umıımiyesinin 1341 Senesi 
Bütçe Kanununa Müzeyyel Kanun 

Birinci Madde — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
1341 senesi Bütçe Kanunu ahkâmı Mayıs 1926 gaye
sine kadar temdit edilmiştir. 

İkinci Madde — Müdüriyeti umumiyenin 1926 se
nesi Martından Mayıs gayesine kadar üç aylık mas
rafına mukabil 1341 bütçesinin merbut cetvelde mu
harrer fasîl ve maddelerine ceman 627 527 lira tahsi
satı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Ahkâmı mevzulan mucibince 
tahakkuku vukuuna tabi olan veya aylık olmak üze-
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re tahakkuk ettirilen varidatın 1341 senei maliyesine 
mahsuben Mart, Nisan ve Mayıs 1926 aylarında da 
tahsiline devam olunacağı gibi, senelik hesabiyle ta
hakkuk ettirilen envai varidatın ve müeccelât, muka-
taatın miktarı senevilerinin rub'u dahi mezkûr Uç aya 
ait ve 1341 senei maliyesine raci olmak üzere ayrıca 
tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

Dördüncü Madde — Bu kanun 1 Mart 1926 ta
rihinden muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Başvekil memurdur. 

F. M. Nevi Muhassesat Lira 

MASARİF BÜTÇESİ 
1 îdarei merkeziye maaşatı 

1 Müdiri Umumî ve muavin 
2 Aklam ve devair memurin ve müs

tahdemini v 

Fasıl Yekûnu 
2 Masarifi İdare 

1 Odacılar, santral memuru ve gece 
bekçileri ücuratı 

2 Mefruşat 
3 Tenvir ve teshin 
4 Kırtasiye 
5 Masarifi muhtelife ve müstahde

mini müteferrika 6 250 
6 Odacılar ve müstahdemini saire el

bise bedeli 121 
Fasıl Yekûnu 10 166 

3 Ankara vilâyetiyle vilâyataı saire 
evkaf idareleri memurin maaşat ve 
sairesi. 

1 Müdiran, memurin, tahsildar ve 
müstahdemini sairesi maaşatı 18 365 

2 Orman ve zeytinlikler ve arazii vak
fiye muhassesatiyle memurin maa
şatı ve ücuratı 15 000 

Fasıl Yekûnu 33 365 
4 Vilâyat masarifi idaresi 

1 Odacılar ücuratı 6 690 
2 Odacılar elbise bedeli 566 
3 Mahrukat, kırtasiye, idare müte

ferrikası ve mefruşat 6 250 
4 Muhtacln, tevliyet, evlâdiyet ve 

âmâlar ve saire maaşatı 3 125 

480 

11 618 
12 098 

295 
375 
750 
375 

3 

4 

5 

6 

1 
2 

F. M. Nevi Muhassesat 

5 Tahsildar ve evkaf memur vekilleri 
aidatı 

6 Evkaf memur vekilleri ücuratı 
7 Evkaf matbaası 

Fasıl Yekûnu 

5 Hastahane ve imarat maaşat ve 
masarifi. 

1 Gurebayı Müslimin Hastanesi he
yeti -tıbbiye ve idaresi maaşatı 

2 Gurebayı Müslimıin Hastanesinin 
ilbas ve iaşe ve eczayı tıbbiye mu
hassesatiyle bilumum masarifi muh
telif esi. 
Gurebayı Müslimin Hastanesinin 
hademe ve sairesi ücuratı 
Lâleli ve Üsküdar imaretleri erzak 
ve levazım esmaniyle masarifi sairesi 
Üsküdar ve Lâleli imaretleri müs
tahdemini ücuratı 

Fasıl Yekûnu 

Merkez ve Taşra beyninde müşterek 
masarif. 
Haliyeye inkılâp eden düyun 
Evkafı mülhaka hayratı vezaifi için 
mütevellilere sarfiyat ve bikudret 
evkafa muavenet karşılığı 

3 İnşaat ve tamirat ve mubayaa olu
nacak akarat bedeli 

4 Hayratı şerife tamirat ve inşaat kar
şılığı 

5 Memurin ikramiyesi 
6 Harcırah ve yevmiye 
7 Tabiye, teclidiye, kırtasiye 
8 Akaratı vakfiye vergisi ve rüsumu 

tenViriye ve saire 
9 Masarifi muhakeme 

10 Memurini mazule maaşatı karşılığı 
11 Tahrir komisyonlarına tefrik edi

lecek memurini vakfiye ücuratı 
.12 Merkez ve vilâyat memurin ve 

müstahdemini ile memurini mazule 
ve maaşatı zatiye tahsisatı fevka
lâde] şehriyesi 

Fasıl Yekûnu i 

Lira 

6 250 
1 250 
4 500 

28 631 

2 691 

15 000 

4 875 

750 

951 
24 267 

25 000 

30 000 

144 000 

50 000 
2 000 
5 000 
2 500 

20 000 
5 000 

500 

2 500 

82 500 
369 000 



F. M. Nevi Mulıassesat Lira 

7 Muhassesatı maktua 
Diyanet tşleri Riyasetine ve Maarif 
Vekâletine devredilen hayratı şeri
fe ve müeissesatı ilmiye ve maaş, 

14 — 

F. M. Nevi Mulıassesat Lira 

vazaif ve masarifi sairesi mukabili 
olarak maktuan maliyeye verile
cek olan 150 000 

Yekûnu Umumî 627 527 
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Sıra Numarası : 100 

KAYSERİ - ULUKIŞLA DEMİRYOLUNUN İNŞASI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/821) 
NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE NAFIA VE MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 

6/123 
12 Kânunusani 1926 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Kayseri - Ulukışla demiryolunun inşası hakkında 

Nafıa Vekâletince tanzim ve tevdi edilen ve İcra Ve
killeri Heyeti 6 Kânunusani 1926 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Aliye arzı tasvip olunan kanun lâ
yihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Merkezî Anadolu'nun mahreci olan Haydarpaşa' 

ya uzak olması ithalât ve ihracatına tesir etmekte 
bulunduğundan hu mühim merkezin daha yakın bir 
yoldan sahile raptı icap etmektedir. Anadolu hattı 
üzerinde vaki Ulukışla ile Kayseri arasında bir demir
yolu inşası bu mahzuru kaldırmağa hizmet edebile
cektir. 

Ankara - Sivas hattı inşaatı ilerledikçe sahilden 
uzaklaşmakta ve mevakii ameliyata olan mesafe de 
günden güne bu nisbette artmakta bulunduğu cihetle, 
salifürarz Kayseri-UIukışla hattının inşaası takdirin
de hem Merkezî Anadolu ihtiyacatı temin edilmiş ola
cak ve hem de Ankara - Sivas demiryolu için lüzumu 
olan malzememin Mersin'den nakline imkân hasıl ola
caktır ki bu sayede gerek zamandan ve gerek ücreti 
nakliyeden de mühim bir surette istifade edilmiş bu
lunacaktır. 

Ulukışla ile Kayseri arasındaki mesafe 190 kilo
metreden ibaret olup masarifi inşaiyesi tahminen on 
dört milyon lira raddesindedir. İktisadî, idarî fevait ve 
muhassenatı meydanda olan bu hattın istikşafatı bit
mek üzere olduğundan ve emri idare ve inşaatının 
Ankara - Sivas idaresi marifetiyle icrası da kabul bu
lunduğundan gelecek bin üç yüz kırk iki senesinde 
inşasına mübaşeret edilebilmek üzere tanzim olunan 
lâyıhai kanuniye lef fen takdim kılınmıştır. 

İşbu lâyiha iktisabı kanuniyet eylediği takdirde 
demiryolunun idare ve işnaatı Ankara - Sivas demir
yolu idaresince tedvir edileceği cihetle yalnız inşaat 
ve işletme masarifi umumiyesi için Nafıa Vekâletinin 
bin dokuz yüz yirmi altı senesi bütçesinin iki yüz alt
mışıncı faslının birinci maddesine altı milyon lira 
zammı lâzım geleceği ve buna mukabil mülhak de-
miryollar inşaat ve işletme Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesinin de birinci faslının birinci maddesine altı 
milyon lira ilâvesi icap edeceğinin arziyle takdim olu
nur efendim. 

12 Kânunuevvel 1341 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Nafıa Encümeni 
11 Karar 

28 . 1 . 1926 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Merkezî Anadolunun mahreci bulunan Haydarpa
şa'ya uzak olması ithalât ve ihracatına tesir etmekte 
bulunduğundan bu mühim merkezin bir yoldan sa
hile raptı hakkında Nafıa Vekâletince tanzim ve He
yeti Celilece kabul edilen Kayseri-UIukışla demiryo
lunun inşaası hakkındaki- kanun lâyihası encümeni-
mizce Nafıa Vekili Beyefendinin huzuriyle tetkik ve 
müzakere olundu. Esbabı mucibe lâyihası tamamen 
varit görülmüş ve Merkezî Anadolunun ticarî ve ik
tisadî fevait ve muhassenatını temin edecek olan lâ-
yihai kanuniyenin bir an evvel inşaasına iptidar edil
mek üzere ikinci madde tarihi neşrinden itibaren meri 
olmak üzere tadil ve diğer mevad aynen kabul olun
muştur. Lâyihanın ehemmiyetine binaen müstacelen 
ve tercihen müzakeresini heyeti umumiyeye arz ve 
teklif ederiz. 

Reis Namına 
Ahmet Hamdi 

Kâtip 
Ordu 

Recaî Bey 
Mezun 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Edirne 

Hüseyin Rıfkı 
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Aza 
Biga 

Şükrü Bey 
hini imzada bulunmadı 

Aza 
Rize 
Esat 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata numarası 

166 

Aza 
Çorum 
Ziya 

Esas numarası 
1/821 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

Riyaseti Celileye 
Kayseri - Ulukışla demiryolunun inşaası için iki 

senede sarf edilmek üzere on dört milyon liranın sar
fına mezuniyet itası hakkında Başvekâletten mevrut lâ-
yıhai kanuniye ile Nafıa Encümeni mazbatası ve ta
dilâtı Nafia Vekili Behiç Beyin huzuriyle tetkik ve 
müzakere olundu. 

Gerek hükümetin esbabı mucibesinde gerek Nafsa 
Encümeni mazbatasında izah edildiği veçhile Merke
zî Anadolunun daha yakın bir yoldan sahile raptı için 
işbu demiryolunun inşaası encümenimizce de muvafık 
görülmüştür. İşbu hattın Çayhan'dan iptidan daha 
tasarrufkârane ve daha muvafık olacağı yolunda aza
dan Kâzım Hüsnü ve Fuat beylerin teklifine ekseri
yetle iştirak olunmamıştır. 

Lâyihai kanuniye ile talep olunan tahsisatın iki se
nede sarf olunamıyacağı anlaşıldığından üç senede ita
sı kabul olunarak birinci madde bu suretle ve diğer 
maddeler şekle ait bazı tadilâtla bilkabul Heyeti Umu-
miyeye takdim olunmuştur. 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
İstanbul 
Ali Rıza 

Ertuğru! 
Doktor Fitret 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Diyarbekir 
Şeref 
İzmir 

Ahmet Münir 
İsparta 

Mükerrem 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kayseri - Ulukışla Demiryolunun inşaası hakkın-
ka kanun 

Madde 1. — Kayseri - Ulukışla demiryolunun in
şaası için iki* senede sarf edilmek ve her sene sarfı 
icap eden miktar bütçeye konulmak üzere on dört mil
yon liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun 1926 senesi Martından 
itibaren mer'iyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkamına Mali
ye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

6 . 1 . 1926 

Başvekil 
İsmet 

Dahilîye vekili 
Cemil 

Nafia Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muavenet?* 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Müdafaa» Mîllîye Vekili 
Recep Bey 

hini imzada bulunmadı 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Adliye VeMM 
Mahmut Esat 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey 

hini imzada bulunmadı 

Ziraat Vekâleti Vekili 
Cemil 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Maarif VekiH 
Mustafa Necati 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Maraş 
Mithat Bey 

hini imzada bulunmadı 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Kayseri - Ulukışla demiryollarının inşası hak
kında kanun 

Madde 1. — Kayseri - Ulukışla demiryolunun 
inşası için iki senede sarf edilmek ~ ve her sene sarfı 
icap eden miktar bütçeye konulmak üzere on dört 
milyon liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 

3 — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maliye ve Na
fıa Vekilleri memurdur. 
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MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Kayseri - Ulukışla Demiryolunun inşası hakkında 
Kanun lâyihası 

Birinci Madde — Kayseri - Ulukışla demiryolu
nun inşaası için üç senede sarf edilmek ve her sene 

sarfı icap eden miktar bütçeye konulmak üzere on 
dört milyon liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Naf ia Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 98 

ANTALYA MEBUSU AHMET SAKİ BEY VE RÜFEKASININ, UMUM MEMURİN KANUNU UNVAN
LI VE 2/376 NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ İLE BAŞVEKÂLETTEN GELEN 1/815 NUMARALI 
MEMURİN KANUNU LÂYİHASI VE ENCÜMENİ MAHSUS VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMEN

LERİ MAZBATALARI 

30 Teşrinisani 1340 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseîi Ceîilesine 
İzahtan vareste olduğu üzere en mütekâmil ve as

rı düsturlara tevfikan Meclisi Âlice kabul ve tasdik 
buyrulan Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ahkâmı ve 
ruhuna muvafık ve ulum ve fünunun son telâküdyat 
ve icabatına mutabık olarak devlet idare rnakinasımn 
kurulması vücup halindedir. Bu makineyi tedvir ile 
mükellef bulunan memurların vazaifi, hukuku ve ma
suniyetleri umumî bir kanun ile sureti kailyede ve va-
zıhada tayin ve tespit edilmedikçe bazı mertebe tered
düt ve tezebzüplerin önünü almak adimülimkândır. 
Ahkâmı mevzuai hazırımız memurların vaziyetlerini 
katı ve sarih bir surette tespite gayrı kâfidir fikrinde
yiz. Bunun içindir ki bir ahvalde memurlar halka kar
şı vazifelerini ifade mütereddit bulunmaktadırlar. Di
ğer taraftan her rnüiemcddin ve asrı devlette dahi 
müessesatı hususiyede memurinin hukuk ve vazaifi 
gayet rasin esaslar üzerine müstenit kavanin ve ni-
zanıat ile tespit tahdit edilmiştir. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunumuz dahi böyle bir kanun tedvinini âmirdir. Ah
kâmı umumiye ve şamüeyi havi bir kanun Heyeti Ce-
lilece kabul buyurukîîjğu takdirde, bazan zuhur edecek 
idarî bir çok tezehzübata nihayet verilir ve hükümetin 
merkezî meşagili kesbi besatet ve hiffet eder. 

İşte bu esbabı umumiye ve mülâhazatı esasiyeye 
binaen kavaidi lıukukiyeden sair devletlerin bu saha
da mevzu kavasım ve desatirinden hatta ecnebi mües
sesatı hususiye ve resmiyenan memurin nizamnamele
rinden ve encümenlerimize mevdu ve bu mühim me
seleye mütedair hususî memurin kanunları tekliflerin
den istifade edilerek merbut teklifi kanuniyi bir çok 
ahkâmı umumiyeyi havi olmak üzere tertip ve tanzim 
ettik. Bunun müstacelen müzakeresi ve intacı ricasiy-
le heyeti celileye arz ediyoruz, 

Fikir ve mütalaamıza göre yalnız bir veya bir kaç 
daireye mahsus memurinin vaziyetini tespit edici hu
susî kanun veya nizamnameler tedvin olunmaktan ise 
asker ve jandarmadan maada umum memurine şamil 
ve vaclbüttabik bir umumî kanunun tanzimi inzibat 
ve intizamı daha ziyade temin eder. Bu umumi kavait 

ve esasat böyle bir kanun ile tespit edildikten sonra bu 
hudut ve esas dairesinde her vekâlet kendi memurları 
için bazı kavait ve ahkâmı hususiyeyi havi olarak ni
zamnameler tedvin ettirebilir ve bu suretle de bilumum 
memurinin ittibaa mecbur oldukları umumî esaslar 
ile ahkâmı hususiye ve müteferria tespit edilmiş olur. 
Bir memurun iptidai memuriyete duhulinde beheme
hal vaziyetini, istikbalini ve hayatı memuriyetinin son 
merhalesinde iktisap edeceği hukuk ve menafii evvel
den bilmesi bir lâzımdır. Vaziyeti ahkâmı umumiye 
ve kavaidi hususiye ile tespit edilen her memur bittabi 
kanun ve nizamnamenin sahabet ve himayesi altında 
selâmet ve istiklâli vicdan ile çalışır ve vazaifi mev-
duayı ifade tereddüt göstermez. Büyük Millet Mecli
simizin gayei âmâli devletin hüsnü idaresidir. Binaena
leyh bu umniyenin husulüne en ziyade hizmet edece
ğine kani bulunduğumuz teklifi kanunîmizin müstace
le müzakeresini teklif ve nizamnamei dahilimizde mev
cut tevfikan tesrii tetkikini temin zımnında bütün en
cümen azalanndan ikişer zattan mürekkep fevkalâde 
bir encümene havalesini rica ederiz. 

Antalya İstanbul 
Ahmet Saki Abdurrahman Şeref 

Biga Artvin 
Samih Rıfat , Hilmi 

Denildi Urfa 
Necip Ali Saffet 

ANTALYA MEBUSU SAKİ BEY 
VE RÜFEKASININ TEKLİFİ 

Memur ve Müstahdemlerin Tarifi 
Madde 1. Kanun, nizam veyahut usulü tayinine 

tevfikan hidematı umumiyei devletten bir veya daha 
ziyadesini hükümetin icabı üzerine kabul eden ve 
işbu kanunda münderiç vazaifle mükellef ve hukuk, 
salâhiyet ve masuniyetlerden müstefit olan, namzetli
ğini geçirdikten sonra oîveçhile sicilde mukayyet bu
lunan kimseye (memur) ıtlak olunur. 

Bu şeraiti haiz olamayacak devlet işlerinde mu
vakkaten veyahut gayrı muvakkat bir surette kulla
nılan ve yukarıdaki hukuk, salâhiyet ve masuniyetle
rin tamamından müstefit olmayan ve memurin sicilin-



de kaydı bulunmayan kimseye (müstahdem) ıtlak olu
nur. 

Kanunun Dairei Şümulü ve Hüküm ve Tesiri 
Madde 2. İşbu kanunun ahkâmı asker ve jandar

malardan maada bilumum memurini hükümete şamil
dir ve hükümetle kendi aralarında mukavele hüküm 
ve kuvvetini haizdir. 

Madde 3. Müstahdemine mukaveleleri mucibince 
muamele olunur. Mukavele bulunmadığı takdsrde bun
ların tarz ve şeraiti istihdamları dairei aidelerince tes
pit olunur. Bundan dolayı kendilerinin hiç bir gûnâ 
hakkı talep ve şikâyetleri yoktur. 

Şeraiti Kabul 
Madde 4. Türk hukuku siyasiyesinden müstefit 

olamayan memur olamaz. Ancak müstahdem olması 
caizdir. Her memuriyete kabulün şeraiti nizamname
lerle tespit ve neşrolunur. 

Madde 5. Kabahat, cünha ve cinayetle mahkûm 
olanlar iptidaen memur olamazlar. 

Madde 6. Cünha ve cinayetle mahkum olanların 
müstahdemîikleri caiz değildir. 

Madde 7. Mükellefiyeti askeriye kanonu muci
bince hizmeti maksuresini ikmal veya sınıfı ihtiyata 
nakledilmiş veya askerliğe elverişli olmadığı sureti ka-
tiyede tahakkuk etmeyenler memur olamazlar. 

Madde 8. İleli sariyeye müptelâ veya vazifesine 
muntazaman devama mani olabilecek hastalıklarla 
musap olanlar iptidaen memur ve müstahdem olamaz
lar. 

Madde 9. Kadınların memur ve müstahdem ol
maları caizdir. 

Namzetler 

Madde 10. İptidaen memuriyetleri kabul olunan
lar bir sene müddetle bir namzetlik devresi geçirirler. 
Bu müddetin sonunda matlup evsafı haiz oldukları 
kaîem amirlerince tasdik edilenler sureti katiyede me
muriyete kabul olunurlar. Matlup kabiliyet ve evsafı 
haiz görülemeyenlerin diğer bir âmir maiyetinde yeni
den bir sene namzetlik devresi geçirmelerine müsaade 
olunur. 

Bunun neticesinde hüsnü şahadete mazhar olama
yanlar memuriyete kabul edilemezler. 

Memuriyetle Kabili Telif Olan ve Olmayan Hususat 

Madde 11. Memurlar resen veya müvazaaten ve
yahut resmî ve gayrı resmî biliştirak ticaret, ziraat ve 
sanayi ile bizzat iştigal edemezler. Ancak esasen malik 
oldukları veya tevarüs ettikleri bir firmayı veyahut 
araziyi başkasına idare ettirebilirler ve emlâk ve akar
larını icar suretiyle idare edebilirler. Anonim şirketler 

Meclisi İdareleri azalıklan ile memuriyet kabili telif 
değildir. 

Memurların Siyasetle İştigaîljeri 
Madde 12. Memurların siyasî kulüplere intisap

ları, siyasî makaleler neşretmeleri azillerini muciptir. 
Gazetelere siyasî ve idarî beyanatta bulunmaları mem
nudur. Yalnız Valiler ve Müsteşarlar ve ^Vekillerin me
zun kılacakları memurlar matbuata beyanatta buluna
bilirler. 

İptidaen Kim Memur Olabilir 
Madde 13. İşbu kanun neşir tarihinden itibaren 

mekâtibi taîiyeden mezun olmayanlar iptidaen me
muriyete kabul edilmezler. Bu evsafı haiz olanlardan 
talip bulunmadığı takdirde imtihan ve müsabaka ile 
iptidaen memur almak caizdir. 

Memurinin Sicili 
Madde 14. Her memurun bir sicili olacak ve bu 

sicil defteri mahsusuna kaydedilecektir. 
Sicilin münderecatı şunlardan ibarettir. (1) isim ve 

lâkap, (2) pederi ve validesinin ismi, (3) tarih ve ma
halli tevellüdü, (4) tahsil ve müktesebatı sairesi, (5) na
fakası üzerine vacip olan kimseler, (6) memuriyeti es
nasında mazhar olduğu mükâfatlar, (7) duçar olduğu 
mücazatlar, (8) bulunduğu memuriyetler, ,(9) asarı 
var ise esamisi ve mevzuları, (10) emlâk ve serveti gay
rı mütebeddilesi ve bunların menşeleri. Umum me
murların aynı numune üzerine sicilleri tertip edilecek
tir. 

Madde 15. Sicilin bir nushai musaddakası alâ
kadar memura verilir. Her memur siciline ve sicilinin 
nushai musaddakasına rapt edilmek üzere her beş se
nede bir defa bir kıta resmini dairei iadesine vermekle 
mükelleftir. Şekil ve şemailde tebeddülat vaki olur ise 
daha evvel resmî verilebilir. Her memura hükümetçe 
tekarrür edecek numune veçhile resimli] bir hüviyet va
rakası verilir. Vekâletlere tabi memurların sicilleri ve
kâletten, tayinleri vilâyetlere ait menfurların sicilleri 
ait oldukları vilâyetlerde bulundurulur. 

Madde 16. Sicillâtın mahrem aksamı nushai mu-
saddakaya derçedilmez. 

Madde 17. Her memurun bir sicil sıra numarası 
olacaktır. 

Madde 18. Bir daire veya Vilâyetten diğerine nak
leden memurun sicilinin bir sureti musaddakası o daire 
veya vilâyete gönderilir. 

Madde 19. Siciîlât, vekiller veya! valiler tarafın
dan her sene mutlaka kontrol edilir. 

Madde 20- Sicil defterlerinde yürütülecek bütün 
vukuat ve muamelât inzibat komisyonlarının kararma 
müstenit olur. 
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Madde 21. Memurların teşrifat eîkap ve tekad- I 
düm hususatı ve resmî muharreraita kullanılacak ta-
biratı zatiye için bir nizamname yapılacaktır. 

Memurların Tayini, İntihap ve Terfileri 
Madde 22. Memurlar üç sınıftır. Nizamnameleri 

mucibince tayin edilecek memurinin üçüncü sınıfı va
lilerin, ikinci sınıfı vekillerin, birinci sınıfı heyeti ve
kile karanyle ve Reisicumhurun tasdikiyle memuri
yetleri icra olunur. 1 

Madde 23. İptidaen memur alınmak lâzım gel
dikte evvelâ namzetler veya mülâzımlardan tayin olu
nur. Namzet veya mülâzım bulunmayan yerlerde imti
hanla memur alınır. Talipler biri tecavüz edince ara
larında müsabaka yapılır. I 

Madde 24. Terfi memuriyette asıl olan ehliyetle ik
tidar ve kıdemdir. j 

Madde 25. Ehliyet ve iktidarı olan memurun di- I 
ğer rüfekasiyle kendi arasındaki kıdem farkına bakıl- I 
mayarak münhal vukuunda terfii inzibat komisyonları- j 
nın karanyle vekâlet veya vilâyetlerin yedi iktidarın- I 
dadsr. I 

Madde 26. Beş sene memuriyette ifayı vazife eden 
ve bu müddette lâekal bir defa takdirnameye mazhar I 
oîan memur münhal vukuyle terfi etmemişse yerinde S 
terfi eder. I 

Yerinde terfi, maaşına mafevk maaş fazlasının ya- I 
rısım zam ile olur. Diğer beş senenin mürurunda ke-
zalik lâekal bir takdirnameye mazhar olmuş ve mün- i 
ha! vukuu ile terfi etmemiş ise o memur bir daha 
yerinde terfi eder ve mafevk maaşını tamamen alır. Bu 
takdirde kendisine o mevkiin Unvanı gaye olarak tev
cih olunur. I 

Madde 27. Memurlar her beş senede bir defa ke- I 
zalik takirnameye mazhar olmak şartıyle maddei sa
bıkaya tevfikan yerinde terfi etmek hakkım haizdir
ler. 

Madde 28. Bir memur takdirnameye mazhar ol
masını istida edebilir. 

Madde 29. Takdirnameler inzibat komisyonunun 
inha kararı üzerine Vekâlet canibinden irsal olunur. 

Takdirnamelerin Hükmü 
Madde 30. Bir takdirname ondan evvel memurun 

duçar olduğu bir tevbihnameyi ref'eder. 
Mailde 31. Üç takdirname bir sene kıdem zam

mını müstelzimdir. 
Madde 32^ Altı takdirname bir sene kıdem zam

mından maada ayrıca üç aylık nisbetinde mükâfatı 
nakdiyeyi müstelzimdir. J 

İdarî Cezalar 
Madde 33. İnzibat komisyonunun karanyle Vali 

veya Vekillerin tatbik edecekleri idarî cezalar şunlar
dır : 

(1) Tevbihname, (2) üç tevbihname alan memurinin 
kıdeminden bir sene tenzil, (3) altı tevbihname alan
ların tenzil sınıfı. 

Madde 34. İki ve daha ziyade tevbihname alan
lar hakkında balâdaki ahkâm tatbik edilmek üzere, 
rızalarına bakılmaksızın tahvilleri icra edilebilir. 

Made 35. Alenî kumar oynamak veya kumarbaz
lık etmek, sıfat ve haysiyeti memuriyeti ihlâl edecek 
derecede alenen işret veya asarı bahir bir surette sar
hoşluk etmek, hava oyunu oynamak, sıfatı memuriyeti 
muhil ve istikrah ve ân mucip evza ve harekâtta bu
lunmak, inzibat komisyonunun karan ile 33 ncü mad
dede mezkûr idarî cezalardan birini müstelzimdir. 

Madde 36. Memurun kanunen müstelzimi mü-
cazat bir cürmü tahakkuk ettikte hakkında ahkâmı 
umumiye caridir. 

Madde 37. Kendi şun'u taksiri ve müsamahası 
neticesi olarak hâlâ ışürar deyinfnden dolayı kesbi 
katiyet etmiş bir ilâm mucibince mahkûm olan, vazi
fesinde tekâsüî ve tesamüh gösteren, saati mesaide 
işi varken vazifesine müteallik olmayan hususat ile iş-
t«gaî eden memurlar hakkında müfettişlerin raporu 
üzerine inzibat komisyonu tarafından (33) ncü mad
dede muharrer cezalardan biri tatbik olunur,* 

Amir ve Memurların Münasebatı Mütekabilesi 

Madde 38. Bir memur tarafından amirinin şah
sına karşı vukısbuîacak haksızlık üzerine usulü veç
hile bir zabıt varakası tanzim ve derhal inzibat ko
misyonuna tevdi edilir. Komisyon mahiyeti meseleyi 
bittetkik 33 ncü madde mucibince ceza tertip eder ve 
lüzum gördükçe memurun rızasına bakılmaksızın tah
viline karar verilir. Amir ile memurun bu mevzuda 
bir hafta mürur etmeksizin barışmalannın sübutu za
bıt varakasının ve inzibat komisyonunun hüküm ve 
kararını tatil eder. 

Madde 39. Kanunen cezayı müstelzim ceraim 
(zem ve kadih vesaire) ahkâmı umumiyeye tabidir. 

Madde 40. Amirler maiyetlerine hüsnü muamele 
ile mükelleftirler. Aksi takdirde bir derece mafevk ma
kama vukubulacak şikâyet üzerine ihtara duçar olur
lar. Bu yolda üç defa ihtar alan amirlere inzibat ko
misyonunun karan ile tevbihname verilir. 

Memurlar ile Ahali Arasındaki Münasebat 
Madde 41. Ahaliye ve aîelumum ashabı müra

caata dürüst muamelede bulunan memurine şikâyet 
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vukuunda inzibat komisyonu kararı iîe 33 ncü mad
dede muharrer cezalardan biri hükmoîunur. 

Madde 42. Teşkilâtı Esasiye Kanunu hükmüne 
tevfikan müstediyata bir hafta zarfında tahriren ce
vap vermeyen veya ashabı masalihin işlerini bilâ se
bep ve ankastin veyahut ihmal suretiyle sürüncemede 
bıraktıkları inzibat komisyonunca sabit olan memur
lar hakkında kezalik maddei sabıka veçhile muamele 
olunun 

Madde 43. Bilâ mazeret ve mezuniyet bir hafta 
kadar ademî devam kıstelyevmi, bu müddeti tecavüz 
eder ise kıstelyevm ile birlikte tevbih muamelesini 
muciptir. Bu şerait dairesinde bir aydan fazla ademî 
devam kıstelyevm ile beraber açığa çıkarılmak ceza
sını müstelzimdir. Ademî devam yoklama cetvelleriyle 
ispat olunur. Açığa çıkan memur bir sene müdet mü
rurundan evvel memuriyet talep edemez ve sıra bek
lemek lâzımdır^ 

Mecburî Tahvil 
Madde 44. Bir memurdan, cezaî, inzibatî bir 

muameleyi müstelzim olmamak üzere halk tarafından 
vukubulacak ve inzibat komisyonu tarafından varit 
görülecek bir şikâyet üzerine mahalline bir Müfettiş 
gönderilir. Müfettiş rporu şikâyeti teyit ederse o me
murun rızasına bakılmadan komisyon karan ile tah
vili caizdir. 

Münhalâta ve Uzak Yerlere Tayin 
Madde 45. Kadrolara nazaran iptidaî olmayan 

bir memuriyet münhal oldukta oraya terfie şayan da
ha küçük bir memur tayin olunur. Talip olmadığı tak
dirde iptidaî memuriyetler hakkındaki muamele cere
yan eder. 

Madde 46. Yukarı memuriyetlerde münhal vu-
kunda ehîiyeet ve iktidar ile kıdem esasatına tevfiken 
tevcihat icra olunur. Zarureti katiye sabit olmadıkça 
hariçten veya diğer daireden kimse alınmaz. 

Madde 47. Hükümetçe uzak ve mevki itibariyle 
vaziyeti hususiyeyi haiz addedilen mahallere gönderi
len memurine her iki senei kâmile için bir sene kı
dem zammolunur. 

Memurların Hudut ve Selâhiyetleri 
Madde 48. Memurlar evvelâ kanuna, saniyen ni

zamnameye, salisen talimatnameye, rabian kanuna. 
nizamname ve talimatnameye mugayir olmamak üzere 
aldıkları emre imtişalen vazife ifa ederler. Bunlara 
müstenit icraattan memur mesul değildir. 

Madde 49. Kanun, nizam, talimatname ve emir 
olmayan mevazide memurun içtihadı muteberdir. 

Madde 50. Memur sırasıyle talimatname, nizam
name ve ahkâmı kanuniyeye mugayir olarak lâaletta-

yin bir makamdan veya amirinden bir emir telâkki 
edince onun ahkâma mugayeretini kendji amirine bil
dirir. Amir ısrar ederse memur bütün mesuliyeti ken
di-amirine ait ve münhasır olduğunu tahriren bildire
rek o emri infaz eder. Bu misillu evamir'in kanunen 
cürüm teşkil etmemesi lâzımdır. Aksi takdirde me
mur bu evamiri katiyen infaz etmez ve daha yüksek 
makama keyfiyeti bildirmeye mecburdur. 

Madde 51. Ahkâma muvafık emri icra etmeyen 
memur (33) ncü maddede muharrer cezalardan birine 
mahkûm olur. 

Madde 52. Memurlar yekdiğerine I muavenet ve 
muzaharate mecburdurlar. Müstacel vazifesi olan me
mur münhasıran kendi vazifesinden, vazifeleri müşte
rek olan memurlar o vazifeden müştereken mesuldür
ler. 

Tahvili Memuriyet ve Becayiş 
Madde 53. Tahvili memuriyet rızaya tabidir. 
îşbu kanunda mündetfiç esbap olmadan bilâ rı

za tahvil edilen memurin Şûrayıdevlete bilmüracaa 
iadei memuriyet ederler. Ecnebi memleketlerdeki me
murun bundan müstesnadır. 

Madde 54. Terfian tevcih olunan memuriyeti ka
bul etmeyen memurların rızaîarıyle dereceleri dahilin
de tahvilleri caizdir. 

Madde 55. Esbabı sıhhiye müstesna olmak üzere 
bir memuriyette bir sene kalmayan memur tahvilini 
talep edemez. 

Madde 56. Becayiş tarafeynin rızasına ve mafev
kin kabulüne mütevakkıftır. 

Memuriyette Memnun Ef'al ve Harekât 
Madde 57. Amir ve memurların hakkı tayinleri 

kendilerine ait memuriyetlere baba, oğul, kardeş, ka
yınpeder, damat, kayınbirader, enişte, yeğen, amuca, 
ve dayılarını tayin etmeleri memnudur. 

Madde 58. Memurlar maiyetîerindeki memur ve 
müstahdemleri hususatı zatiyelerinde çalıştıramazlar. 

Madde 59. — Memurların terakki, tahvil, ipka gi
bi makasıtla mafevklerinden başkasının tavassut ve 
delâletine müracaat etmeleri memnudur. 

Madde 60. — Memurlar vazifeten kendilerini zi
yarete gelenleri ve ashabı masalihi dairelerinde göre
bilirler. Bunlardan maada kimselerle iş başında gö
rüşmeleri memnudur. 

Madde 61. — Ahvali fevkalâde ve esbabı mücbire 
müstesna olmak üzere cuma günleri ve eyyamı tati-
liyede âmirler ve inzibat memurlarından veya kanun, 
nizam ve talimatnameler ahkâmınca vazife görmele
ri zarurî ve mecazolan memurinden maadasının ça
lışmaları memnudur. 
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Madde 62. — Kanînı, nizamname, talimatname 
ve mukarrerat ile bazı Imsusat hakkında foiîâ lüzum 
iş'ar ve telgraf keşidesinde israf, isiilâmala ımiiddeii 
muayyene sarfında cevap yermemek, işte adara! inti
zam memnudur. 

Madde 63. — 51, 58, 59, 69, 61, 62 nci madde
lerde mezkûr ef'aî ve harekâtı inzibat komisyonların
ca tahakkuk eden mcnnııiar hakkında 33 ııcü madde
de muharrer cezalardan biri tatbik oüuııur. 

KabM - Tahkik Muvakkaten Açsğa Çıkarmak. 

Madde 64. — Bir memur' tarafından vuku bulan 
hareket dolaytsıyle o memuriyette kalması fena ne-. 
tice hasıl edeceği melhuz olur ve salâhiyettar mafevke 
müracaat imkânı olmazsa âmir mesuliyeti üzerine 
alarak o memuru kablet - tahkik muvakkaten açsğa 
çıkarabilir ve keyfiyet derhal ilk vasıta île saîâhiyct-
dar makama bildirilir. 

Madde 65. — Müstacel ahvalde valiler mesuliye
ti kendilerine ait olmak üzere tayinleri vekâlete ait 
n e m urlar için derhal vekâleti haberdar etmek şar-
tıyhr bir memuru kabîet - tahkik muvakkaten açığa çı
karabilir. 

Açığa çıkarılmaları nabehemal olduğu inzibat ko-
misyomı kararıyle tahakkuk eden memurlar açdita 
kaidıği müddete ait maaşı tamamen alırlar. 

Beraat ve Mahkûmiyetin Neticesi 
Madde 66. — Mahkemeye tevdi edilen bir me

mur beraai ettiği takdirde bilcümle hukukuna sahip 
oJur- Bir sene veya daha ziyade müddet hapse mah
kum olan memur azil olunur. Tekrar tayini caiz de
ğildir. 

Hakkı Şikâyet 
Madde 67. — Her memurun âmirinden şikâyete 

hakkı vardır. Âmir aleyhine şikâyet onun mavefkı 
âmire, vekil aleyhinde ise Şûrayı Devlete olur. 

Saati Mesai 
Madde 68. — Maiyet memurini için saati mesaii 

yedidir. Bunların mepde ve müııtehası, vilâyetler ve 
vekâletler tarafından tayin oiunur. Ramazanda saat! 
mesai beşe indirilebilir. 

Âmirler ve inzibata memur olanlar için saati me
sai haricinde ledel iktiza iş görmek mecburidir. 

Maiyet memurları için saati mesaî haricinde iş 
görmek ancak ahvali fevkalâdede mecburî olup baş
ka vakitlerde rızalarına vabestedir ve fazla mesailer 
iqm kendilerine nisbî bir ücret verilir. 

İnzibat Komisyonların 
Madde 69. — Vekâlet inzibat komisyonları müs

teşarların tahtı riyasetimde rüeşayı idareden en yaşlı 

dört zattan müteşekkildir. Vilâyet inzibat komisyon
ları valilerin riyaseti altında riiesayı devairden en yaş-
li dört zaütan mürekkeptir. Vekâletlerde sicil mü
dürleri büâ - rey komisyonun kâtibidirler. 

Vilâyetlerde bu vazife inziba komisyonunun en 
genç azasından biri tarafından ifa olunur. Vekâlet ko
misyonlarının mııkarreratı Şûrayı Devlete, vilâyet ko
misyonunun mukarreratı vekâlet komisyonlarında 
tabiiî temyizdir. Son derecede verilen kararlar kati
dir. 

Madde 70. — İnzibat komisyonları ledel - iktiza 
içtima ve ekseriyetle karar ittihaz ederler. Vilâyet ko
ni! sy onları azasının şahısları hakkında karar ittihaz 
etmek hakkı vekâlet komisyonlarına aittir. Vekâlet 
komisyonları azası hakkında ancak Şûrayı Devlet ka
rar verebilir. 

Madde 71. — Bütün evrakı ittihamiye memura 
gösterilmeden ve muayyen müddette cevap alınmadan 
hiç bir memur hakkında inzibat komisyonu bir ka
rar veremez. Aksi takdirde Şûrayı Devlet tarafından 
o karar nakzolunur. İmzalarından maada her nevi 
mahrem rapor ve ihbarname alâkadar memura ilâm 
olunur. 

Madde 72. — Her memur inzibat komisyonu hu
zurunda şifahen veya tahriren veyahut vekil marife
tiyle kendisini müdafaa etmek hakkına maliktir. 

Mucide 73. — Komisyonların mukarreratı müdel
lel ve kanun ve nizam ve talimatnameye müstenit ol
mak şarttır. Aksi takdirde bu ınukarrerat mafevk 
komisyon veya Şûrayı Devlet tarafından nakzolunur. * 

Madde 74. — İnzibat komisyonları memurinin iş
bu kanunda musarrah ahval ve muamelâtiyle iştigal 
eder. Sicil muamelâtı bu komisyonların murakabesi 
altındadır. 

Madde 75. — İnzibat komisyonlarının tam aza 
ile içtima etmeleri mecburidir. L •; mazeretin komis
yonda eksik aza olarsa yerlerine muvakkaten diğer 
rüesa, bu da mümkün değil ise bir derece aşağı me-
ınurin marifetiyle heyet ikmal edilir. 

Madde 76. — Komisyonların mukarreratı tasdi
ke muhtaç değildir. 

Madde 77. — Komisyonlar tamiki tahkikat sade
dinde mehakim derecesinde kuvvet ve kuddeti haiz
dirler. Şahit celp ve istinıa edebilirler. 

İdareten Azil, Ceza Talebi, Tenzili Sınıf 
Madde 78. — İdareten azil usulü mülgadır. 
Madde 79. — Bir memurun ceza görmesini talep 

etmek sırasıyle âmirlerinin, vali ve vekilin vazifesidir, 
Bunların hakkı af ve feragatleri yoktur. 
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Madde 80. — Maaşı aslisi üç bin kuruşa kadar 1 
olan memurları her beş senede bir defa dairei aidesi I 
imtihana tabi tutabilir. İmtihanda muvaffak olmayan I 
memurun sınıfı bu bapta tetkikat icra eden inzibat I 
komisyonunun karanyle tenzil edilebilir. İmtihanın I 
usul ve tarzı icrası ile teferruatı talimatnamelerle tes
pit olunur. I 

İstifa 
Madde 81. — Her memur istifa etmek hakkını 

haizdir. I 
Madde 82. — Devlet hesabına tahsili tâli veya âli 

gören memurinin beş sene hizmetleri mecburidir. I 
Madde 83. — Müstafi memur halefi gelinceye ka- I 

dar ifayı hizmetle mükelleftir. Halefi »ki aya kadar 
gelmezse mafevk haberdar etmek ve yerine muvak
katen diğer bir memuru vekil bırakmak şartıyle terki 
vazife edebilir. 

Madde 84. — Müstafi memurun cevazı istihdam 
kararı veriMr. Bunlar tekrar memuriyete talip olursa 
sıra beklemek mecburiyetindedirler. I 

Muavenet Sandığı I 
Madde 85. — Devletin bir (Memurin Muavenet 

Sandığı) olacaktır. İşbu sandığın umuru bağnizamna-
me tedvir edilir. Sandıktan istikraz aktedebilmek için I 
inzibat komisyonunun malumat ve muvafakati şart
tır. 

İkramiye 
Madde 86. — Beş senesini ikmal etmeden vefat 

eden memurinin ailesine bir maaş, 
Beş senesini ikmal ederek vefat eden memurinin 

ailesine Od maaş, 
On senesini ikmal ederek vefat eden memurinin 

ailesine üç maaş, 
On beş senesini ikmal ederek vefat eden memuri

nin ailesine dört maaş, j 
Yirmi senesini ikmal ederek vefat eden memurinin 

ailesine beş maaş ita edilir. Bu ikramiyeler itam ve 
eramil maaşına halel getirmez. I 

Madde 87. — Yirmi sene hizmet eden veya kıde
mi buna müsait olan memur tekaüdünü talep edebilir. 

Madde 88. — Altmış yaşım ikmal eden memur 
re'sen tekaüde sevk olunur. 

Madde 89. — Her memurun maaşından yüzde 
iki buçuk itam ve eramil aidatı tevkif olunur. I 

Madde 90. — Her memurun maaşından yüzde beş 
tekaüt aidatı tevkif olunur. 

Madde 91. — Mütekaidin, itam ve eramil teklifatı 
şahsiyedeiL müstesnadır. I 

1 Madde 92. — Beşinci ve yirminci senei memuri-
I yetlcri zarfında malul olan memurlar tekaüde sevk 
I ve maaşlarının rub'u tekaüt maaşı olarak tahsis edilir. 
I Madde 93. — Yirmi sene memuriyetini ikmal 
I eden memura son maaşının yüzde otuz beşi tekaüt 
I maaşı olarak tahsis edilir. Yirmi sene; hizmetten son-
I raki her sene için yüzde otuz beşe bir ilâve edilir. Yüz 
I kuruştan dun küsurat mütekaidin lehine vahide ib-
I lâğ olunur. 
I Madde 94. — Sene küsuratında dokuz ay ve on-
I dan fazlası mütekaidin lehine vahide; iblâğ edilir. 
I Madde 95. — Mütekaidin teşebbüsatı şahsiye ve 

siyasetle iştigal edebilirler. Memleket haricinde olsa-
I 1ar dahi tekaüt maaşını alırlar. 

Madde 96. — İktidar ve iktisabından istifade 
mümkün olan ve sinni mecburî tekaüde varan bir 
memur Heyeti Vekile karanyle yetmjş yaşına kadar 
memuriyette ipka edilebilir. 

Madde 97. — Tekaüt ve itam eramil maaşı üç 
ayda bir peşin olarak verilir : Peşin verilen maaş için 

I kıstelyevm icra edilemez. 
İtam ve Eramil 

j Madde 98. — İtam ve eramil maaşı tekaüt maa-
] sının sülüsamdır. Zevcaıt ve evlât arasında mütesavi-

yen taksim olunur. Müteveffanın iaşesi kendine va
cip olan validesi veya ceddesi varsa sair itam ve era-

I milin hakkına halel gelmemek üzere onlardan her 
birinin hissesi miktarında kendisine re'sen maaş tah-

I sis olunur. 
Madde 99. — Hitam ve eramil maaşatmdan tev-

I kifat edilmez. 
Madde 100. — Dul kalan zevcetain veya valide 

I veya ceddenin maaşı tekrar izdivaciyle sakıt olur. 
I Madde 101. — Erkek çocuklarını maaşı yirmi ya-
I şını veyahut tahsili âlisini ikmal edince katedilir. 

I Madde 102. — Kızların maaşı izdivaçlarında veya
hut daha fazla maaşlı bir devlet memuriyetine tayin 
olunca kesilir. 

I Madde 103* — Kesbi katiyet ed^n bir ilâm muci-
I bince cinayetle mahkûm olan bir memur vefat etmiş 

addolunarak derece! istihkakına göre zevce, valide 
ve ceddesine ve evlâdına itam ve eramil maaşı talı-

I sis olunur. 
Mevadı Müteferrika 

Tatili İşgal 
Madde 104. — Memurlar müçtemian işgali tatil 

edemezler. Aksi takdirde bu vaziyette mevcut olan 
ahkâmı cezaiye veçhile haklarında ; muamele yapılır 

I ve bilcümle hukuklarından mahrum olurlar. 



Mezuniyet 
Madde 105. — îler memurun senede on beş gün 

resen mezuniyete istihkakı vardır. Mezuniyet esna
fında maaşına ve hukuku uıcıauriyciiııe halel gelmez. 
Üç senelik mezuniyet kabili terakümdür. Muallimler 
•tatil zamanında mezun addedilirler. Bunlara bilâma-
m e t müddeti tetrisiye zarfında sene mezuniyeti ve
rilemez. 

Madde 106. — Esbabı mücbire ve a'zân meşruaya 
müstenit olmak şartıyle âmirler memurlara sekiz gün 
kadar mezuniyet verebilirler. Bu mezuniyet senede iki 
defadan fazla verilmiş ise bu fazlası sene mezuniyeti
ne mahsup olunur. 

Madde 107. — Mezun memura âmirin tensip ve 
irae&iyle rüfekasandan bir veya daha ziyadesi bilâ -
maaş vekâlet eder. 

Madde 108. — Silâh aMıııa davet olunmaktan do
layı memurlara verilecek mezuniyet kanunu mahsusu
na tabidir. 

Madde 109. — Hiç bir memur bir aydan ziyade 
diğer memura bilâ - maaş vekâlet etmeye icbar edi
lemez. Bu müddetlen fazlası için vekâlet eden me
mur mezun memurun ruh'u maaşını da almak hak
kına haizdir. 

Madde 110. — Sene mezuniyeti itasında muame
lâtı devletin sektedar ohııamasıua dikkat ve ona gö
re memurların bu mezuniyetinden istifade zamanları
nı tespit etmek âmirlerin cümlei vazaifindendir. 

Madde 111. — Hasta memurlar resmî etıbbanın 
ilitkaca saîih raporunu almak şartıyle mezun adde
dilirler. Memuriyeti beş seneye varan ve altı ay ka
dar ifayı vazife edemeyecek derecede hastalanan me
murinin maaşatından tevkif»! İcra edilmez. Dalıa faz
la tedaviye muhtaç olanlara altı aydan fazlası için 
yarı maaşla bir seneye kadar mezuniyet verilir. Bun
dan fazla müddet hasta olanlar tekaüde scvkolunur-
lar. 

Beş seneden az müddet memuriyeti olan memur
lara iki ayhk hastalıkları için tam ve altı aylık has
talıkları için nısıf maaş verilir. Daha ziyade tedavi
ye muhtaç olanlar ifakatlerinde memuriyetlerime nail 
olmak üzere açığa çıkarılır. 

Memurinin Bazı Hukuk ve İmiiyazatı 
Madde 112. — Teşkilât ilgası doiayısiyle açıkta 

kalan memurlara sülüsan maaş ve tahsisat verilir ve 
sıfatı memuriyetleri baki olup hükümet emrindedir-
ler. 

Kendilerine bu maaşla vazaifi muvakkate veri
lir. Münhalâfa tercihen tayinleri şarttır. 
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Madde 113. — Memurinin maaşı her ay bidaye
tinde peşin verilir. Vefat halinde peşin verilen maaş
tan kıstelyevm hesabiyle tevkifat icra cdshnez. 

Vefat eden her memur için bir aylık nispetinde 
masarifi tedriniye verilir. 

Madde 114. — Hükümet etibbası memur ile iaşe
leri bunların üzerine vacip efradı ailelerini meccanen 
tedavi eder. 

Madde 115. — Beş senesini ikmal eden her me
murun bir oğlu, ya kızı nıssf, sair çocukları sülüsan 
ücretle leylî mekâtibe kabul olunur. On senesini ik
mal eden her memurun bir oğlu veya kızı meccanen, 
sair çocukları nısıf ücretle leylî mekâıtibe kabul edilir. 

Madde 116, — Bilcümle memurin teklif atı şah-
siyeden müstesnadır. 

Müîâzemet 
Madde 117. — Hüsnü ahlâk ve siretini ve tah

silini bavesika ispat eden ve işbu kanunun ve me
murine ait nizamnamelerin ahkâmına tcbaiyyetie fah
riyen bir dairede müîâzemet etmek isleyen bir kim
senin arzusu o dairenin en büyük amirince is'af olu
nur. 

İki sene müîâzemet edip âmirinin tezkiyesine maz-
har olan mülâzım vekâlet veya vilâyette açılacak bir 
memuriyete bilâ - müsabaka tayin olunmak hakkını 
haizdir. Mülâzımların adedi çoksa aralarında müsa
baka icra olunur. Kıdeme bakılmaz. Memuriyete ka
bul olunan mülâzımın namzetlik geçirmesine hacet 
yoktur. 

Madde 118. — İşbu kanuna mugayir olan ahkâm 
mülgadır. 

Madde 119. — fejbu kanunun ahkâmı tarihi neş-
riîsden itibaren muteberdir. 

Madde 120. — İşbu kanunun icrasına Heyeti Ve-
kife memurdur. 

İkinci İçtima Senesi Memurin Encümeni Mahsusu 

Mazbatası 
Antalya Mebusu muhteremi Saki Bey ve rüfekası 

iaraftndan Meclisi Âliye takdim olunup Encümeni
mize havale buyurulan «Umum MemuYin Kanunu» 
unvanlı teklifi kanunî mütalaa ve tetkik olundu. 

Hidematı umumiyenin vesaiti icıaiyesi olan me
murlarm devlet teşkilâtında mühim bir unsur olduk
ları derkârdır. Bu hakikati mühimmeyi nazarı dik
kate alan Meclisi Âli devletle memurlarm hukuk ve 
vezaifi mütekabilesini asrimizin icabat ve telâkkiya-
tına ve memleketimizin ihtiyacatına muvafık bir su
rette tespit ve tayin edecek bir kanunun lüzumuna 
kani bulunduğunu öteden beri ihsas ve Teşkilâtı Esa-



siye Kanunumuza buna dair bir madde derci suretiy
le de tespit ettiği gibi ahiren rüfekayı muhtereme ta
rafından bu ihtiyaca tekabül etmek üzere tanzim kı
lman teklifi kanuniyi fevkalâde olarak teşkil buyur
duğu encümenimize havale ile de bu meseleye atıet-
mekte bulunduğu ehemmiyeti bir daha ve bihakkın 
izhar buyurmuştur. 

Encümenimiz Meclisi Âlinin bu yüksek ve katî ar
zularından mülhem olarak ehemmiyetle başladığı tcî-
kikatım ikmal eylemiştir. 

Teklifi kanuninin esnayı müzakeresinde ulum ve 
fununu asriyeden, diğer memleketlerle miiessesatı 
hususiyece kabul edilen en mergup ahkâm ve kavait-
ten mümkün olduğu kadar istifadeye gayret edilmekle 
beraber memleketimizin icabat ve iıususiyatı da bir 
an gözden kaçırılnıamış ve tecaribi vakıa bu emri 
mühimde başlıca rehber tanınmıştır. Bu suretle sarf-
edîien mesainin muhassalası olarak icra edilen tadi
lât Meclisi Âlinin nazarı tetkik ve tasvibine arz olun
maktadır. 

Teklifi kanuninin esasında ve hututu umum iye
sinde teklif sahibi rüfekayı muhtereme ile hemfikir 
olmakla beraber esnayı müzakerede arz edilecek es
babı mucibeye binaen maddeler üzerinde bir hayli 
tadilât icra edilmiştir. 

Encümenimiz memurlarda bulunması lâzım ge
len evsafı ikiye icra etmektedir : 

1. — Ehliyet 
2. — Emanet 
Bu safatların iptidaen tayininde temini ehemmiyet

le nazarı dikkate alındığı gibi, memurları daima hali 
teyakkuz ve intizamda tutmak, hissî vazifeden uzak
laşanları bu tebaüt nispetinde tecziye etmek hulâsa 
murakabeyi hüsnü ifa edebilmek için de kâîi dere
cede kuyut vazı iltizam olunmuştur. 

Ancak devlet memurları için ne kadar mükemmel 
evsaf isterse istesin, murakabeyi ne kadar ciddî su
rette ifa ederse etsin, onların hukuk Ve menafiini 
kâfi derecede temin ve himaye ve mukadderatlarını 
emniyetbahş esalara rapt ve alelhusus kendilerini 
hariçte çalışan emsali derecesinde refaha mazhar et
medikçe devlet umurunun hüsnü cereyanına imkân 
olmadığı yalnız nazariyat ile değil; en acı ve en katî 
tecarip ile de sabit olduğundan encümenimiz bu hu
susun temininde lâyık olduğu derecede itina etmiş ve 
devletin sıai maliyesi ile alâkadar olan maaş meselesi 
blzzarure müstesna olmak üzere diğer Iıususat hak
kında kâfi dereced kuvvetli kayıtlar koymuş bilhassa 
tarihi idarimizde pek acı safha teşkil eden idarî, yani 

keyfî azil ve tahvillere Türkiye idaresinde artık mev
ki olmadığı esasını iltizam eylemiştir. 

Tespit edilen mevad; nasıp ve tayinde ehliyet ve 
emanetin, murakabede hakkaniyetin mükâfat ve nıü-
cazalta adaletin yegâne müessir olmasını ve memur
ların emniyet ve huzuru kalp ile vazifelerine hasrı ih
timam edebilmesini kâfil olacak derecededir. Bundan 
başka memurların hastalık ve vefat gibi hallerinde 
kendilerini ve ailelerini perişanlıktan vikaye hususuna 
itina ve tekaüt meselesinde sabıkına nispetle daha 
müsait ahkâmın kabulü iltizam olunmuştur. 

Memurlarımızın hukuk ve istikbali hakkında esaslı 
teminatı ihtiva eden işbu teklifin kabul ve meriyeti 
kendileri için ne derec mucibi itminan olacak ise 
devlet muamelâtında da o derece büyük bir salâh hu
sule getireceğine kani bulunan encümenimiz temenni-
yatı âtiyenin de hükümetçe nazarı itibara alınmasını 
arzu eder. 

1. Her vekâlet memurlarına alt hususî kanun
ların bir an evvel ihzarı ve Meclisi Âliye takdimi. 

2. Vaziyeti maliyemiz müsait oldukça memur
ların maaşlarına münasip miktarda zamaim icrasiyle 
terfihleri. 

3. Bütün vekâletlere şamil olmak üzere memuri
yetlerin esaslı bir surete derecata taksimi ile maaşa-
tın ona göre tespit ve muhtelif vekâletlerin muadil 
memuriyetlerinin maaşlarında teadülün tesis ve 
temini. 

Mevzubahis teklifi kanuninin ikmali müzakeresini 
mütekapi Karesi Mebusu Haydar Âdil Beyin encü
meninize muhavvel takririnin müzakeresine geçilmiş 
ve filhakika Mücadelei Milliyeye iştirak etmiş olan 
memurlar hakkında bir muamelei takdirkârinin lüzu
mu bilittifak teslim edildikten sonra bu hususa dair 
mukadema Dahiliye Encümenince tanzim olunup he
nüz Meclisi Âlice müzakere ve kabul edilmeyen mad
denin maksadı temine kâfi bulunduğuna kanaat edil
miş olduğundan, maddei mezkûrenin bu kanuna bir 
maddei müzeyyele olarak ilâvesi tensip olunmuştur. 
Meselenin ehemmiyeti mahsusasına binaen işbu tek
lifi kanuni ile maddei müzeyyelenin diğer mevada 
takdimen ve müstaceliyetle müzakere ve kabulü He
yeti Umumiyeye arz ve teklif olunur. 24 Şubat 1341 

Encümen Reisi Mazbata Muharriri 
Karesi Tekirdağ 
Vehbi Faik 
Kâtip Aza 

Ahmet Hamdi Yozgat 
Süleyman Sırrı 



Aza Aza 
Beyazıt Amasya 

Şefik Esat 
Aza 

Edirne 
Hüseyin Rıfkı 

Aza 
Niğde 

Hazım 
Aza 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Aza 

Aza 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Aza 
Antalya 

Saki 
Aza 
Urfa 

Saffet 
Aza 

İzmit 
İbrahim 

Aza 
Aksaray 

Neşet 
Aza 

Çorum 
İsmail Kemal 

Aza 
Sivas 
Rahmi 

Aza 
Kars 
Ömer 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 31 Kânunuevvel 1341 

Ka'iiıi Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/6320 

Büyük Millet Meclisi Riyasetime 
Dıahiiiye Vekâletince tetkik ve tanzim olunan ve 

İcra Vekilleri Heyetinin 30 Kânunuevvel 1341 tarihli 
iç&nıaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip 
edilen Memurin Kanunu î;yihası takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Büyük Millet Meclisi Azasından Antalya Mebusu 

Saki Bey ve rüfekayı ınuhteremesi tarafından tek
lif ve encümeni mahsusunca tetkik edilen Memurin 
Kanunu lâyihası hükümetin ncktai nazarı esas ittihaz 
olunarak icra edilen bazı tadilât ile leffent akdini kı
lındı. 

Kanunun istihdaf ettiği gaye vazaifi hükümetin 
intizamı cereyanını temin eylemek ve memurları hüs
nü ifayı vazifeye sevk île beraber hizmet ve ehliyet
leri derecaüna göre îkdar etmektir. 
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Bilinci Madde — «Müstahdem» tarifine vuzuh 
vermek ve iMlıbasîan defetmek için tokinci maddenin 
ŞUH fıkrası. «Devlet işlerimle ücretle kapanılan ve 
memurin sicillinde mukayyet bulunmayanı ve «ıcnıu-
rin için işbu kanun ile muayyen o5an hukuk ve se-
lâhiyetten müstefit olmayan kimseye nıüstalhdem de-
Klr» şckSIme ifrağ ediMi. 

Dördüncü Madde — Türk taiMlyetini ihraz ede
bilmek için memlekette muayyen müddet ikamet et
mek şarttır. Kanunun tarzı tertibi ilk kademeden 
itibaren memuriyete dahil olmak hakkını bahşet
mekte ve bir şalısın birdenbire yüksek makam ve 
mevki işgal edebilmesi imkânını scEbeySem-ekte oldu
ğu için uzunca müddet memlekette İkamet ve ma
nen ve ahlaken vatandaş hukukunu iktisaba ispatı 
liyakat ettikten sonra bu gabilerin yeniden beş sene 
ikamete mecbur tutmak teşkilâtı esasiyenin ruhuna 
ve memleketin nef ine muvafık görülememekte dör
düncü maddenin birinci fıkrasındaki : Türk tabiiye
ti ihraz edenlerin İhrazdan itibaren !beş sene Türki
ye'de meşruttur. Ciinıîei mutarızası tayyolunmuştur 
ve imemîeektîn ırcenofii âîiyesi .icabından oJmak üzere 
aynı 'maddeye yedinci fıkra olarak memuriyete girmek 
isteyenlerin ecnebi kız ve kadınlariyîe «iuteehh.il ol-
maması şart konulmuş ve 'bu kanunun tarihi neşrin
den evveî teeliül etmiş oüanların dalıi Ilaniciye ve 
Müdafaa! Mîll'ye Vekâletlerinde tavzif olunmamaları 
iîâve edilmiştir. 

Sekizinci Madde — Şirketlerde hesap müfettişliği, 
ehlihibre, hakemlik vazifi gibi memuriyet mahiyetini 
haiz olmayan, bazı hidenıat vardır. Bunların umu
mundan memurları menetmek muktazi bulunduğu için, 
•sekizinci .maddenin - anonim şirketlerinde Meclisi 
idare azası olamazlar - fıkrası, şirketlerde vazife de
ruhte edemezler şekline talhvil edilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — Siyası kulüplere devam 
menedümsiş, intisap keyfiyeti meskût bırakılmıştır. 
Halbuki siyasete intisalbm memnuiyeti ruhu kanunda 
'mündemiç bulunduğu için meni iltibas maksadıyle 
dokuzuncu maddenin i!k iki fıkrası 'bittevhlit memur
ların siyasî cemiyet ve kuBüpIere intisap ve devamları 
tarzına kalbolunımuştur. 

Efradı nüsHotün en büyük hakkı olan intihap sa-
haîıiyetlnii lef ve ya takyit etmek Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa münafidir. Memurînıln mıntıkai ımemuri-
y etleri dahilinde müntehibi sani olmaları halinde icra 
salâhiyetini lıaiz bulunan vali, kaymakam, jandarma 
ve poîis âmirleri gibi bir sınıf memurların mebus in-
tihaıbuıda icrayı tesir edebilmeleri imkânı varidlha-
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sene zarfında ahlaki, iktidari, tarzı mesaisi ile terfie 
liyakatini ispat etmiş olan bir memuru, münhal vu
kuunda sınıfındaki müddeti hizmetinin üç seneye ba
liğ v olmadığı vesilesiyle terfiden mahrum bırakmak 
hem onun mağduriyetini hem de münhal vazifenin 
muntazam bir tarzda rüyet edilmemesini intaç ede
ceği için yirminci maddenin birinci fıkrası : 

Terfi için her memuriyette azamî üç seneyi fiilen 
geçirmek lâzımdır. Şekline kalpolundu ve bizatihi 
terakki hususundaki noktai nazar tebeddül etmemek 
için 21 nci maddenin birinci fıkrası da; yirminci 
maddede zikredilen üç sene müddeti ikmal eden, şek
line konuldu. 

Yirmi Üçüncü Madde — Memurini taliye üzerin
de ihraç, terfi gibi azamî salâhiyetleri haiz bulunan 
valileri takdirname itası hakkından mahrum bırak
mak muvafık görülmediği için yirmi üçüncü madde : 
Takdirnameler inzibat komisyonlarının karar ve in
hası üzerine merkezce mansup memurine vekâletle
rinden, vilâyat memurini taliyesine valileri tarafından 
testir olunur tarzında tespit olundu. 

Yirmi Sekizinci Madde — Kavanin ve nizabata 
muvafık olarak verilen emri infaz etmeyenler hak
kındaki ahkâmı cezaiye, Kanunun 31 nci maddesin
de tayin edilmiş olup, telgraf keşidesinde israf ey
lemek fiili dahi bu cümleden olduğu için 28 nci mad
de buna müteallik; telgraf keşidesinden israf eyle
mek, fıkrası tayyolundu. 

tır oîabiKrse de aynı maddede her nevi intihsibata 
müdahalenin suibutu tardı mucip oSmak gibi bir kay
dı tabzirî mevcut bulunnıssma nazaran bir ihtimali 
zaîf ile binlerce memuru bu mukaddes haktan maili
nim bırakmak muvafık göı üîinemış ve buna binaen 
dokuzuncu maddenin memuriyetleri mıntıkası dahi
linde müntehibi sani olmaları memnuniyeti refedil-
mıiştir. 

Onuncu Madde — Serveti menkule talhavvülâtı 
serüaya maruzdur. Ve bunun hakikî miktar ve mahi
yeti ancak sahibince malum olabilir. Halbuki sicillâ-
tın sabit ve müteakkdt esaslara istinat etmesi zarurî 
bulunduğu için onuncu maddenin onuncu fıkrasın
daki (servet) keîimesi tay olunarak fıkra : 

Emlâki ve bunun menşeleri 
Şekline tahvil edilmiştir. 
Ön Üçüncü Madde — Memurların siciilâtının 

muamelâtı umumliyei hükümet üzerinde tesiri mtıü-
himîmi derkâr olduğu için tayinleri vilâyetlere ait 
olan memurların sicilâtının yalnız vilâyetlerde bulun
durulması mecburiyeti muvafık görülmemiş olduğun
dan, vekâletlerin tensip edecekleri sunuf memurini 
taîîyeye ait sicîîlâtın tenimi intizam ve mazbutiyeti 
için on üçüncü maddenin f ıkrai saniyesi: 

Tayinleri vilâyetlere sâî memurların siciDerr mer
kezde veya vilâyetlerde bulunur denilmllştir. 

Ön Dördüncü Madde — Mevzubahis heyetin ve-
yetin vekâlet müdiramndan teşkil edilmesi zarurî ve 
tabiîdir. Komisyon ve heyetlerîe, tedviri umurda te
sadüf olunan müşkülât ve teehhüraıi malumdur. Alel-
husus her gün sidîâtta mühim bir yekûnun tetkiki 
icap etmekte olmasına ve müdiıanın hatta bir kıs
mının blîe günde bir kaç defa içtima edebilmelerine 
imkân bulunmamasma mebni bu maddedeki : 

Üzerleri saüâhiSyattar heyetler tarafından tahtim 
olunur. 

İbaresi tayyolundu ve mahrem dosyası merkezde 
memurin müdürlerinin ve vilâyetlerde vaKIerin mu
hafaza ve mesuliyetleri altında bulundurulması için 
mezkûr maddeye : 

(Mahrem dosyalar merkezde Memurin müdürle
rinin ve taşrada valilerin tahtı muhafazasında bulu
nur.) 

Ve münderecatının ademi şuyuunu temin için. 
Otuzuncu maddeye : 
(Memurine ait mahrem dosya münderecatım ifşa 

etmek) 
Fıkraları ilâve olunmuştur. 
Yirminci Madde — Memurların terfii için bir 

müddet tayini muktezidir. Fakat bir, iki, iki buçuk 

Otuzuncu Madde — Hediye talep etmek ne ka
dar mezmum ise resen verilecek hediyeleri kabul ey
lemek fili dahi bu cümleden olduğu için 28 nci mad
denin buna müteallik olan fıkrası, ashabı masalihten 
hediye talep Veya kabul etmek şekline ifrağ edildi. 

Otuz Birinci Madde — Kanunun tecviz ettiği ma
hallerde müskirat istimali caiz olup memuru bundan 
istisna etmek için sebep ve imkân olmadığından ve 
esasen sarhoşluğundan dolayı uygunsuz vaziyetlerde 
kalan memurlar için 30, 32 ve 33 ncü maddelerde 
takayyüdatı kâfiye mevcut bulunduğundan 31 nci 
maddedeki; alelen işret etmek fıkrası tayyedildi. 

Otuz Yedi ve Otuz Sekizinci Maddeler — Erbabı 
fen ve sanatın memleketin ihtiyacından pek noksan 
olması hasebiyle doktor, mühendis, eczacı gibi mesa-
lik erbabı medenî muhitlerde müreffeh bir hayat 
temin edebilmekte ve bundan dolayı hicrî ve bait vi
layetlere tabib, mühendis, eczası izamında müşkülât 
çekilmekte olduğu için hükümet bir iki seneden beri 
bunların maaşlarına ma-tahsisat birer misli zammet
me t ve hatta biraz da vesaiti tazyikiyeye müracaat 
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eylemek suretiyle vilâyeti baideyi ancak kısmen me-. 
murini fenniye ve sıhhiye ile teçhiz edebilmektedir. 

Umum memuriyetlere şamil olan bu müzayaka, 
maaşın sülüsü nisbetinde bir fark ve kıdem zammı ile 
izale edilemeyeceği ve seri tahavvüllere tabi olan şe
raiti iktisadiye ve idariyeyi kanun ile takyit etmek 
doğru olamayacağı için 37 nci maddenin birinci fık
rası uzak ve mevkii itibariyle sıhhiye ve idarî nokra
lardan hususî vaziyeti haiz oldukları Heyeti Vekilece 
tayin edilen mahallere merkez veya diğer mahallerden 
gönderilecek memurlara sülüsten bir misline kadar 
maaş zam ile şekline kalbolunmuş ve 38 nci maddenin 
son kısmı dahi 38 nci madde veçhile tayin olunan 
mahallerde üç sene memuriyet vermiş olmak şartı 
ipka edilmiştir. 

Kırk Üçüncü Madde — Sınıf ve derecesi dahilin
de tahvil muamelesi alâkadarların rızalarına tabidir 
ve bu hususta kanunda ahkâmı sarihai kâfiye mev
cuttur. Bazı terfiler vardır ki buna maruz kalanlar 
tarafından hüsnü telâkki ve kabul edilemez. 44 ncü 
maddenin tarzı beyanı bu vaziyeti ifham etmekte 
ise de daha ziyade vuzuh temini için maddenin evveline 
terfian kelimesi ilâve olunmuştur. 

Kırk Yedinci Madde — Müzayede ile münakaşa, 
memurlara nazaran aynı mahiyette oldukları için bu 
maddenin son fıkrasının nihayeti; resmî müzayede 
ve münakaşalara iştirak edemez, şeklinde tespit 
olundu. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — İnzibat komisyonla
rını teşkil eden zevat birer dairenin âmiridirler. 56 
nci madde bunların tam aza ile iştima etmeleri şar
tını iktiva etmekte bulunduğundan ve halbuki hepsinin 
indellüzum muntazaman içtima edebilmelerine vaza-
ifı resmiye veya ahvali şahsiye mani olabileceğin
den, işlerin teehhürden vikayesimaksadiyle 52 nci'mad
denin beşinci fıkrası: 

Vilâyet inzibat komisyonları valinin riyasetinde 
müddei umumî, defterdar, maarif sıhhiye müdürlerin
den veya bunların vekillerinden şekline kalp olunarak, 
rüesayı mumaileyhimin iştirak edemeyecekleri içti-
maata tevkil edecekleri zevatın dahil olabilmeleri tec
viz edilmek suretiyle maksadı kanunun muntazaman 
tatbiki esbabı temin olunmuş ve jandarma efrat ve za
bıtanı haklarında memurinin tabi oldukları ahkâmı 
cezaiye ve taltifiye ile muamelâtı sairenin ahkâmı 
mahsusaya tabi olduğundan inzibat komisyonlarından 
jandarma kumandanı tay ve ihraç edilmiştir. 

Elli Sekizinci Madde — Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuza göre dairesi umur ve muamelâtının mesuliyet

lerini deruhte etmiş vekilleri, inzibat komisyonlarının 
karan karşısında gayri müessir bir vaziyette bulun
durmak mesuliyet fikriyle kabili telif olmadığı ve 
aynı hal idarei unıumiyei vilâyetten mesul bulunan 
valiler hakkında da varit içliyi cihetle 58 nci madde 
tayyolunmuş ve buna binaen sonuncuya kadar olan 
maddelerin numaraları tebeddül etmiştir. 

Elli Sekizinci Madde Kaime — Açığa ihraç mua
melelinin tesiri büyük küçük memurlar hakkında mü
savidir ve hepsi de aynı şeraite tabidir. Bir kısım me
murları bu hususta müstesna vaziyette addederek hak' 
Harındaki açığa ihraç kararının Heyeti Vekilenin tas
dikine talik edilmesi mesuliyet ve taksimi vazaif ka-
vaidi esasiyesine münafi olduğundan 59 ncu madde
nin ikinci fıkrasındaki Heyeti Vekile karariyle cüm
lesi tayyolunmuş böylelikle merkezden mansup me
murların ait oldukları vekiller ve vilâyat memurini 
taîiyesinden valiler marifetiyle ve inzibat komisyonla
rı karariyle açığa ihraç edilmeleri esası vazedilmiştir. 
Hattı zatinde komisyonlar mukarreratıııın derecata 
tabi olması kabul edilen şekilde tevellüdü melhuz me-
hazirin önünü almağa kâfi bir tetbirdir. 

Elli Dokuzuncu Maddei Kaime — Mecburî hiz
metle mükellef bulunan memurların müddeti muay-
yeneden evvel istifalarının tecviz edilmesi mecburiyeti 
vakıanın fiilen hükümsüz kalmasını icap edebileceği 
için 60 nci maddenin evveline; hizmeti mecburesi ol
mayan fıkrası ilâve olundu. 

Altmışıncı Maddei Kaime — İdarei hususiye ve 
belediyeler dahi tahsil ve talime talebe göndermekte 
olup bunlar hakkında da ahkâmı teyidiye vazı muk-
tezi olduğu için maddenin evveli : 

(Devlet ve İdarei hususiye ve belediyeler hesabına) 
şekline kalbolunmuştur. 

Altmış İkinci Maddei Kaime — Mazereti beşeri
ye sıhhî olabileceği gibi ailevî ve şahsî dahi olur. Ba
zı «hvalde istifa eden memurun pek kısa bir zaman 
ile temdidi ikamet etmesi şahsî veya ailesi hakkında 
baisi felâket olabilir. Onun için 62 nci maddenin fık-
rai ahiresinde sıhhî kelimesi tayyolunmuş fıkra: 

Fevkalâde mazeretle istifa edenler mafevklerini 
haberdar etmek şartiyle bir ay kaydından müstesnadır
lar şekline tahvil edilmiştir. 

Altmış Yedinci Madde — Altmış beş yaşını ikmal 
etmek suretiyle tekaüde sevkedilenler ondan sonra iş 
görebilmek kudretini gayrı haiz olmakla beraber, ha
yatının zinde zamanını memleketin hizmetine hasret
miş olmak suretiyle şayanı iktiranı ve muavenet görül
mek lâzım geleceğinden emsali için dahi mucibi teş-
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vik olacağı üzere; bu veçhile tekaüde sevkedilenîere 
son maaşların bir seneliği ikramiye olarak verilmek ci
heti düşünülmüş ve esasen bu sinni ikmal etmek sure
tiyle tekaüt edilenlerin miktarı pek mahdut olmasiyle 
hazineye bar teşkil etmeyeceği anlaşıldığından madde
ye o tarzda bir fıkra ilâve olunmuştur. Binaenaleyh 
altmış yedinci madde şu şekîi iktisap etti : 

Altmış beş yaşını ikmal eden memur resen tekaü
de sevk olunur ve bu veçhile tekaüt edilen memura 
son maaşının bir seneliği defaten ikramiye olarak ve
rilir. 

Yetmişinci Maddei Kaime — Mütekaidinin hükü
metle hiç bir alâkası kalmamış olduğu için her türlü 
iltibası refetmek maksadiyle yetmişinci maddei kai
menin birinci fıkrası; mütekait memur addolunmaz, 
şeklinde tespit edildi. 

Yetmiş İkinci Maddei Kaime — Harbi Umumî ve 
onu takip eden hadisat ve vekayii azime memleketin 
her şubesinde olduğu gibi devlet makinasmda ve me
mur zümresinde dahi elim tesirat viicude getirmiş ve 
bunun neticei zarımyesi olarak malumat ve müktesa-
batı meslckiyeleri haddi kifayede olmayan kimseler 
memur kadrosuna ithal edilmişlerdir. Gerçi bunlardan 
bir çoğu müruru zaman ile bir hak iktisap etmrşler-
sede evsafı ilmiyeleri itibariyle devamı istihdamları 
memleket için nafı olamamakta olduğundan banlar 
hakkında ahkâmı muvakkate vaz'ı icap etmiş ve bu 
babta icrası lâzım gelen tetkikat uzun zaman arzı ih
tiyaç etmekte bulunduğu için tasfiyeye beş sene müd
det tayin olunmuştur. 

Tasfiyeye maruz kalacak memurlardan tekaüdiye-
ye kesbi istihkak edebilmek için muayyen olan yirmi-
beş seneyi ikmal etmeyenlere tazminat itası da zarurî 
idüğünden bu cihet dahi nazarı itibara alınmıştır. 
Binaenaleyh yetmiş ikinci madde olmak üzere bir 
madde ilâve olunmuş ve şu şekilde tespit edilmiştir: 

Yetmiş İkinci Maddei Kaime — Memurinden ge
rek vazife başmda bulunsun, gerek mazul olsun si
cilleri itibariyle kendilerinden istifade olunamayanlar
la acizleri ve kabiliyetsizinden tahakkuk edenler işbu 
kanunun neşri tarihinden itibaren beş sene zarfında 
tekaüde sevkolunmak suretiyle tasfiyeye tabi tutulur
lar. Bunlardan hakkı tekaüdü iktisap etmeyenlere her 
senei hizmetine mukabil ilk on senesi için üçer ve on
dan ziyadesi için ikişer maaş itasiyie alâkaları katolu-
nur. 

Yetmiş Üçüncü Maddei Kaime — Senede bir ay 
mezuniyet istihsal edecek memurların bu müddeti ar
zu ve ihtiyaçlarına tevafuk edecek tarz ve mahalde 

i imar etmelerini teshil eylemek menafi) hükümete de 
muvafıktır. 

Bazan olabilirki memurlar müddeti mezuniyetle
rini uzak mahalde geçirmek isterler ve bu arzu bir lü
zum ve zarurete de müstenit olabilir. Bunların azimet 

' ve avdette ihtiyarına mecbur bulundukları masarifi 
mühimine bu seyahatin bir zarureti mahsusaya istina
den ihtiyar edildiğine delil olabilir. 

Sahai vatanın vüsati, vesaiti nakliyenin kılleti do-
layısiyle bazen bir memur mahalli memuriyetinden 
mezuniyetini imrar etmek istediği mahalle varabilmek 
için beş on gününü yollarda geçirmek mecburiyetinde 

i kalabilir. Avdet müddeti de buna zam olunursa bazı 
ahvalde bir ay mezuniyetin kısmı azamı yolda geçer 
ve memurun istifadesi lâşey mesabesinde kalır, lzalei 
zarurete imkân bulamaz. Mahaza adetleri bittabi mah
dut olan bu gibilere iraei teshilât etmek ve aynı za
manda muktedir memurların memleketlerine bait ba
zı mahallerde memuriyet kabul etmelerine medarı teş
vik olmak üzere azimet ve avdette geçecek zamanın 
müddeti mezuniyetten mahsup edilmemesi esası kabul 
olunmuş ve buna müteallik maddenin ikinci fıkrası: 
Azimet ve avdet müddeti dahil değildir, şeklinde tes
pit edilmiştir. 

Seksen İkinci Maddei Kaimede — Hükümet ta
biplerine tahmil olunan mecburiyeti tedavi idarei hu-

I susiye ve belediye tabibîerine teşmil edilmek suretiy
le maddenin iptidası : Hükümet ve idarei hususiye ve 
belediye tabipleri tarzına ifrağ olundu. 

İKİNCİ İÇTİMA SENESİ MEMURİN 
ENCÜMENİ MAHSUSUNUN 

TEKLİFİ 
Memur ve Müstahdemlerin tarifi 

Madde 1 — Kanununa tevfikan kendisine devlet 
hizmeti tevdi olunan ve sicilli mahsusunda mukayyet 
olarak umumî veya hususî bütçelerden maaş alan kim
seye memur denir. 

(Devlet işlerinde ücretle kullanılan ve memurin si
cilinde mukayyet bulnmayan ve memurin hukuk ve 
salâhiyetinden müstefit olmayan kimseye müstahdem 

i denir.) 
Kanunun darrei şümulü 

Madde 2 — İşbu kanunun ahkâmı askerden maa
da bilumum devlet memurlarına şamildir. Ancak Jan
darma hususiyetine göre işbu kanunun umumî hatları 
dahilinde ayrıca bir kanuna tabidir. 

Madde 3 — Müstahdemine mukaveleleri mucibin-
j ce muamele olunur. Mukavele bulunmadığı takdir-
j de bunların tarz ve şeraiti istihdamları dairei aidele-
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rince tespit olunur. Bundan dolayı kendilerinin hiç bir 
gûna hak ve talebi şikâyetleri yoktur. 

Memuriyete kabul şartları 
Madde 4 — İptidaen memur olabilmek için aşağı

daki şartlan haiz olmak lâzımdır: 
1 — Türk olmak (Türk tabiiyetini ihraz edenlerin 

ihrazdan itibaren beş sene Türkiye'de ikameti şarttır.) 
2 — Hukuku siyasiyesine sahip olmak 
3 — Hüsnü ahlâk ashabından olmak ve muhilli 

haysiyet ve namus cünha ile alelıtlak cinayetle mah
kûm bulunmamak 

4 — Laekal Orta mekteplerden mezun olmak (Bu 
şartı haiz olanlardan müteaddit talip bulunduğu veya 
talipler arasında Orta mektepler mezunu bulunmadı
ğı halde müsabaka ile alınır.) 

5 — Hizmeti fiiliyesini ifa etmiş veya sınıfı ihti
yata nakledilmiş olmak veya hizmeti askeriyeye elve
rişli olmadığı sabit bulunmak veya tecil edilmek 

6 — Sari hastalıklara müptela veya vazifesini mun
tazaman ifaya mani olabilecek, bedenî anza ve has
talıklarla malul olmamak 

Madde 5 — Müstahdem olabilmek için aşağıdaki . 
şartları haiz olmak lâzımdır : 

1 — Türk olmak 
2 — Hukuku siyasiycsinden mahkeme hükmiyle 

mahrum olmamak 
3 — Hüsnü ahlâk ashabından olmak, muhilli hay

siyet ve namus cünha ile ve alelıtlak cinayetle mah
kûm bulunmamak 

4 — Sari hastalıklara müptelâ veya vazifesini mun
tazaman ifaya mani olabilecek bedenî arıza ve hasta
lıklarla malul olmamak 

(Devletçe görülecek lüzum üzerine hizmete alına
cak ecnebi müstahdemler hakkında bu şerait aranıl
maz.) 

Madde 6 — Kadınların memur ve müstahdem ol
maları caizdir. Bunların ne gibi memuriyet ve hizmet
lerde istihdam edilecekleri her vekâletin memurlarına 
ait kanunlarında tespit olunur. 

Namzetlik 
Madde 7 — İptidaen memuriyete almanlar sınıf

larına göre mensup oldukları vekâletler memurin ka
nunlarında miktarı tespit edilmek üzere asgarî altı ay 
azamî iki sene müddetle namzetlik devresi geçirirler. 
Namzetlik müddetinin sonunda ehliyeti haiz oldukla
rı kalem âmirlerinin teklifi ile daire amirlerince tas
dik edilenler usulüne teyfikan katî suretle memuriyete 
kabul olunurlar. Ehliyeti haiz görülmiyenlerin diğer 
bir dairede yeniden namzetlik devresi geçirmeleri caiz

dir. Bunun neticesinde ehliyeti sabit olmayanlar me
muriyete kabul edilmezler. 

Memurların Ziraat, sınaat ve ticaretle iştigalleri 
Madde 8 — Memurlar ticaret ve sanaatla iştigal 

edemezler. Kendi arazilerini bizzat veya bilvasıta iş
letebilirler. Anonim şirketlerde Meclisi idare azası ola
mazlar. 

Memurların siyasetle iştigalleri 
Madde 9 — Memurların siyasî cemiyetlere inti

sapları, siyasî kulüplere devamları her nevi intihaba-
ta müdahaleleri memuriyetleri mıntıkası dahilinde 
müntehsbisani olmaları, siyasî neşriyatta ve beyanatta 
bulunmaları memnu ve bilmuhakeme sübut halinde 
tartlarını muciptir. Vekillerin mezun kılacakları me
murlar ile vadiler ve onların salâhiyet verecekleri me
murlar beyanatta bulunabilirler. 

Memurinin sicili 
Madde 10 — Her memurun bir sicili bulunur ve 

âtideki hususat sicilin esaslarım teşkil eder. 
1 — İsmi, mahlası, lâkabı, mezhebi 
2 — Pederinin ismi, validesinin ismi 
3 — Kamerî ve şemsî tevellüt tarihi ve doğduğu 

yer ve memleketi 
4 — Tahsili ve müktesebatı saire 
5 — Nefakası üzerine vacij> olan kimseler 
6 — Mazhar olduğu mükâfatlar ve esbabı 
7 — Duçar olduğu mücazaîlar ve esbabı 
8 — Bulunduğu memuriyetler 
9 — Asarı var ise esamisi ve mevzuları 
10 — Emlâk ve serveti ve bunların menşeyleri 
11 — Ahvali sıhhiyesi 

12 — Memuriyeti haricindeki şerefi mucip veya 
fahrî hizmetleri 

Madde 11 — Umum memurların aynı numune 
üzerine sicilleri tertip edilir ve her memurun bir sicil 
numarası bulunur. 

Madde 12 — Sicilin bir nushai musaddakasmıa rap
tedilmek üzere her beş senede bir defa bir kıta yeni 
fotoğrafını mensup olduğu dafreye vermekle mükel
leftir. Şekil ve şemailde tebeddülat vaki olur ise bu 
fotoğraf daha evvel verilebilir. 

Madde 13 — Tayinleri merkeze ait memurların si
cilleri vekâlet veya dairelerinde ve tayinleri vilâyetlere 
ait memurların sicilleri vilâyetlerde bulunur. 

Madde 14 — Her memurun bir mahrem dosyası 
olacaktır. 

Memurların ahvali zatiyeîeri, istidatları, hulk ve 
siretîeri, gibi hususat hakkında âmirler ve müfettişlerin 
verdikleri tezkiye varakaları ile raporlar münderecatı 
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sicillerine işaret edilmeyip mahrem dosyasına vaz ve 
üzerleri salâhiyettar heyetler taraf ından tahtım olunur. 

Madde 15 — Bir daire veya vilâyetten diğerine 
nakleden memurun sicilinin musaddak suretiyle dos
yaları o daire veya vilâyete gönderilir. 

Madde 16 — İnzibat komisyonları kararma ikti
ran etmeyen mükâfat ve mücazat ve tekaüde müteal
lik hiç bir madde sicile derç edilmez. 

Madde 17 — Her memura Heyeti Vekilece tespit 
edilecek numune veçhile foioğrafisini havi bir hüvi
yet varakası verilir. 

Madde 18 — Memurların teşrifat ve eîkap huşu-
satı ve resmî muharreratta kullanılacak tabir at umum 
Teşrifat Nizamnamesiyle tespit olunur. 

Memurların tayinleri ve intihap ve terfileri 
Madde 19 — Memurlar tayinleri itibariyle dört 

dereceye ayrılırlar. (1) Büyük Millet Meclisine intihap 
olunanlarla kanunları mucibince Heyeti Vekile kara
rı ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunanlar <2) 
Kanunları mucibince vekil veya Başvekilin müşterek 
kararnameleri ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin olu
nanlar (3) Kanunları mucibince Vekil, Vaîi, Müdiri 
Umumiler tarafından tayin olunanlar (4) Kaymakam 
veya o sınıfdaki salâhiyettar makamlar tarafından ta-
yi olunanlar. 

Madde 20 — Terfi için her memuriyette üç seneyi 
fiilen geçirmek şarttır. Bu müddeti ikmal edenler ara
sında ehliyetçe faik olanlar ve ehliyetçe müsavi olan
lar arasında da kıdemi fazla bulunanlar tercih olunur
lar. Ehh'yeti takdiri salâhiyettar heyetlere aittir. 

Madde 21 — Yirminci maddede zikredilen müd
deti ikmal eden memurinden mafevk memuriyete eh
liyeti salâhiyettar heyetler tarafından tasdik edilme
yenlerin maaşlarına % 10 zammedilir. İkinci müdde
ti ikmalinde yine ehliyeti tasdik edilmediği takdirde 
kezalik almakta oldukları maaşının % 20 si zammedi
lir ve bu suretle zamaim devam eder. 

Muayyen müddeti ikmal edipte mafevk memuri
yete ehliyeti salâhiyettar heyetler tarafından tasdik olu
nanlar münhal bulunmaması dolayısiyle terfi edile
mezse maaşının % 20'si zammolunur. Muayyen müd
deti ikinci ihmalinde yine münhal bulunmadığı ve ter
fi edilemediği takdirde almakta olduğu maaşının 
% 30 zu zammedilir. Üçüncü ikmalinde ve terfi edi
lemediği takdirde kezalik almakta olduğu maaşı
nın % 30 zu zammedilir. 
. Mafevki bulunmamasından dolayı terfi imkânı 

olmayan memurlar muayyen olan müddeti ikmal et
tikçe maaşlarının % 20 si nispetinde zam alırlar. 

Takdirname ve hükümleri 
Madde 22 — Vazifesinde fevkalâde j muvaffakiyet 

gösteren memurlara takdirname verilir. Takdirname
lerde itasına sebep olan hizmet tasrih çdilmek şart
tır. 

Madde 23 — Takdirnameler inzibat komisyonla
rının karar ve inhası üzerine vekâletler tarafından 
verilir. 

Madde 24 — Bir takdirname bir ievbihnameyi 
refeder. 

Madde 25 — Üç takdirname bir senej kıdem zam
mını müstelzimdir. Üçüncü takdirnameden sonra ter
fi için muayyen olan her müddet zarfında beş tak
dirname alanlar bir sene kıdem zammına nail olur-

Madde 26 — İhtardan maada inzibat komisyonla
rının kacariyle vali veya vekillerin tatbik edecekleri 
idarî cezalar şunlardır : 

1 — İhtar 
2 —Tevbih 
3 — Maaş katı 
4 — Kıdem tenzili 
5 — Sınıf tenzili 
6 — Memuriyetten ihraç 

1 — İhtar, vazifesinde dikkate davettir ve âmiri 
tarafından icra edilir ve kabili itiraz değildir, sicile 
geçmez. 

2 — Tevbih, memurun idarî ve inzibatî nakisesi 
dolayısiyle muayyen bir fiilinden muate|be edilmesi
dir. 

3 — Maaş katı, memurun bir haftadan on beş gü
ne kadar maaşının kesilmesidir. 

4 — Kıdem tenzili, memurun yalnız terfiine mües
sir olmak üzere kıdeminden üç aydan bk seneye ka
dar tenzilidir. 

5 — Sınıf tenzili, memurun maaş itibariyle bir 
dereceye madununa indirilmesidir. 

6 — Memuriyetten ihraç, bir daha devlet memu
riyetinde kullanılmamak üzere memuriyetten çıkar
maktır. 2, 3, 4, 5, 6 ncı fıkralardaki cezalar komisyon 
karariyle tatbik olunur. 

Madde 27 — Yirmi altıncı maddede zikrolunan 
cezalardan her birinin üç defa tekarrürü bir derece da
ha ağır cezayı müstelzimdir. 

Madde 28 — İhtarı mucip ahval şunlardır: Vazi
fede lâkaydî göstermek, vazifeten kendisini ziyarete 
gelenlerden ve ashabı masalihten maada kimselerle iş
başında görüşmeyi itiyat etmek, ashabı masalihe ve 
rüfekasma dürüst muamelede bulunmak, vekara mü-
nafi hareket, kanun, nizamat, talimat veya evamir ve 



mukarrerat ile muayyen hususat hakkında bilâlüzum 
iş'ar ve iştlş'ar ve tegraf keşidesinde israf eylemek, 
istilâmlara muayyen müddet zarfında cevap verme, 
mek, işde intizamsızlık göstermek, vazifesi başına bi-
lâmazerct zamanımdan sonra gelmek veya evvel git
mek. 

Madde 29 — Tevbihi mucip ahval şunlardır: Bir 
meselenin evrakım bilâsebep bir masada bir günden 
ziyade alakoymak, maiyetindeki memur ve müstah
demleri zatî işlerinde istihdam etmek, vazifesi başına 
bir ay zarfında bir günden üç güne kadar mezuniyet-
siz ve mazeretsiz gelmemek, memuriyet haysiyetini 
muhil harekette bulunmak, vazifesi başında âmirlere 
hürmetsizlik etmek, kendi sun'u taksiri ve müsamaha
sı neticesi olarak büâ-ıstırar deyninden dolayı kesbi 
katiyet etmiş bir ilâm mucibince mahkûm olmak. 

Madde 30 — Maaş katını mucip ahval şunlardır: 
Kabili setir ve ihfa olmayacak derecede sarhoşluk, 
hediye taîep etmek, madununa hüsnü muamele etme
mek, bir ayda üç günden fazla ve sekiz günden az 
mazeret ve mezuniyetsiz vazifesine devam etmemek, 
şahsa ait olarak vukubulan müracaatlarda işin netice
si hakkında malumat vermemek 

Madde 31 — Kıdem tenzilini mucip ahval şunlar
dır: Alenen işret etmek, bir ayda yedi günden ve bir 
senede ceman yirmi günden fazla mazeretsiz ve me
zuniyetsiz vazifeye devam etmemek, kanunlara ve 
nizamnamelere muvafık verilen emri infaz etmemek. 

Madde 32 — Sınıf tenzilini mucip ahval şunlar
dır: Kumar oynamak, vazifesi başına sarhoş gel
mek, hava oyunu oynamak, muayyen terfi müd
deti zarfında ceman iki ay mazeretsiz ve mezuniyet
siz devamsızlığı görülmek, 

Madde 33 — İhracı mucip ahval şunlardır : 
Kumar oynatmak, sarhoşluğu itiyat edinmek, ar ve 
hicabı mucip harekâtta bulunmak, harp, ihtilâl, is
yan gibi fevkalâde ahvalde büâ-emir ve bilâ-zaruret 
vazifei memuriyetini terketmek. 

Madde 34 —38 nci madde aynen cari olmakla 
beraber 28, 29, 30, 31, 32 nci maddelerdeki idari 
cezalar da usulüne tefikan ayrıca tatbik olunur. 

Mecburî tahvil 

Madde 35 — Bir memurdan cezaî ve inzibatî bir 
muameleyi müstelzim olmamak üzere halk tarafın
dan vukubulan ve inzibat komisyonu tarafından va
rit görülen bir şikâyet üzerine mahalline bir müfet-
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tiş gönderilir. Müfettiş raporu şikâyeti teyit ederse 
o memurun rızasına bakılmadan komisyon karariyle 
tahvil caizdir. 

Münhalâte ve uzak mahallere tayin 
Madde 36 — Kadrolara nazaran iptidaî olma

yan bir memuriyet münhal oldukda oraya terfie eh
liyetli daha küçük bir memur tayin olunur. Talip ol
madığı veya talipler arasında terfie ehliyetli bulun
madığı takdirde iptidaî memuriyetler hakkındaki 
muamele cereyan eder. 

Madde 37 — Bir vekâlet veya dairede bir me
muriyet inhilâl edince kanuna tevfikan yine o vekâ
let veya daire memurlarından biri terfiten tayin olu
nur. Bir vekâlet veya daire memurları arasında ehli 
bulundukça diğer vekâlet ve dairelerden veya ha
riçten memur alınmaz. 

Madde 38 — Uzak ve mevkii itibariyle sıhhî ve 
idarî noktalardan hususî vaziyeti haiz oldukları ka
nunlarda tayin edilen mahallere merkez veya diğer 
mahallerden gönderilen memurlara sülüs maaş zam 
ile ona göre tahsisatı fevkalâde ita ve iki senei kâmi-
lede başka mahalle tahvilini bihakkın talep edebi
lir. Mensup olduğu vekâlet veya daire tahvilden im
tina ettiği takdirde istifa eden memura tayin oîuna-
caya kadar tam maaş ve tahsisat verilir. 

Madde 39 — Her vekâlet veya dairenin şube 
müdüriyetleri ile Müdür i umumiliklerine ve valilik 
ile müsteşarlığa irtika edebilmek için 38 nci madde
de zikrolunan mahallerde en az üç sene memuriyet 
vermiş olmak şarttır. 

Memurların hududu salâhiyetleri 
Madde 40 — Kanun ve nizamlarda sarahat ol

mayan ve hakkında emir bulunmayan mesailde me-
murkrın içtihadı caizdir. 

Madde 41 — Memur sırasiyle emir ve nizamna
me ve kanun hükümlerine mugayir olarak herhan
gi bir makam veya âmirinden bir emir telâkki edince 
onun ahkâma mugayeretini kendi âmirine bildirir. 
Amiri israr ederse memur bütün mesuliyeti kendi 
âmirine ait ve münhasır olduğunu büdirereş emri 
infaz eder. Bu misillu emirlerin kanunen cürüm teş
kil eden mevaddan bulunmaması lâzımdır. Aksi tak
dirde memur bu emri katiyen infaz etmez ve daha 
yüksek makama keyfiyeti bildirmeğe mecburdur. 

Madde 42 — Memurlar yekdiğerine muavenet 
ve muzaharete mecburdurlar. Müstakil vazifesi olan 
memur münhasıran vazifesinden ve vazifeleri kanun-



lan mucibince müşterek olan memurlar o vazifeden 
müştereken mesuldürler. 

Tahvil ve Becayiş 
Madde 43 — Tahvil nzaya tabidir. 
tşbu kanunda münderiç sebeplerden biri olma

dan bilâ-nza tahvil edilen memurlar Şûrayıdevlete 
bilmüracaat iadei memuriyet ederler ve geçmiş maaş
larını alırlar. Bir tahvil dolayısiyle verilen harcirah-
lar ve maaşlar tahvili yapan heyet veya amir tara
fından, Şûrayıdevlet karariyle ve maaşlarından kat 
suretiyle tazmin ettirilir. Ecnebi memleketlerdeki me
murlar 38 nci maddede zikrolunan mahallere gönde
rilecek memurlar bundan müstesnadır. 

Madde 44 — Tevcih olunan memuriyeti kabul 
etmeyen memurların rızalariyle dereceleri dahilinde 
tahvilleri caizdir. 

Madde 45 — Sıhhî sebepler müstesna olmak üze
re bir terfi müddeti bir memuriyette kalmayan bir 
memur tahvilini talep edemez. 

Madde 46 — Becayiş tarafeynin nzasma ve ma
fevkin kabulüne mütevakkıftır. 

Memuriyette memnu efal ve harekât 
Madde 47 — Memurlar tayinleri kendilerine ait 

memuriyetlere baba, oğul, kardeş, kayınpeder, da
mat, birader, enişte, yeğen, amca ve dayılarını ve 
zevce ve kızlarını ve baldızlannı tayin edemezler. Bu 
derecedeki akrabanın bir dairede içtimalan da caiz 
değildir. Muallimler bundan müstesnadır. 

Madde 48 — Asaleten iki memuriyet bir zat uh
desinde içtima edemez. Muallimler bundan müstes
nadır. Memurlar kanunları ve nizamnameleri mu
cibince tabiî azasından bulunmadıktan meclis, heyet, 
komisyonlara memurlar intihabla aza olamazlar. 
Memurlar memuriyetleri dairesi dahilinde icra edi
len resmî müzayedelere iştirak edemezler. 

Babl-et-tahkik muvakkaten işden elçektirmek 
Madde 49 — Valiler bekalarında mahallinin asa

yiş ve inzibatça katî mahzur gördükleri her hangi 
bir memuru mesuliyeti kendilerine raiç olmak üzere 
memurun mensup olduğu vekâlet veya daireye der
hal malumat vermek şartiyle muvakkaten işten el-
çektirmeğe mezundurlar. Açığa çıkanlması na-be-ma-
hal olduğu inzibat komisyonunun karariyle tahak
kuk eden memur memuriyetine iade edilmekle be
raber açıkta kaldığı müddete ait maaşını tamamen 
alır. Bu takdirde vali hakkındaki mesuliyet Dahiliye 
Vekâletince tespit olunur. İşten el çektirilen memur
lar halikında inzibat komisyonlan nihayet iki ay 
zarfında karar ittihazına mecburdurlar, 
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Beraat ve mahkûmiyetin neticesi 
Madde 50 — Esnayı memuriyetinde gerek vazi-

fei memuriyetinden gerek şahsî bir cürümden dola
yı mahkemeye tevdi edilen bir memur beraaet etti
ği takdirde bilcümle hukukuna sahip olur. Muhilli 
haysiyet ve namus bir cünha ile alelıtlak cinayetle 
veya vazifesinden dolayı Iaekel altı ay mahkûm olan
lar memuriyetten ihraç edilirler. 

Hakkı şikâyet 
Madde 51 — Her memurun kendine ait vazife 

dolayısiyle âmirinden şikâyete hakkı vardır. Amir 
aleyhine şikâyet etmek onun mafevki âmire, vekil 
aleyhinde ise Şûrayıdevlete olur. 

Çalışma Saati 
Madde 52 — Umum memurlann çalışma saatle

ri mevsimlere göre altı saattan sekiz saata kadar 
tebeddül eder. Bu saatler İcra Vekilleri Heyetince 
tayin olunur. Amirler ve inzibata memur olanlar için 
çalışma saati haricinde Iede-I-iktiza iş görmek mec
burîdir. Maiyet memurları için çalışma saatleri ha
ricinde iş görmek ancak ahvali fevkalâdede mecburî 
olup başka vakitlerde rızalarına vabestedir. 

İnzibat komisyonlan 
Madde 53 — İnzibat komisyonlan iki kısımdır: 

Birincisi Vekâlet, ikincisi vilâyet inzibati komisyonla
rıdır. Vekâlet İnzibat komisyonlan vekâletin memur
larına ait kanunlara göre teşekkül eder. Bu komis
yonlarda sicil, memurin müdürleri tabfî azadandır
lar. Vilâyet İnzibat komisyonları valinin riyasetinde 
müddeiumumi, defterdar, maarif, sıhhiye müdürle
ri ile jandarma kumandanından teşekkül eder. An
cak adliye memurlan hakkında karar ittihazında 
mahallinin en büyük hâkimi işbu komisyonlarda aza 
olarak bulunur. Vilâyetlerde İnzibat komisyonları 
kitabeti, reye iştirak etmemek şartiyle, tahrirat mü
dürleri tarafından idare olunur. Vilâyet komisyonla
rının kararlan vekâlet komisyonlarında ve adliyeden 
maada vekâlet komisyonlarının kararlan Şûrayıdev-
lette ve adliyeninki Mahkeme! Temyiz Heyeti Ümu-
miyesinde tetkik olunur. 

Madde 54 — İnzibat komisyonları lede-1-iktiza 
içtima ve ekseriyetle karar ittihaz ederler.; 

Madde 55 — İthamı mucip mevad memura teb
liğ edilerek heyetçe tayin edilen müddetle cevap alın
madan hakkında inzibat komisyonları bir karar ve
remez. Aksi takdirde o karar nakzolunur. 

Madde 56 — Komisyonlann mukarreratı müdel
lel ve kanun ve nizamnamelere müstenit olmak şart
tır. Aksi takdirde bu mukarrerat mafevk komisyon^ 
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veya Şûrayıdevlet veya Mahkemei Temyiz tarafın
dan nakz olunur. 

Madde 57 — tnzibat komisyonlarının tam aza 
ile içtima etmeleri meşruttur. 

Madde 58 — tnzibat komisyonlarının mukarrera-
tı tasdike muhtaç değildir. 

Madde 59 — İnzibat komisyonları tamiki tahki
kat sadedinde mehakim derecesinde kuvvet ve kud
reti haizdirler. Şahit celp ve istima edebilirler. 

tdareten azil 
Madde 60 — tdareten azil mülgadır. 
Ancak ecnebi memleketlerdeki memurlar ile va

li, kaymakam ve zabıta âmirleri görülen lüzumu kati 
üzerine Heyeti Vekile karariyle açığa çıkarılabilir. 
Bunlara 81 nci madde mucibince maaş verilir. 

tstifa 
Madde 61 — Her memur istifa etmek hakkına 

haizdir. 
Madde 62 — Devlet hesabına memleket dahilin

deki meslek ve ihtisas mektep müesseselerinde tah
sil edenlerden tahsillerini ikmaleden ve keza dev
let hesabına ecnebi memleketinde tahsil görenler av
detlerinden itibaren Uç ay zarfında bilmüracaat ta
yin edilmek şartiyle orta tahsil görenler beş, yük
sek tahsil görenler sekiz, ecnebi memleketlerde tah
sil ettirilenler 10 sene meslek ve ihtisasları dahilinde 
hizmet etmeğe mecburdurlar. Bu müddeti ikmal et
medikçe istifaları kabul olunmaz. Ancak üç ay zar
fında tayin olunmayanların mecburiyetleri sakıt olur. 

Madde 63 — Memurlar müctemian tatili işgal 
edemezler. Aksi takdirde mevcut ahkâmı cezaiye 
mucibince haklarında muamele yapdmakla beraber 
müşevvikleri memuriyetten ihraç ve iştirak edenle
rin sınıfları bir derece tenzil olunur. 

Madde 64 — Müstafi memur halefi gelinceye 
kadar vazifeye devam eder. Halefi bir aya kadar 
gelmediği veya yerine vekil tayin edilmediği takdir
de mafevkini haberdar ederek vazifesini terkedebi-
lir. Fevkalâde sıhhî mazeretle istifa edenler mafevk
lerini haberdar etmek şartiyle bir ay kaydından müs
tesnadırlar. 

Madde 65 — Müstafi memurlar tekrar memuri
yete talip olur ise sıra beklemek mecburiyetindedir
ler. 

Muavenet sandığı 
Madde 66 — Devletin bir (memurin Muavenet 

Sandığı) olacaktır, İşbu sandığın umuru ve muame
lâtı kanunu mahsusla tayin edilir. 

Muavenet 
Madde 67 — Beş seneyi ikmal etmeden vefat 

eden memurun hini vefatında ailesine tahsisatiyle be
raber iki maaş, 

On seneyi ikmal ederek vefat eden memurun hini 
vefatında ailesine tahsisatiyle beraber üç maaş, 

On beş seneyi ikmal ederek vefat eden memurun 
hini vefatında ailesine tahsisatiyle beraber dört 
maaş, 

Yirmi ve daha ziyade seneyi ikmal ederek ve
fat eden memurun ailesine tahsisatiyle beraber beş 
maaş ita edilir. 

Bu muavenet, tekaüt ve harcırah kanunlarıyle mu
ayyen hukukuna halel getirmez. 

Tekaüt 
Madde 68. — Yirmi yaşına vusulden itibaren me

muriyet ve mazuliyet maaşı olarak geçen müddetle 
harp ve esaret ve kıdem zamları ile ve meslekî me
muriyet olupta mebusluğa intihap olunanların mebus
luk müddetiyle yirmi beş seneyi ikmal eden ve Tekaüt 
Kanundan müstefit olan memurlar tekaüdünü talep 
edebilirler. 

Ancak bu kanunun neşri tarihine kadar müktesep 
hukuk mahfuzdur. 

Madde 69. — Altmış beş yaşını ikmal eden me
mur resen tekaüde sevk olunur. 

Madde 70. — Yirmi beş sene hizmet eden memu
ra son maaşının yüzde ellisi tekaüt maaşı olarak tah
sis edilir. Yirmi beş sene hizmetten sonraki her sene 
için yüzde elliye maaşı aslinin yüzde ikisi ilâve edi
lir. Son maaşıyle bir sene hizmet etmeyen memurun 
tekaüt maaşı ondan evvelki maaşına göre hesap edi
lir. Tekaüt maaşının azamisi yedi bin beş yüz kuruş
tur. 

Madde 71. Sene küsuratında altı ay ve ondan faz
lası mütekaidin lehine vahide iblâğ ve dununda olan
lar tayyedilir. 

Madde 72. — Mütekaidin teşebbüsatı şahsiye ve 
siyasetle iştigal edebilirler. Memleket haricinde olsa
lar dahi tekaüt maaşı alırlar. 

Madde 73. — İktidar ve ihtisasından istifade müm
kün olan mecburî tekaüt sinnine varan bir memur 
Heyeti Vekile karariyle yetmiş yaşma kadar memu
riyette ipka edilir. 

Mezuniyet 
Madde 74. — Her memurun senede bir ay mezuni

yet hakkı vardır. Mezuniyet esnasında maaşına ve 
memuriyet hukukuna halel gelmez. Azimet ve avdet 



müddeti mezuniyetlere dahildir, İşbu senevi mezuniyet 
iki veya üçünü cemetmek caizdir. Ziyadesi! sakıt olur. 
Muallimler tatil zamanında mezun addedilirler. Bun
lara bilâ mazeret müddeti tedarisiye zarfında sene me
zuniyet verilemez. Hariciye memurlarının mezuniyet
leri kendi kanunlarına tabidir. 

Madde 75. — Mecburî sebeplere ve meşru maze
retlere müstenit olmak şartiyle kazalarda kaymakam
lar ve vilâyetlerde valiler dairesi amirinin muvafaka
tiyle memura sekiz gün kadar mezuniyet verebilirler. 
Bu mezuniyet senede üç defadan fazla verilmiş ise bu 
fazlası sene mezuniyetine mahsup olunur. Kaza ve vi
lâyet daire amirlerine de kezalik kaymakam ve vali
ler tarafından bu mezuniyet verilebilir. Ancak hâkim
lerle müddeiumumiler vekâletten mezuniyet alırlar. 

Madde 76. — Mezun memura amirinin tensip ve 
iraesiyle refiklerinden bir veya daha ziyadesi bilâ - ma
aş vekâlet eder. 

Madde 77. — Silâh altına davet olunmaktan do
layı memurlara verilecek mezuniyet kanunu mahsusu
na tabidir. 

Madde 78. — Hiç bir memur üç aydan ziyade me
zun bir memura bilâ maaş vekâlet etmeye icbar edile
mez. 

Madde 79. — Sene mezuniyeti itasında devlet mu
amelâtının sektedar olmamasına dikkat ve ona göre 
memurların bu mezuniyetten istifade zamanlarını tes
pit etmek amirlerin mütalaasıyle o memurları tayin 
eden makamların vazaifi cümlesindendir. 

Madde 80. — Hasta memurlara resmî etıbbanın 
raporunu almak şartiyle hizmet müddetlerine göre 
âtideki derecat üzere mezuniyet verilir. 

A) Beş sene hizmeti ikmal etmeyen memurlara 
tam maaş ve tahsisatiyle üç aya kadar mezuniyet ve
rilir bu müddet zarfında iyileşmedikleri tabip rapo
ruyla sabit olduğu takdirde bu mezuniyet tam maaş 
ve tahsisatla üç ay kadar daha temdit olunur. 

B) Hizmet müddetleri on seneye kadar olan me
murlara kezalik tam maaş ve tahsisatla altı aya kadar 
ve ledeliktiza altı aya kadar daha bu suretle temdit 
olunur. 

C) Hizmet müddeti on sene ve daha ziyade olan 
memurlara tam maaş ve tahsisatiyle bir seneye kadar 
lüzumu halinde aynı veçhile bir sene kadar daha 
mezuniyet verilir. Hastalıkları balâda gösterilen müd
detlerden ziyade devam eden memurlar hakkında ma-
lulin cereyan eder. Ancak bilâhara afiyet iktisap et-
tükleri tabüp raporuyle sabit olan memurların mükte
sep hukuku avdet eder, 
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Memurinin bazı hukuk ve imtiyazası 
Madde 81. — Memuriyetinin ilgası dolay isiyle 

açıkta kalan memurların ilganın vukubulduğu ay ile 
onu müteakip olan ay zarfında maaşı ve tahsisatı 
tam olarak ve bu müddetin hitamında tekrar hiz
mete tayin kılınmamış ise yeni memuriyete «tayinine 
kadar en son almış olduğu maaşın nısfı ve tahsisatı 
fevkalâdesinin tamamı ita ve son memuriyetine mu
adil olmak şartiyle teklif olunan yeni memuriyeti 
kabulden istinkâf eylediği takdirde işbu açık maaşı 
kat ancak istinkâfı sıhhî sebeplere müpteni olupta 
mezkûr sebepler resmî tabipler tarafından kabul ve 
tasdik edildiği takdirde maaşı katlolunmaz. 

Meslekî memuriyet olan Mebuslar müddetleri bit
tikten sonra tekrar intihap edilmezler ise haklarında 
bu madde tatbik olunur. 

Madde 82. — Memurinin maaşı her ay bidayetin
de peşin verilir. Vefatı halinde peşin verilen maaş
tan kıstelyevm hesabiyle tevkifat icra edilmez. 

Madde 83. — Hüküm ettabipleri memurlar ile na
fakası bunların üzerine vacip olan efradı ailelerini 
meccanen tedavi eder. 

Madde 84. — Beş senesini ikmal eden her me
murun bir oğlu veya kızı nısıf, sair çocukları sülü-
san ücretle leylî mekatibe kabul olunur. On senesi
ni ikmalden her memurun bir oğlu veya kızı mec
canen sair çocukları nısıf ücretle leylî mekatibe ka
bul olunur. 

Madde 85. — tşbu kanunun neşri tarihinden iti
baren mezuliyet maaşı tahsis edilmez. Ancak mük
tesep hukuk mahfuzdur. 

Madde 86. — İşbu kanuna mugayir olan ahkâm 
mülgadır. 

Madde 87. — tşbu kanunun maaş zammına ait 
kısmını 1342 malî sene iptidasından vesair ahkamı 
neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 88. — tşbu kanunun icrasına tera Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Müzeyyel Madde 
23 Nisan 1336 tarihi ile 23 Ağustos 1339 tarih

leri arasında Milî Hükümet emrinde bilfiil vazife 
ifa eden memurinin hizmette bulundukları müddet 
tekaüt ve mezuliyetlerinde iki kat hesap edilir. Mes
leki memuriyet olup da müstahdem veya mazul ol
duğu halde bu müddet zarfında Büyük Millet Mecli
sinde aza olanlar dahi aynı suretle istifade ederler. 

Evvelce memur olduğu veyahut olmadığı halde 
millî orduya dahil ohıp da ihtiyat zabitliği edenlerle 
neferlikle hizmet edip bilâhara memuriyete avdet 
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eden memur veya mazul olsun olmasın gönüllü olarak 
millî orduya dahil olup da bilâhara memur olanlar 
dahi bu madde hükmünden istifade ederler. 

Memurin Encümeni Reisi 
Karasi 

Mehmet Vehbi 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

Aza 
Sivas 

Rahmi 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Mazbata Muharriri 
Tekirdağ 

Faik 

Aza 
Edime 

Hüseyin Rıfkı 

Aza 
Çatalca 
Şakır 

Aza 
Urfa 

Şeyh Saffet 

Aza 
Aksaray 

2 nci madde ile 29 ncu 
maddenin ikinci fıkrası

na muhalifim 
Neşet 

Aza Aza 
Bozok Denizli 

Bazı mevadına muhali- Muhalif olduğum bazı 
fim Heyeti Umumiyeye mevad hakkında Heyeti 

arz edeceğim Umumiyeye arz edeceğim 
Süleyman Sim Mazhar Müfit 

Aza 
izmit 

Bazı mevadına muhalifim 
Heyeti Umumiyeye arz 

edeceğini 
İbrahim 

Aza 
Amasya 

Esat 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Beyazıt 
Şefik 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Memur ve müstahdemlerin tarifi 

Madde 1. — Kanununa tevfikan kendisine devlet 
hizmeti tevdi olunan re sicilli mahsusunda mukayyet 

olan umumî veya hususî bütçelerden maaş alan kim
seye memur denir. 

(DeVlet işlerinde ücretle kullanılan ve memurin 
sicilinde mukayyet bulunmayan ve memurin için işbu 
kanun ile muayyen olan hukuk ve selâhiyetten müs
tefit olmayan kimseye müstahdem denir.) 

Kanunun dairei şümulü 
Madde 2. — İşbu kanunun ahkâmı askerden 

maada bilumum devlet memurlarına şamildir. Ancak 
jandarmanın hususiyetine göre işbu kanunun umumî 
hatlan dahilinde ayrıca bir kanuna tabidir. 

Madde 3. — Müstahdemlere mukaveleleri muci
bince muamele olunur. Mukavele bulunmadığı takdir
de bunların arz ve şeraiti istihdamları dairei aide-
lerince tespit olunur. Bu şartlan kabul ile hizmet de
ruhte edenlerin başkaca bir güna talep ve şikâyete 
hakları olamaz. 

Memuriyete kabul şartları 
Madde 4. — İptidaen memur olabilmek için aşa

ğıdaki şartları haiz olmak lâzımdır. 
1. Türk olmak, 
2. Hukuku siyasiyesine sahip olmak, 
3. Hüsnü ahlâk ashabından olmak ve muhilli 

haysiyet ve namus cünha ile ve alelıtlak cinayetle 
mahkûm bulunmamak, 

4. Lâekel Orta mekteplerden mezun olmak (Bu 
şartı haiz olanlardan müteaddit talip bulunduğu veya 
talipler arasında Orta mekteplerden mezun bulunma
dığı halde müsabaka ile alınır.) 

5. Hizmeti fiiliyesini ifa etmiş veya sınıfı ihti
yata nakledilmiş veya hizmeti askeriyeye elverişli ol
madığı sabit bulunmak veya tecil edilmek, 

6. Sâri hastalıklara müptelâ veya vazifesini mun
tazaman ifaya mani olabilecek bedenî ve aklî arıza ve 
hastalıklarla malûl olmamak, 

7. Ecnebi kız ve kadınlarla müteehhil olmamak 
(Bu kanunun neşrinden evvel ecnebi kadınlarla teeh-
hül etmiş bulunan memurin, Hariciye ve Müdafaai 
Milliye Vekâletlerinde tavzif edilemezler.) 

Madde 5. — Müstahdem olabilmek için aaşğıdaki 
şartlan haiz olmak lâzımdır : 

1. Türk olmak, 
2. Hukuk siyasiyesinden mahkeme hükmiyle 

mahrum olmamak, 
3. Hüsnü ahlâk ashabından olmak, muhilli hay

siyet ve namus cünha ile ve ale-htlak cinayetle mah
kûm bulunmamak, 

4. Sâri hastalıklara müptelâ veya vazifesini mun
tazaman ifaya mani olabilecek bedenî ve aklî arıza ve 



hastalıklarla malûl olmamak (Devletçe görülecek lü
zum üzerine hizmete alınacak ecnebi müstahdemler 
şeraiti hususiyeye tabidirler). 

Madde 6. — Kadınların memur ve müstahdem ol
maları caizdir. Bunların ne gibi memuriyet ve hiz
metlerde istihdam edilecekleri her vekâletin memur
larına ait kanunlarında tespit olunur. 

Namzetlik 
Madde 7. — lptidaen memuriyete almanlar sı

nıflarına göre mensup olduklan vekâletler Memurin 
Kanunlarında miktarı tespit edilmek üzere asgarî 
altı ay azamî iki sene müddetle namzetlik devresi geçi
rirler. Namzetlik müddetinin sonunda ehliyeti haiz ol
dukları kalem âmirlerinin teklifi ile daire amirlerince 
tasdik edilenler usulüne tevfikan kati surette memu
riyete kabul olunurlar. Ehliyeti haiz görülmeyenle
rin diğer bir dairede yemden namzetlik devresi ge
çirmeleri caizdir. Bunun neticesinde de ehliyeti sabit 
olmayanlar memuriyete kabul edilmezler. 

Memurların ziraat, sanat ve ticaretle iştigalleri 
Madde 8. — Memurlar ticaret ve sanatla iştigal 

edemezler. Kendi arazilerini bizzat veya bilvasıta iş
letebilirler. Şirketlerde vazife deruhte edemezler. 

Memurların siyasetle iştigalleri 
Madde 9. — Memurların siyasî cemiyet ve kulüp

lere intisap ve devamları, her nevi intihabata müdaha
leleri ve siyasî neşriyat ve beyanatta bulunmaları 
memnu ve bilmuhakeme subut halinde şartlarım mu
ciptir. Vekillerin mezun kılacakları memurlar ile va
liler ve onlann salâhiyet verecekleri memurlar be
yanatta bulunabilirler. 

Memurinin Sicili 
Madde 10. — Her memurun bir sicili bulunur ve 

atideki hususat sicilin esaslarım teşkil eder : 
1. İsmi, malası, lâkabı, mezhebi, 
2. Pederinin ismi, validesinin ismi, 
3. Kamerî ve şemsî tevellüt tarihi ve doğduğu 

yer ve memleketi, 
4. Tahsili ve müktesabatı sairesi, 
5. Nafakası üzerine vacip olan kimseler 
6. Mazhar olduğu mükâfatlar ve esbabı 
7. Duçar olduğu mücazatlar ve esbabı 
8. Bulunduğu memuriyetler 
9. Asarı var ise esamisi ve mevzulan 
10. Emlâki ve bunların menşeleri 
11. Ahvali sıhhiyesi, 
12. Memuriyeti haricindeki şerefi mucip veya 

fahrî hizmetleri, 
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Madde 11. — Umum memurların aynı numune 
üzerine sicilleri tertip edilir ve her memurun bir sicil 
numarası bulunur. 

Madde 12. — Sicilin bir nüshai musaddakası alâ
kadar memura verilir. Her memur siciline ve sicilinin 
nüshai musaddakasına raptedilmek üzere her beş se
nede bir defa bir kıta fotoğrafını mensup olduğu dai
reye vermekle mükelleftir. Şekil ve şemailde tebeddülat 
vâki olursa bu fotoğraf daha evvel verilebilir. 

Madde 13. — Tayinleri merkeze ait memurların 
sicilleri vekâlet veya dairelerinde bulunur. Tayinleri 
vilâyetlere ait memurların sicilleri merkez veya vilâ
yetlerde bulunur. 

Madde 14. — Her memurun bir mahrem dosyası 
olacaktır. 

Memurların ahvali zariyeleri, istidatları, hulk ve si-
retleri gibi hususat hakkında âmirler ve müfettişlerin 
verdikleri tezkiye varakaları ile raporlar münderecatı 
sicillerine işaret edilmeyip mahrem dosyasına vazolu-
nur. Mahrem dosyalar merkezde memurin müdürle
rinin, taşrada valilerin tahtı muhafazasında bulunur. 

Madde 15. — Bir daire veya vilâyetten diğerine 
nakleden memurun sicilinin musaddak suretiyle dos
yaları o daire veya vilâyete gönderilir. 

Madde 16. — İnzibat komisyonları kararına ikti
ran etmeyen mükâfat ve mücazat ve tekaüde müteal
lik hiçhir madde sicile derced ilmez. 

Madde 17. — Her memura Heyeti Vekilece tespit 
edilecek numune veçhile fotoğrafisini havi bir hüviyet 
varakası verilir. 

Madde 18. — Memurların teşrifat ve elkap husu-
satı ve resmî muharreratta kullanılacak tabirat Umum 
Teşrifat Nizamnamesiyle tespit olunur. 

Memurların Tayini ve İntihap ve Terfileri 
Madde 19. — Memurlar tayinleri itibariyle dört 

dereceye ayrılırlar. (1) Büyük Millet Meclisince inti
hap olunanlarla kanunları mucibince Heyeti Vekile 
kararı ve Reisicumhurun tasdiki île tayin olunanlar. 
(2) Kanunları mucibince Vekil veya Başvekilin müş
terek kararnameleri ve Reisicumhurun tasdiki ile ta
yin olunan. (3) Kanunları mucibince Vekil, Vali, mü
dürü umumiler tarafından tayin olunanlar. (4) Kay
makam veya o sınıftaki salâhiyettar makamlar tara
fından tayin olunanlar. 

Madde 29. — Terfi için her memuriyette azamî 
üç seneyi fiilen geçirmek şarttır. Bu müddeti ikmal 
edenler arasında ehliyetçe faik olan ve ehliyetçe mü
savi olanlar arasında da kıdemi fazla bulunanlar ter
cih olunurlar. Ehliyetin tekdiri salâhiyettar heyetlere 
aittir. 



Madde 21. — Yirminci maddede zikredilen üç sene 
müddeti ikmal eden memurinden mafevk memuriyete 
ehliyeti salâhiyattar heyetler tarafından tasdik edilme
yenlerin maaşlarına % 10 zammedilir. 

İkinci müddeti ikmalinde yine ehliyeti tasdik edil
mediği takdirde kezalik almakta oldukları maaşın 
°/o 2ö'si zammedilir ve bu suretle zamaim devam 
eder. 

Muayyen müddeti ikmal edipte mafevk memuri
yete ehliyeti saîâhiyettar heyetler tarafından tasdik 
olunanlar münhal bulunmaması dolayısıyle terfi edi
lemezse maaşının % 20'si zammohınur. Muayyen müd
deti ikinci ikmalinde yeni münhal bulunmadığı ve 
terfi edilemediği takdirde almakta Olduğu maaşın 
% 30'u zammedilir. Üçüncü ikmalinde ve terfi edi
lemediği takdirde kezalik almakta olduğu maaşın 
% 30'u zammedilir. 

Mafevki bulunmamasından dolayı terfi imkânı ol
mayan memurlar muayyen olan müddeti ikmal et
tikçe maaşlarının % 20'si nispetinde zam alırlar. 

Takdirname ve Hükümleri 
Madde 22. — Vazifesinde fevkalâde muvaffakiyet 

gösteren memurlara takdirname verilir. Takdirname
lerde itasına sebep olan hizmet tasrih edilmek şarttır. 

Madde 23. — Takdirnameler inzibat komisyonla
rının kararlan üzerine merkezce mansup memurine 
vekâletlerinden ve vilâyet memurini taliyesine valiler 
tarafından tastır olunur. 

Madde 24. — Bir takdirname bir tevbihnameyi 
reffeder. 

Madde 25. — Üç takdirname bir sene kıdem zam
mını müstelzimdir. Üçüncü takdirnameden sonra ter
fi için muayyen olan her müddet zarfında beş tak
dirname alanlar bir sene kıdem zammına nail olurlar. 

Madde 26. — İhtardan maada inzibat komisyon
larının karariyle vali veya vekillerin tatbik edecekleri 
idarî cezalar şunlardır : 

1. îhtar, 
2. Tevbih, 
3. Maaş kafi, 
4. Kıdem tenzili, 
5. Sınıf tenzili, 
6. Memuriyetten ihraç. 
1. İhtar, vazifesinde dikkate davettir ve âmiri 

tarafından icra edilir ve kabili itiraz değildir. Sicile 
geçmez. 

2. Tevbih, memurun idarî ve inzibatî nakfcası 
dolayısıyle muayyen bir fiilinden muatebe edilmesi
dir. 
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1 3. Maaş kat'ı, memurun bir haftadan on beş gü
ne kadar maaşının kesilmesidir. 

4. Kıdem tenzili, memurun yalnız terfiine mües
sir olmak üzere kıdeminden üç aydan bir seneye ka
dar tenzilidir. 

5. Sınıf tenzili memurun maaş itibariyle bir de
rece maduruna indirilmesidir. 

6. Memuriyetten ihraç, bir daha devlet memuri-
| yetinde kullanılmamak üzere memuriyetten çıkarmak

tır. 2, 3, 4, 5, 6 ncı fıkralardaki cezalar komisyon ka
rariyle tatbik ve memurun siciline kaydolunur. 

[ Madde 27. — Yirmi altıncı maddede zikrolunan 
cezalardan her birinin üç defa tekerrürü bir defa daha 

I ağır cezayı müstelzimdir. 
I Madde 28. — İhtan mucip ahval şunlardır : Vazi

fede lâkaydi göstermek, vazifeten kendisini ziyarete 
gelenlerden ve ashabı mesâlihden maada kimselerle 
iş başında görüşmeyi itiyat etmek, ashabı mesâlihe ve 
rüfekasına dürüst muamelede bulunmak, vekara mü-
nafi hareket kanun, nizamat, talimat veya evamir ve 
mukarrerat ile muayyen hususa t hakkında bilâ lü
zum iş'ar ve istişarda bulunmak, istilâmlara muayyen 
müddet zarfında cevap vermemek, işde intizamsızlık 
göstermek, vazife başına bilâ mazeret zamanından 
sonra gelmek veya eVvel gitmek. 

Madde 29. — Tevbihi mucip ahval şun'Iardır : 
Bir meselenin evrakını bilâsebep bir masada bir gün
den ziyade alıkoymak, maiyetindeki memur ve müs
tahdemleri zatî işlerinde istihdam etmek, vazifesi ba
şına bir ay zarfında bir günden üç güne kadar mezu-
niyetsiz ve mazeretsiz gelmemek, memuriyet haysiye
tini muhil harekette bulunmak, vazifesi başında âmir
lere hürmetsizlik etmek, kendi sunutaksiri ve müsa
mahası neticesi olarak bilâ ıstırar deyninden dolayı 
kesbi katiyet etmiş bir ilâm mucibince mahkûm ol
mak. 

Madde 30. — Maaş kafim mucip ahval şunlar
dır : Kabili setir ve ihfa olmayacak derecede sarhoş
luk, ashabı mesâlihden hediye talep veya kabul et
mek, madununa sui muamele etmek, bir ayda üç gün
den fazla ve sekiz günden az mazeret ve mezuniyet-
siz vazifesine devam etmemek, şahsa ait olarak vu-
kubulan müracaatlarda işin neticesi hakkında malûmat 
vermemek, memurine ait mahrem dosya mündereca-
tını ifşa etmek. 

Madde 31. — Kıdem tenzilini mucip ahval şun
lardır : Bir ayda yedi günden ve bir senede ceman 
yirmi günden fazla mazeretsiz ve mezuniyetsiz vazi-

1 feye devam etmemek kanunlara, nizamnamelere mu
vafık verilen emri infaz etmemek. 



— 39 

Madde 32. — Sınıf tenzilini mucip ahval şunlar- I 
dır : Kumar oynamak, vazifesi başına sarhoş gelmek, 
hava oyunu oynamak, muayyen terfi müddeti zarfın- I 
da ceman iki ay mazeretsiz ve mezuniyetsiz devam- I 
sizliği görülmek. 

Madde 33. — İhracı mucip ahval şunlardır : Ku- I 
mar oynatmak, sarhoşluğu itiyat edinmek, ar ve icabı 
mucip harekatta bulunmak, harp, ihtilâl, isyan gibi I 
fevkalâde ahvalde bilâemir ve bîlâzaruret vazifei me- I 
muriyetini terketmek. I 

Mecburî Tahvil 
Madde 34. — Memurin aleyhine cezai ve inzibatî I 

bir muameleyi müstelzim olmamak üzere halk tara- I 
fından vukubulan ve inzibat komisyonu tarafından 
varit görülen şikâyet üzerine mahalline müfettiş gön- I 
derilir. Müfettiş raporu şikâyeti teyit ederse o memu- I 
run rızasına bakılmadan komisyon karariyle tahvil I 
caizdir. I 

Mttrihalâta ve Uzak Mahallere Tayin s 

Madde 35. — Kadrolara nazaran iptidaî olma
yan bir memuriyet münhal oldukda oraya terfie eh
liyetli daha küçük bir memur tayin olunur. Talip ol- I 
madiği veya talipler arasında terfie ehliyetli bulun
madığı takdirde iptidaî memuriyetler baklandaki mu- I 
amele cereyan eder. I 

Madde 36. — Bir vekâlet veya dairede memuri- I 
yet inhilâl edince kanununa tefikan yine o vekâlet I 
veya daire memurlarından biri terfian tayin olunur. 
Bir vekâlet veya daire memurları arasında ehli bu
lundukça diğer vekâlet ve dairelerden veya hariçten 
memur alınamaz. I 

Madde 37. — Uzak ve mevki itibariyle sıhhî ve 
idarî noktalardan hususî vaziyeti haiz oldukları İcra 
Vekilleri Heyetince tayin edilen mahallere merkez I 
veya diğer mahallerden gönderilen memurlara sülüs
ten bir misline kadar maaş zam ile ona göre tahsi- I 
satı fevkalâde ita ve iki senei kamilede bir kıdem 
zammoîunur. Bu gibi mahallere gönderilen memurlar I 
üç senei kâmile nihayetinde başka mahalle tahvilini 
bihakkın talep edebilir. Mensup olduğu vekâlet veya 
daire tahvilden imtina ettiği takdirde istifa eden me
mura tayin olununcaya kadar tam maaş ve tahsisat 
verilir. 

Madde 38. — Her vekâlet veya dairenin şube mü
düriyetleri ile müdürü umumiliklerine ve valilik ile 
müsteşarlığa irtika edebilmek için 38 nci madde veç
hile tayin olunan mahallerde üç sene memuriyet ver
miş olmak meşruttur. j 

Memurların Hududu Salâhiyetleri 
Madde 39. — Kanun ve nizamlarda sarahat ol

mayan ve hakkında emri mahsus bulunmayan mesail-
de memurların içtihatları ve hareketleri caizdir. 

Madde 40. — Memur emir ve nizamname ve ka
nun hükümlerine mugayir olarak herhangi bir ma
kam veya âmirinden bir emir telâkki edince onun ah
kâma mugayeretini kendi âmirine bildirir. Âmiri İsrar 
ederse memur bütün mesuliyeti kendi âmirine ait ve 
münhasır olduğunu tahriren bildirerek o emri infaz 
eder. Bu misilhı emirlerin kanunen cürüm teşkil eden 
mevaddan bulunmaması lâzımdır. Aksi takdirde me
mur bu emri katiyen infaz etmez ve daha yüksek ma
kama keyfiyeti bildirmeye mecburdur. 

Madde 41. — Memurlar yekdiğerine muavenet ve 
müzaherete mecburdurlar. Müstakil vazifesi olan me
mur münhasıran vazifesinden ve vazifeleri kanunları 
mucibince müşterek olan memurlar o vazifeden müş
tereken mesuldürler. 

Tahvil ye 'Becayiş 
Madde 42. — Tahvil rızaya tabidir. 
İşbu kanunda münderiç sebeplerden biri olmadan 

bilâ rıza tahvil edilen memurlar Şûrayıdevîete bilmü-
racaa iadei memuriyet ederler ve geçmiş maaşlarını 
alırlar. Bu tahvil dolayısıyle verilen harcırahlar ve ma
aşlar tahvili lüzumsuz yapan heyet «veya âmire Şû
rayıdevlet karariyle ve maaşlarından kat suretiyle taz
min ettirilir. Ecnebi memleketlerdeki memurlarla 
38 nci maddede zikrohınan mahallere gönderilecek 
memurlar bundan müstesnadır. 

Madde 43. — Terfian tevcih olunan memuriyeti 
kabul etmeyen memurların rızalariyle dereceleri da
hilinde tahvilleri caizdir. 

Madde 44. — Sıhhî sebepler müstesna olmak üze
re bir terfi müddeti bir memuriyette kalmayan memur 
tahvilini talep edemez. 

Madde 45. — Becayiş tarefeynin rızasına ve mer
cilerin kabulüne mütevakkıftır. 

Memuriyette Memnu EFal ve Harekât 
Madde 46. — Memurlar tayinleri kendilerine ait 

memuriyetlere baba, kardeş, kayınpeder, damat, bira
der, enişte, yeğen, amca ve dayılarını ve zevce ve kızla
rını ve baldızlarını tayin edemez. Bu derecedeki akra
banın bir dairede içtimaları da caiz değildir. Muallim
ler bundan müstesnadır* 

Madde 47. — Asaleten iki memuriyet bâ zat uh
desinde içtima edemez. Muallimler bundan müstes
nadır. Memurlar kanunları ve nizamnameleri muci
bince tabiî azasından bulunmadıkları meclis, heyet ve 
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eder. Ancak adliye memurları hakkında karar ittiha
zında mahallinin en büyük hâkimi işbu komisyonlar
da aza olarak bulunur. Vilâyetlerde İnzibat komis
yonları kitabeti reye iştirak etmemek şartıyle tahrirat 
müdürleri tarafından idare olunur. Vilâyet komisyon
larının kararları vekâlet komisyonlarında ve adliyeden 
maada vekâlet komisyonlarının kararları Şûrayıdevlet-
te ve Adliyeninki Mahkemei Temyiz Heyeti Umumi-
yesinde tetkik olunur. 

Madde 53. — İnzibat komisyonları ledeliktiza iç
tima ve ekseriyetle karar ittihaz ederler. 

Madde 54. — İthamı mucip mevad memura teb
liğ edilerek heyetçe tayin edilen müddette cevap alın
madan hakkında İnzibat komisyonları bir karar vere
mez. Aksi takdirde o karar nakzolunur. 

Madde 55. — Komisyonların mukarreratı müdel
lel ve kanun ve nizamnamelere müstenit olmak şart
tır. Aksi takdirde bu mukarrerat mafevk komisyon ve
ya Şûrayı devlet veya Mahkemeyi Temyiz tarafından 
nakzolunur. 

Madde 56. — İnzibat komisyonlarının tam aza 
ile içtimaları meşruttur. 

Madde 57. — İnzibat komisyonları tam iki tah
kikat sadedinde mehakim derecesinde kuvvet ve kud
reti haizdirler. Şahit celp ve istima edebilirler. 

komisyonlara intihabla aza olamazlar. Memurlar me
muriyetleri dairesi dahilinde icra edilen resmî müza
yede ve münakaşalara iştirak edemezler. 

Kablet - Tahkik Muvakkaten İşten El Çektirmek 
Madde 48. — Valiler bekalarında mahallinin asa

yiş ve inzibatınca kati mahzur gördükleri herhangi bir 
memuru mesuliyeti kendilerine raci olmak üzere me
murun mensup olduğu vekâlet veya daireye derhal 
malumat vermek şartıyle muvakkaten işten el çektir
meye mezundurlar. Açığa çıkarılması nabe mahal 
mahal olduğu inzibat komisyonunun kararıyle tahak
kuk eden memur memuriyetine iade edilmekle bera
ber açıkta kaldığı müddete ait maaşım tamamen alır. 
Bu takdirde vali hakkındaki mesuliyet Dahiliye Vekâ
letince tespit olunur. 

İşten el çektirilen memurlar hakkında inzibat ko
misyonları nihayet iki ay zarfında karar ittihazına 
mecburdurlar. 

Beraat ve Mahkûmiyetin Neticesi 
Madde 49. — Esnayı memuriyetinde gerek vazifei 

memuriyetinden gerek şahsî bir cürmünden dolayı 
mahkemeye tevdi edilen memur beraat ettiği takdirde 
bilcümle hukukuna sahip olur. Muhilli haysiyet ve 
namus bir cünha ile ve alel ıtlak cinayetle veya va
zifesinden dolayı lâ ekal altı ay mahkûm olanlar me
muriyetten ihraç edilirler. 

Hakkı Şikâyet 
Madde 50. — Her memurun kendine ait vazife 

dolayısıyle amirinden şikâyete hakkı vardır. Amir 
aleyhine şikâyet onun mafevki amire, vekil aleyhinde 
ise Şûrayıdevlete olur. 

Çahşma Saati 
Madde 51. — Umum memurların çahşma saatleri 

mevsimlere göre altı saattan sekiz saata kadar tebed
dül eder. Bu saatlar İcra Vekilleri Heyetince tayin olu
nur. Amirler ve inzibata memur olanlar için çalışma 
saati haricinde ledeliktiza iş görmek mecburidir. Mai
yet memurları için çalışma saatları haricinde iş görmek 
ancak ahvali fevkalâdede mecburî olup başka vakit
lerde rızalarına vabestedir. 

İnzibat Komisyonları 
Madde 52. — İnzibat komisyonları iki kısımdır: 

Birincisi vekâlet, ikincisi vilâyet İnzibat komisyonları
dır. Vekâlet İnzibat komisyonları vekâletin memur
larına ait kanunlara göre teşekkül eder. Bu komisyon
larda sicil ve memurin veya umuru zatiye müdürleri 
tabiî azadandırlar. Vilâyet İnzibat komisyonları va
linin riyasetinde müddeiumumi, defterdar,, maarif, 
sıhhiye müdürlerinden veya vekillerinden teşekkül 

İdareten Azil 
Madde 58. — İdareten azil mülgadır. Ancak ec

nebi memleketlerdeki memurlar ile vali, kaymakam 
ve zabıta amirleri görülen lüzumu katî üzerine vekâ
letince açığa çıkarılabilir. Bunlara sekseninci madde 
mucibince maaş verilir. 

İstifa 
Madde 59. — Hizmeti mecburesi olmayan her me

mur istifa etmek hakkını haizdir. 
Madde 60. — Devlet ve idarei lıususiyeler ve bele

diyeler hesabına memleket dahilindeki meslek ve ihti
sas mektep ve müesseselerinde tahsil edenlerden tah
sillerini ikmalden ve keza devlet hesabına ecnebi 
memleketinde tahsil görenler avdetlerinden itibaren 
üç ay zarfında bilmüracaa tayin edilmek şartıyle or
ta tahsil görenler beş, yüksek tahsil görenler sekiz, ec
nebi memleketlerinde tahsil ettirilenler on sene mes
lek ve ihtisasları dahilinde hizmet etmeye mecburdur
lar. Bu müddeti ikmal etmedikçe istifaları kabul olun
maz. Ancak üç ay zarfında tayin olunmayanların mec
buriyetleri sakıt olur. 

Madde 61. — Memurlar müçtemian tatili işgal 
edemezler. Aksi takdirde mevcut ahkâmı cezaiye mu
cibince haklarında muamele yapılmakla beraber mü-
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müşevvikleri memuriyetten ihraç ve iştirak edenlerin 
sınıfları bir derece tenzil olunur. 

Madde 62. — Müstafi memur halefi gelinceye ka
dar vazifeye devam eder. Halefi bir aya kadar gel
mediği veya yerine vekil tayin edilmediği takdirde ma
fevkini haberdar ederek vazifesini tefk edebilir. Fev
kalâde mazeretle istifa edenler mafevklerini haber
dar etmek şartıyle bir ay kaydından müstesnadırlar* 

Madde 63. — Müstafi memurlar tekrar memuriye
te talip olurlar ise sıra beklemek mecburiyetindedir
ler, 

Muavenet Sandığı 
Madde 64. — Devletin bir (Memurin Muavenet 

Sandığı) olacaktır. İşbu sandığın umuru ve muamelâ
tı kanunu mahsusla tayin edilir. 

Muavenet 
Madde 65. — Beş seneyi ikmal etmeden vefat eden 

memurun hini vefatında ailesine tahsisatiyle beraber 
bir maaş, beş seneyi ikmal ederek vefat eden memu
run hini vefatında ailesine tahsisatiyle beraber iki 
maaş, on seneyi ikmal ederek vefat eden memurun 
hini vefatında ailesine tahsisatiyle beraber üç maaş, 
on beş seneyi ikmal ederek vefat eden memurun hini 
vefatında ailesine tahsisatiyle beraber dört maaş, yir
mi ve daha ziyade seneyi ikmal ederek vefat eden me
murun ailesine tahsisatiyle beraber beş maaş ita edi
lir. Bu muavenet, tekaüt ve harcırah kanunları ile 
muayyen hukukuna halel getirmez. 

Tekaüt 
Madde 66. — Yirmi yaşına vusulden itibaren me

muriyet ve mazuliyet maaşı alarak geçen müddetle 
harp ve esarete ve kıdem zamları ile ve mesleği me
muriyet olupta mebusluğa intihap olunanların mebus
luk müddeti ile yirmi beş seneyi ikmal eden ve Tekaüt 
Kanunundan müstefit olan memurlar tekaüdünü talep 
edebilirler. 

Madde 67. — Altmış beş yaşını ikmal eden me
mur resen tekaüde sevk olunur. Bu suretle tekaüde 
sevk edilen memura son maaşının bir seneliği defaten 
ikramiye olarak verilir* 

Madde 68. — Yirmi beş sene hizmet eden memura 
son maaşının yüzde ellisi tekaüt maaşı olarak tahsis 
edilir. Yirmi beş sene hizmetten sonraki her sene için 
yüzde elliye maaşı aslinin % 2'si ilâve edilir. Son maa-
şıyle bir sene hizmet etmeyen memurun tekaüt maaşı 
noksan olan müddet ondan evvelki maaşıyle ikmal 
olunmak suretiyle hesap edilir. Tekaüt maaşının aza
misi yedi bin beş yüz kuruştur. Mütekaidinden hiz
mete alınanların tekrar tekaüde ircalannda istihdam 

oldukları müddet hizmetlerine zam ile - haddi aza
miyi tecavüz etmemek üzere - farkı maaş ita olunur. 

Madde 69. — Sene küsuratında altı ay ve ondan 
fazlası mütekaidin lehine vahide iblağ ve dununda 
olanlar tayyedilir* 

Madde 70. — Mütekaitler memur addolunmaz. 
Memleket halicinde olsalar dahi tekaüt maaşını alır
lar. 

Madde 71. — İktidar ve ihtisasından istifade müm
kün olan ve mecburî tekaüt sinnine varan bir memur 
zinde ise Heyeti Vekile karanyle memuriyette ipka 
edilir, 

Madde 72. — Memurinden gerek vazife başında 
bulunsun, gerek müstafi veya mazul olsun sicilleri iti
bariyle kendilerinden istifade olunamayanlar ile aciz
leri ve kabiüyetsizKkleri tahakkuk edenler işbu kanu
nun neşri tarihinden itibaren beş sene zarfında tekaü
de sevk olunmak suretiyle tasfiyeye tabi tutulurlar. 
Bunlardan hakkı tekaüdü iktisap etmeyenlere her se
ne hizmetine mukabil ilk on senesi için üçer ve on
dan ziyadesi için ikişer maaş itasıyle alâkaları katolu-
nur, 

Mezuniyet 
Madde 73. — Her memurun senede bir ay me

zuniyet hakkı vardır. Mezuniyet esnasında maaşına ve 
memuriyet hukukuna halel gelmez. Azimet ve avdet 
müddeti dahil değildir. 

İşbu senevi mezuniyetin iki veya üçünü cemetmek 
caizdir. Ziyadesi sakıt olur. Muallimler tatil zamanın
da mezun addedilirler. Bunlara bilâ mazeretin müd
deti tedrisiye zarfında sene mezuniyeti verilemez. Ha
riciye memurların mezuniyetleri kendi kanunlarına ta
biîdir. 

Madde 74. — Mecburî sebeplere ve meşru ma
zeretlere müstenit olmak şartıyle kazalarda kayma-1 

kamlar ve vilâyetlerde valiler dairesi amirinin muva
fakatiyle memura sekiz gün kadar mezuniyet vere
bilirler. Bu mezuniyet senede üç defadan fazla veril
miş ise bu fazlası sene mezuniyetine mahsup olunur. 
Kaza ve vilâyet daire amirlerine de kezalik kaymakam 
ve valiler tarafından bu mezuniyet verilebilir. Ancak 
hâkimlerle müddeiumumiler vekâletten mezuniyet alır
lar. 

Madde 75. — Mezun memura amirinin tensip ve 
iraesiyle refiklerinden bir veya daha ziyadesi bilâ maaş 
vekâlet eder. 

Madde 76. — Silâh altına davet olunmaktan dola
yı memurlara verilecek mezuniyet kanunu mahsusuna 
tabiîdir, 
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Madde 77. — Hiç bir memur üç aydan ziyade me
zun bir memura bilâ maaş vekâlet etmeye icbar edile
mez:, 

Madde 78. — Sene mezuniyeti itasında devlet mua
melâtının sektedar olmamasına dikkat ve ona göre 
memurların bu mezuniyetinden istifade zamanlarını 
tespit etmek amirlerin mütalaasıyle o memurları tayin 
eden makamların vazaifi cümlesindendir. 

Madde 79. — Hasta memurlara resmî etıbbanın 
raporunu almak şartıyle hizmet müddetlerine göre ati
deki derecat üzere mezuniyet verilir. 

A) Beş sene hizmeti ikmal etmeyen memurlara 
tam maaş ve tahsisatiyle üç aya kadar mezuniyet ve-
tilir. Bu müddet zarfında iyileşmedikleri tabip ra
poruyla sabit olduğu takdirde bu mezuniyet yine 
tanı maaç ve tahsisatla üç ay kadar daha temdit olu
nur. 

B) Hizmet müddetleri on seneye kadar ' olan 
memurlara kezalik tam maaş ve tahsisatiyle altı aya 
kadar ve ledel - iktiza altı ay kadar daha bu suretle 
temdit olunur. 

€) Hizmet müddeti on sene ve daha ziyade olan 
Mamurlara tam maaş ve tahsisatiyle bir seneye ka
dar, lüzumu halinde aynı veçhile bir sene kadar daha 
mezuniyet verilir. 

Hastalıkları balâda gösterilen müddetlerden ziya
de devam eden memurlar hakkında malulin ahkâmı 
cereyan eder. Ancak bilâhara afiyet iktisap ettikleri 
tabip raporiyle sabit olan memurların müktesep hu-
luku avdet eder. 

Memurinin Bazı Hukuk ve İmtiyazatı 
Madde 80. — Memuriyetinin ilgası dolayısıyle 

açıkta kalan memurların ilganın vuku bulduğu ay ile 
onu müteakip olan ay zarfında maaşı ve tahsisatı 
tanı olarak ve bu müddetin hitamında tekrar hizmete 
tayin kılınmamış ise yeni memuriyete tayinine kadar 
en son almış olduğu maaşın nısfı ve tahsisatı fevka
lâdesinin tamamı ita ve son memuriyetine muadil ol
mak şartıyle teklif olunan yeni memuriyeti kabulden 
istinkâf eylediği takdirde işbu açık maaşı katolunur. 
Mesleği memuriyet olan mebuslar müddetleri bittik
ten sonra tekrar intihap edilmezlerse haklarında bu 
madde tatbik olunur. 

Madde 81. — Memurinin maaşı her ay bidaye
tinde peşin verilir. Vefatı halinde peşin verilen maaş
tan kıstelyevm hesabiyle tevkıfat icra edilmez. 

Madde 82. — Hükümet ve idarei hususiye ve be
lediye tabibleri memurlar ile nafakası bunların üzeri
ne vacip olan efradı ailelerini meccenan tedavi eder. 

Madde 83. — Beş senesini ikmal eden her memu
run bir oğlu veya kızı nısıf, sair çocukları sülüsan üc
retle leylî mekâtibe kabul olunur. On senesiıd ikmal 
eden her memurun bir oğlu veya kızı meccanen, sair 
çocukları nısıf ücretle leylî mekâtibe kabul olunur. 

Madde 84. — tşbu kanunun neşri tarihinden iti
baren mazul iy et maaşı tahsis edilmez. Ancak mükte
sep hukuk mahfuzdur. 

Madde 85. — tşbu kanuna mugayir olan ahkâm 
mülgadır. 

Madde 86. — tşbu kanunun maaş zammına ait 
kısmı 1342 malî sene iptidasından vesair ahkâmı neş
ri tarihinden muteberdir. 

Madde 87. — tşbu kanunun icrasına tera Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Müzeyyel Madde 
23 nisan 1336 tarihiyle 23 ağustos 1339 tarihleri 

arasında Millî Hükümet emrinde bilfiil vazife ifa 
eden memurinin hizmette bulundukları müddet tekaüt 
ve maluliyetlerinde iki kat hesap edilir. Mesleği me
muriyet olupta müstahdem veya mazul olduğu halde 
bu müddet zarfında Büyük Millet Meclisinde aza 
olanlar dahi aynı suretle istifade ederler. Evvelce me
mur olduğu veyahut olmadığı halde Millî orduya da
hil olupta ihtiyat zabitliği edenlerle neferlikle hizmet 
edip bilâhara memuriyete avdet edenler memur veya 
mazul olsun olmasın gönüllü olarak Millî orduya da
hil olupta bilâhara memur olanlar dahi bu madde 
hükmünden istifade eder. 

30 Kânunuevvel 1341 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaai Milliye Vekili Maliye Vekili 

Recep Hasan Hüsnü 
Bahriye Vekili Dahiliye Vekili 

M. Cemil 
Hariciye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Necati 
Nafıa Vekâleti Vekili Ziraat Vekâleti Vekili 

Ali Cenanı M. Cemil 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Ali Cenan! İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Memurin Encümeni Mahsusu 
Memurin Encümeni Mahsusu Mazbatası 

Antalya Mebusu Saki Bey ve rüfekasının «Umu
mî Memurin Kanunu» unvanlı teklifi kanunisi tadi-
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len geçen seneki encümeni mahsus tarafından tanzim 
ve Heyeti- Ceüîeye takdim edilen proje iile hükümet 
tarafından lüzum gösterilen tadilât havale buyurul-
ma'da encümerilmizce mütalaa ve tetkik olumdu. 

Muntazam ve (bilhassa halkçı bir hükümetin ilmî 
ve asrî esaslara müstenit bir Memurin Kanunundan 
müstağni olamıyacağına kani bulunan encümenimiz, 
sabık encümenin esbabı mucibesindeki mütaiaat ve 
temenniyata tamamen İştirak etmekle beraber arfc ve 
sinik tetkikatı neticesinde hükümetle sabık encüme
nin nıkatı nazarı arasımda esaslı bir fark görmemiş 
ve sabık encümenin ilme ve tecrübeye istinaden vaz
ettiği esasların hükümetçe de geniş ve İlmî bir zih
niyetle mütalaa olunduğuna kemali memnuniyetle şa
hit olmuştur. Filhakika yetmiş ikinci maddei kaime 
olarak teklif edilen madde müstesna olmak üzere hü
kümetçe sabık encümenin projesi üzerinde İcrası tek
lif olunan tadilât esastan ziyade tebemıata aittir. En
cümenimiz de esaslarda encümeni sabıkla hem fikir 
olduğunu tespitten sonra mütalaan âtiycyi Heyeti 
CelBenin enzarı dikkatine arzı vecibe addeyler : 

Müstağni! izah olduğu üzere her memlekette çok 
mühim oîan memurin meselesi muharebat ve inkilâ-
batı alıire sebebiyle bizim de iktisadiyat ve içtimaiya
tımızda hasıl olan tebeddülat yüzünden evvelkinden 
çok büyük ehemmiyet iktisap etmiştir. Bugün mesaili 
mühimmei devlet meyanında kamalı sürat ve ciddiyetle 
mütalaa ve tetkika layık bir memurin meselesi karşı
sındayız. Hükümetin teklif ettiği 72 mci maddei kai
menin esbabı mucibesindeki samimiyet, bu mesele
nin hr.iz olduğu elhemmlyetinı (hükümetçe de takdir 
edilmekte olduğuna delâlet İtibariyle mucibi ümit ve 
memnuniyettir. Mahaza memurin meselesi yalnız tas
fiye İile kabili haî Ibir keyfiyet değildir. Tasfiye naehil 
anasırı memurin kadrosundan çıkarabilir. Fakat bu
nunla iş bitmiş değil; belki yalnız başlamış oîur. Çı
kan ehliyetsizin yerine ehliyetlisini bulmak ve koymak 
Lâzımdır. Bu da memurin hukukunun bir an evvel te
minatı kâfiyei kanuniye altına alınmasiyle beraber 
maaşlarının vazifeleriyle mütenasip ve rahatça yaşa
yabilmelerine kâfi bir hadde iblâğı ve her hangi ve
kâlete mensup olursa olsun muadil memuriyetler 
maaşlarında müsavatın temini ve bununla beraber 
merkez ve murakabe teşkilâtının İbİ- hakkın takviye
si ile kabili husuldür. 

Heyeti Ceîilenin nazarı tetkikine arz olunan bu 
proje kanuniydi kesp ettiği takdirde teminatı maraza
nın esasını teşkil edecek ve müteakiben yine bu ka
nunun hudutu umumiyesi dahilinde her vekâlet me

murları için yapılacak hususî kanunlar bu eseri ik
mal eyiyecektir. Gerek Ibu ve gerek bunun taklip ede
cek Memurin Kanunları matlup olan netice! müf ide
yi verebilmek İçin tatbiklerinde yalnız samimiyet ve 
hüsntyet ibrazı kâfi gelmeyip Ibundan başka esash iki 
şartın daha temini lâznndu-. Bu şartlardan biri mer
kez teşkilâtının, diğeri de heyeti teftişjiyenin takviye-
sîdir. Merkez teşkilâtı muamelâtı ruzupıerre arasında 
umuru hükümetin tarzı cereyanım sıh(hat ve isabetle 
seçebilecek karain bulmağa, müfettişler de mıntıkala
rında en büyük itinalarla örtülmeğe çalışılan kusur
ları ve onlardaki kasıt ive zaruretleri keşif ve izhara 
muktedir olmadıkça ıbu kanunların neticesi halk za
rarına memurları sigorta etmekten ibaret kain*. Bu 
sübepîe her şeye takdimen bu iki noktadan ıslahata 
başlanarak her mesleğin kıymetli uzuvlarını merkez 
teşkiîâtiyle, teftiş heyetlerine celpeimek ve idarei 
umumliyenin tanziminde bunlardan istifade eylemek 
lâzımdır. Maddelerde icrasına lüzum görülen tadilât 
ile esbabı mucivesi bervechi altı arz olunur : 

Birinci maddedeki «Kanununa tevfikan» ibaresi
ne lüzum görülmediği gibi bu kanununun hututu umu
miyesi dahilinde her vekâlet memurları için yapıla
cak hususî kanunlarda memurlara bazı hukuk ve 
salâhiyet itası mümkün olduğundan, maddenin niha
yetine hükümetin ilâve eylediği (işbu kanun ile muay
yen) cümlesi de tayyedilmiştir. 

İkinci madde aynen (üçüncü madde) vuzuhuna 
binaen hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Memuriyete kabul şartlan (memur olabilmek şart
lan) şeklinde tadil ve dördüncü maddenin birinci 
fıkrası cereyan eden münakaşa neticesinde ekseri
yetle hükümetin teklifi veçhile ve dört numaralı fık
ra encümenin tensip ettiği şekilde kabul olunmuş 
ve fıkralara rakam yerine harf vaziyle iktifa ve hü
kümetçe ilâve edilen «aklî» kelimesinin mevcudiyeti 
faydalı telâkki edilmiştir. 

Hükümetçe ilâve edilen yedinci fıkra lüzumlu gö
rülmüş ve yalmz aynı hükmün Bahriye Vekâleti, me-
murlanna da teşmili tensip edilerek i fıkra o veçhile 
tashih edilmiştir. 

Beşinci madde; dördüncü fıkrasında küçük bir 
ibare tashihi ve hükümetçe ilâve olunan «aklî» keli
mesinin ipkasiyle kabul edilmiş altıncı, yedinci mad
deler, aynen sekizinci madde yalnız emlâk kelime
sinin ilâvesiyle, 9 ncu madde aynen hükümetin tek
lifi veçhüe kabul edilmiştir. Onuncu maddenin üçün
cü fıkrasındaki «kamerî ve şemsî» (tabirinin ipkası
na, milâdî tarihin Meclisi Âlice kabulüne binaen, 



lüzum kalmadığından tayyedilmiş, onuncu fıkrası sa
bık encümenin kabul ettiği şekilde «serveti» kelime
sinin ipkasiyle kabul edilmiştir. 

On bir ve on ikinci maddeler aynen ve on üçün
cü madde hükümetin tadili veçhile ve on dördüncü 
madde aynen, on beşinci madde küçük bir kelime 
tashihiyle kabul olunmuştur. 

Vekillerle valilerin kendi tayin ettikleri memur
lara resen de takdirname verebilmeleri ve bunların 
da derci encümende hazır bulunan Dahiliye Vekili 
beyefendinin izahatı üzerine amirlik nüfuzunun halel
den vikayesi maksadiyle faydalı görülerek on altıncı 
maddenin sonuna «ancak vekiller veya valiler tara
fından resen verilen takdirnameler sicile dere edilir» 
fıkrası ilâve edilmiştir. 

On yedinci ve on sekizinci maddeler aynen ve 
onu takip eden serlevhadaki intihap kelimesinin tak-
dimiyle on dokuzuncu madde kezalik aynen kabul 
olunmuştur. 

Yirminci madde üzerinde hayli müzakerat cere
yan etmiştir. Sabık encümen terfi için her memuri
yette lâekal üç sene fiilen hizmet şart olduğunu ve 
bu asgari müddeti ikmal edenler arasında (ehliyetçe 
faik) olanların ve ehliyetçe müsavi olanlar arasında 
«kıdemi fazla» olanların tercihi esasım kabul ettiği 
halde hükümet terfi için her memuriyette azamî üç 
seneyi fiilen geçirmek şeklini iltizam etmiş ve encü
menimiz azasından bazıları terfi için her derecede en 
aşağı üç sene bulunmak lüzumunu ve terfide kıdem, 
esas olup «kıdeme müsavat halinde» ehliyetin sebebi 
tercih olmasını teklif eylemeleri üzerine ârâ üçe ayrı
larak bir kısım sabık encümenin, bir kısım hüküme
tin ve üçüncü bir kısım da teklifi cedidi iltizam eyle
mişler ve ekseriyeti ârâ teklifi cedidin kabulünde 
tezahür eylemekle madde bu suretle tespit edilmiştir. 

Yirmi birinci madde tadilât icrasiyle yirmi ikinci 
madde aynen, yirmi üçüncü madde on altıncı madde 
ile tevafukunu temin için ve «resen» kelimesinin ilâ
vesiyle ve hükümetin teklifi veçhile, yirmi dört ve yir
mi beşinci maddeleri aynen ve yirmi altıncı madde
nin unvanındaki «idarî» kelimesi inzibatî kelimesine 
tepdil edilerek maddenin beşinci fıkrasındaki «dere
ce» kelimesi yerine tatbikatta müşkülât olmamak 
için mertebe kelimesi vazedilmiş ve altıncı fıkrasının 
sonuna vali veya vekiller tarafından tatbik olunur 
cümlesinin ilâvesiyle ve yirmi yedi, yirmi sekiz ve 
yirmi dokuzuncu maddeler sabık encümenin teklifi 
veçhile kabul edilmiştir. 
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Otuzuncu maddeye hükümetçe ilâvesine lüzum 
görülen «ashabı masalihden hediye talep veya ka
bul etmek» fıkrası bu filin rüşvet olduğuna ve onun 
cezası maaş katından daha şedit bulunduğuna ve sa
bık encümenin maddesinde alelıtlak hediye talep et
mek kaydı da suiistimale müsait görülmesine ve mad
denin sonuna hükümetin ilâvesine lüzum gördüğü 
«memurine ait mahrem dosya münderecahnı ifşa et
mek» ibaresi de bu filin ehemmiyeti mahsusası ha
sebiyle otuz üçüncü maddeye ilâvesi tensip edilmesine 
mebni tayyedilmlştir. 

Otuz Birinci Madde — Hükümetin teklifi veçhile 
ve otuz ikinci madde aynen ve otuz üçüncü madde, 
sonuna, «ve memurine ait mahrem dosya mündere-
catını ifşa etmek» kaydının ilâvesiyle ve hükümet tek
lifinde meskût geçilen otuz dördüncü madde sabık 
encümenin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Otuz beşinci maddedeki İnzibat Komisyonu ye
rine «dairei aidesi» ibaresinin ikamesi ve her iş için 
müfettiş bulunamamak ihtimaline mebni müfettişten 
sonra «veya muhakkik» ibaresinin ilâvesi ve müfettiş 
raporu ibaresinin yerine tahkik raporu sözlerinin ika
mesi ve onu takiben «İnzibat komisyonu tarafından 
badettetkik vaki» sözlerinin ilâvesi bittensip madde 
bu suretle tadilen, otuz altıncı maddenin ahkâmı 
onu müteakip olan 37 nci madde ile temin olundu
ğundan tayyiyle 37 nci madde 36 ncı madde yerine 
kaim olmuş ve mucibi tadil bir cihet görülmediği için 
aynen kabul edilmiş ve otuz yedinci maddeye «gön
derilen memurlara» ibaresinden sonra maaş ve tah
sisatı fevkalâdeleri mecmuunun «ve mensup olduğu 
vekâlet veya daire» ibaresinden sonra tarihi talepten 
itibaren nihayet üç ay zarfında tahvilini icra etme
diği» ve «takdirde» kelimesinden sonra da «memur 
bitistifa çekilebilir ve kendisine memuriyeti sabıka
sına muadil bir memuriyet verilinceye kadar» iba
relerinin ilâvesini bittensip madde o suretle kabul edil
miştir. 

Otuz sekiz ve otuz dokuzuncu maddeler aynen 
ve kırkıncı maddenin başına memur ve âmir sözlerin
den sonra «talimatname» kelimesinin ilâvesi tensip ve 
kırk bir, kırk iki, kırk üç, kırk dört, kırk beşinci mad
deler aynen kabul edilmiştir. 

Kırk altıncı maddenin birinci fıkrası küçük bir 
ibare tahsisiyle kabul edilerek ondan sonra hukuku 
müktesebeye riayeten «evvelce tayin kılınmış olanlar 
bundan müstesnadır» ibaresi ilâve edildiği gibi mad
dede gösterilen akrabanın bir dairede içtimaları bir 
vekâlet veya vilâyette içmia şeklinde de telâkkiye 
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müsait görüldüğünden ve aynı akrabanın bir heyette I 
de içtimaları gayrı caiz olduğundan bunu da ifade ede
bilmek için «bu derecedeki akrabanın» ibaresinden 
sonra «bir dairenin aynı şubesinde veya heyette» iba- I 
resinin ilâvesiyle maddenin tadilen kabulü münasip 
görülmüştür. 

Kırk yedinci madde memurların iştirak edemeye
cekleri müzayede ve münakaşaların yalnız «icrasiyle 
mükellef oklukları resmî müzayede ve münakaşalara» I 
kastı ekseriyetle tensip edilerek kırk yedinci madde 
o suretle tadil ve kırk sekizinci madde «üzere» keli
mesinin hazfiyle ve kırk dokuzuncu madde aynen I 
kabul cdiiniişîir. 

Eliininci maddenin birinci fıkrası daha vazıh ol
mak için «her memurun hakkında tatbik edilen mua- I 
meleden dolayı âmirinden şikâyete hakkı vardır.» 
şeklinde tadilen ve elli birinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Her vekâlette memurin ve sicil işleriyle meşgul 
olan dairelerin aynı ismi haiz olması lüzumuna kail 
olan encümenimizce Umuru Zatiye unvanı diğerleri
ne müraccah görülmüş ve Vilâyet İnzibat Komisyon
larında Tahrirat, Nafıa, Ziraat, Ticaret müdürlerinin 
de bulunması faydalı telâkki olunmakla beraber bazı 
vilâyetlerde defterdarla muhasebeci bulundurulmakta 
olmasına mebni bu cihet de tasrih kılınmış ve Mah
keme? Temyiz Heyeti Umumiyesi yerine mutlak ola
rak Mahkemei Temyiz denilmesi tensip olunarak 
elli ikinci madde ona göre tadilen kabul edilmiştir. 

Vekâlet ve vilâyet İnzibat Komisyonlarının hangi 
memurlar hakkında ittihazı karar edeceğinin tasrihi 
lüzumlu görüldüğü gibi Vekâletler Müsteşarları ile 
Müdiri Umumiler ve Birinci sımf müdürler hakkında 
karar ittihazı salâhiyetinin, memurini adliyeden iseler 
Mahkemei Temyize, değil iseler Şûrayıdevlete tevdii I 
tensip edildiğinden buna göre bir madde tedvin ve 
elli üçüncü madde olarak ilâve edilmiştir. 

İnzibat Komisyonları azası maddei anifedeki ta
dilât ile tezyit edildiğinden," komisyonun sülüsan aza 
ile içtimai muvafık görülerek 54 ncü madde olveçhüe 
tadil 55, 56 ncı maddeler aynen kabul ve 54 ncü 
maddeki tadilâta binaen lüzumsuz kalan 57 nci mad
de tayyedilmiştir. I 

Sabık encümenin 58 nci maddesinin hükümetçe s 
mesuliyet fikriyle gayrı kabili telif görülerek tayyı 
tensip edilmrş isede encümenimizde cereyan eden 
nıüzakerat neticesinde memurin hukukun her medeni I 
memlekette olduğu gibi teminatı kanuniyeye raptı ve j 

ve mükâfat ve mücazat hususatımn âmirlerinin tak
diri şahsisine terkedilmeyerek İnzibat Komisyonları
nın bu bapta ittihaz edecekleri mukarreratm lâzim-
ül-icra olması ve bunları alâkadar memur ve âmir
lerin tarihi tebliğden itibaren on gün zarfında temyi-
zen tetkik ettirebilmeleri tensip edildiğinden 57 nci 
madde ayrıca tetkik ve 58 inci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

59 ncu maddenin birinci fıkrası bir madde olarak 
aynen ipka edilmiş ve ikinci fıkrasının ayrı bir mad
de olması bittensip hayli müzakereden sonra bu me
murların tayinlerindeki usule tevfikan vazifelerinden 
çekilmelerini ve bu çekilme keyfiyetinin bir ceza ol
mayıp bazan memurların hüsnü hizmet ve sadakati 
neticesi de olabileceğinden «açığa çıkarılmak» yerine 
«mensup oldukları vekâletler emrine alınır» denilmesi 
bittensip 60 ncı madde olarak kabul olunmuştur. Ka
lemi mahsus müdüriyetleri «itimat mevkii» olmak 
itibariyle vekilleri bu hususta tamamen serbest bırak
ma münasip görülmekle beraber Kalemi mahsus mü
dürlerinin haklarının temini de nazarı dikkate alına
rak 61 nci madde tedvin olunmuştur. Otuz yedinci 
maddede muharrer yerlerden birine tayin edildikleri 
halde gitmeyerek veya gidipte muayyen müddeti ik
mal etmeyerek istifa edenlerin tekrar memuriyet is
tedikleri takdirde tabi olmaları lâzım gelen muame
leyi gösterir bir maddeye lüzum görüldüğünden altmış 
üçüncü madde tedvin olunmuştur. 

Altmış dördüncü madde; ecnebi memleketlerin
de tahsil görmüş olanların avdetlerinde müddeti tah
sillerinin iki misli hizmet etmeye ve muayyen müddet 
hizmet etmeyenlerin istifaları vukuunda «kendileri
ne sarf olunan mebaliği faiziyle beraber ödemeye» 
mecburiyetleri tarzında tadilât icrasiyle kabul olun
muştur. 

Altmış beş, altmış altı, altmış yedi, altmış sekizin
ci maddeler aynen ve vefat eden memurların bıraktık
ları aile efradının daha ziyade ikdar ve terfihini te
min için ailei mezkûreye verilecek maaş miktarının 
vaki teklif üzerine bir misil artırılarak bir yerine iki) 
ve iki yerine (üç) ve üç yerine (dört) ve dört yerine 
(beş) ve beş yerine {altı) şeklinde tadiliyle altmış do
kuzuncu madde tadilen kabul edilmiştir. 

Yetmişinci maddede sabık encümenle hükümet 
arasında bir ihtilâf yok ise de «yirmi yaşına vusulden 
itibaren yirmi beş sene hizmet edenlerin tekaütlerini 
talep edebilmeleri» hükümet işlerinin teehhür ve ha
lelden vikayesi emeHyle ve müzakerede hazır bulu
nan Dahiliye Vekili Beyefendinin teklifleri üzerine, 
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seferberlik, esaret ve mıntıka kıdem zamlarının yal
nız tekaüt maaşlarının hesabında müddeti hizmete 
zammı şart kılınarak mezkûr yirmi beş sene hizmetin 
fiilen icra edilmiş olması esası kabul ve madde ol-
veçhile tadil olunmuştur. 

Yetmiş birinci madde : «Ma tahsisat» kaydının 
ilâvesiyle ve yetmiş ikinci madde memurların hukuk 
ve menafimi bir derece daha temin zınnında «Memu
ra son maaşının» ibaresi yerine «son on sene zarfın
da aldığı en yüksek maaş» tarzında tadil ve bazı fık
ralarının (tayiniyle kabul olunmuştur. 

Mesleği memur olup ta mebus intihap edilmiş olan 
zevatın mebuslukta geçen müddetleri zaten tekaüde 
mahsup edilmekte olmasına nazaran bunların me
muriyette kalmış olsalar idi usulen mazhafı terfi ola
cakları ve binnetice daha yüksek maaş üzerinden ai
datı tekaüdiye verecekleri derkâr bulunduğundan bir 
gûna mağduriyete mahal kalmamak üzere bunların 
mebusluk tahsisatı asliyesi olan on bin kuruş hesa
biyle aidatı tekaüdiyelerirti vermeleri ve bunun birin
ci ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalarına da şamil 
olması tensip kılınarak ayrıca yetmiş üçüncü madde 
tedvin olunmuştur. 

Yetmiş dördüncü madde aynen ve yetmiş beşinci 
madde «muvakkaten» kelimesinin ilâvesiyle ve yet
miş altıncı madde ibare taishihiyle kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklif eylediği «yetmiş ikinci» madde
nin mevadı asliye sırasından çıkarılarak bir maddei 
muvakkate tarzında kabulü bittensip mezkûr madde
nin yerine ve Dahiliye Vekili Beyefendinin teklifi üze
rine ehliyetsizliği mükerreren tahakkuk eden memur
ların temadii memuriyetlerine mahal kalmamak üze
re* yetmiş yedinci madde tedvin olunmuştur. 

Yetmiş sekizinci madde ufak bir keMıne tashihiy-
le ve yetmiş dokuz, seksen, seksen bir, seksen iki, 
seksen üçüncü maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Hasiahane ve sanatoryomlarda tedavileri lüzumu 
fennen sabit olan memurların tedavi ve yol masraf
larının mensup oldukları vekâlet bütçelerinden tes
viyesi ve hizmet ve vazifei memuriyetlerinden do
layı malul olan memurların tekaütlüğü Askerî Te
kaüt Nizamnamesinin malulin derecatına göre ic
rası teklif olunması üzerine keyfiyet ariz ve amik 
müzakere olun^rnk memurların hayatı âtîyesi ve mu-
hafazaıi mevcudiyedi nıkatı nazarından muvafık gö
rülen teklifi mebhus seksen dördüncü maddeye «d» 
ve «h» işaretiyle iki fıkra olarak ilâve edilmiştir. 

85, 86, 87, 88 nci maddeler aynen kabul olunmak
la beraber çocuk sahibi memurların tehvini maişet-

J Ierine medar olmak maksadıyle bunların beher nüfu
suna muayyen bir müddet zarfında bir miktar tahsi
sat verilmesi vaki oîaa teklife binaen encümenlmizce 
kabul ve seksen dokuzuncu madde tedvin edilmiştir. 

90, 91 nci maddeler aynen ve 92 ve 93 ncü mad
deler ibare tashihiyle ve maddei müzeyyele hüküme
tin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Memurinden gerek vazife başında bulunsun ve 
gerek müstafi veya mazul olsun sicilleri itibariyle 
kendilerinden istifade olunamayanlar ile acizleri ve 
kabiliyetsizlikleri tahakkuk edenlerin işbu kanunun 
neşri tarihinden itibaren üç sene zarfında tekaüde 
sevkolunmak suretiyle tasfiyeye tabi tutulmaları ve 
teferruatı hakkında hükümetçe vaki olan teklif ariz 
ve amik müzakere olunarak maddei muvakkate ha
linde kabul ve ziri lâyihaya derç olunmuştur. Devlet 
cîevairinde memurinin,, sınıf, derece, unvan ve maaş
larının teadül ve tevhidini temin için bir kanunu 
mahsus tedvini ve her vekâlet ve daire tarafından 
yapılacak Memurin Kanunlarının nihayet 1927 senei 
içtimaiyesi zarfında tanzim ve Büyük Millet Meclisi
ne şevki hususlarının bir maddei muvakkate olarak 
işbu lâyihaya ilâvesi ve kanunun neşrinden sonra bir 
sene zarfında tekaüdü icra edilen memurlarla neşrin
de muamelesi ikmal edilmemiş bulunanların tekaüt, 
itam, eramil maaşlarının 11 Ağustos 1335 tarihli ka
nunun ahkâmı veçhile tahsis edileceğinin bir maddei 
muvakkate-olarak tedvini muamelâtça bir gûna ka-
nşıkhğa mahal bırakmıyacağı mülâhazasiyle faydalı 
görülmüştür. Yukarıdan beri bast ve temhit kılınan 
maruzat hasebiyle ehemmiyeti derkâr olan işbu lâyi
ha! kanuniyenin mevaddı saireye takdimen ve müs-
taeelen müzakere ve intacı esbabının istikmaM temen-
nsyatiyle ve Heyeti Umumiye müzakeratını tesri ve 
teshile hadim olacağından lâyihai kanuniyenin malî 
maddelerinin bir kerede Muvazenei Malileye Encü
meninin müstacelen nazarı tetkik ve mütalaasından 
geçmesinin faydalı olacağı mütalaasiyle Heyeti Umu-
mfyeye arz ve takdim olunur. 

Memurin Encümeni Mazbata muharriri 
Mahsus Reisi namına 

Çanik Niğde 
Süleyman Necmi Atâ 

Kâtip Aza 
Antalya Muş 

İmzası mevcuttur. Ilyas Sami 
Aza Aza 

Malatya Amasya 
Bazı mevaddına muhalifim Rıza 

Mahmut Nedim 
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Aza 
Çorum 

tsmail Kemal 

Aza 
İstanbul 

Ahmet Muhtar 

Aza 
Muhalif olduğum üç mad-

de hakkındaki varaka 
merbuttur. 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Muş 

Osman Kadri 

Aza 
Noktai nazarıma tevafuk 

etmeyen maddeler hakkın
da Heyeti Umumiyed 
raz etmek üzere imza 

yorum. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Mardin 

Ali Rıza 

e iti-
edi-

Aza 
Muhalif olduğum üç mad

de hakkındaki varaka 
merbuttur. 
Ali Nazmi 

Aza 
Bazı maddelere muhalifim 

Rize 
Esat 

Aza 
îçel 

Mehmet Emin 

Aza 
Seksen beşinci maddenin 
birinci ikinci fıkralarına 

muhalifim. 
Bolu 

Emin Cemal 

Aza 
Urfa 

Saffet Kemalettin 

Aza 
Bazı mevadına muhalifim. 

Elâziz 
tsmail 

Aza 
Bazı mevadına muhalif 

olmak üzere 
Piyarbekir 

Cavit 

1. — Yirmi beşinci maddede mezkûr üç takdirna
menin bir derecede cem'i gayrı mümkün bulunması
na binaen iki takdirname ile iktifa edilmesi, 

2. — Kırk sekizinci maddeye son fıkra olarak 
(Hâkimler Kanunlarına tabidir) fıkrasının ilâvesi, 

3. — Elli ikinci maddeye Adliye memurlarının in-
z'batî muamelelerinin tayini vilâyet encümeni adliye» 

terine ait olması lüzumuna kani ve binaberin bu ci
hetlere muhalifiz. 

14 Şubat 1926 
Antalya Mebusu Kastamonu Mebusu 

Ahmet Saki AH Nazmi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası: 163 
Esas Numarası : 1/815 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celüeye 
Encümeni mahsus tarafından tetkikatı bilifa malî 

maddelerinin tetkiki zımnında 14 şubat 1926 tarihin
de encümenimize tevdi edilen Memurin Kanunu lâ
yihası müzakere olundu. 

Lâyihai kanuniye elyevm miktarı altmış bini mü
tecaviz memurinin hayatı memuriyet ve istikballerini 
tahtı emniyete ve sureti intihap ve tayinlerine ve te
rakki ve mükâfat ve mücazat ile sair ahvali şahsiye-
lerine müteallik ahkâmı tespit eylemek gibi Meclisi 
Âlinin esasen umdei mahsusa addederek öteden beri 
tatminini derpiş eylediği mühim ve cicfdî bir ihtiya
ca tekabül etmekte olup biran evvel kesbi kanuniyet 
etmesi temenni edilecek mahiyettedir. 

Malî maddeler heyeti mecmuasının bütçemize se
nevi % 5 - 10 nisbetinde bir fazla masraf tahmil ede
ceği tabiî olmakla beraber encümenimiz devlet maki
nesini işletmekte olan anasırın imkânı maişet refa
hım temin için bütçede bir fedakârlığı şayanı istiksar 
görmemiştir. Encümenimizce nazarı tetkike alınan me-
vad arasında yalnız aile zamaimine ait olan 89 ncu 
madde hükmü defaten beş milyon Mra derecesinde 
bir tesiri maliyi müeddi görüldüğünden tayyedilmiş 
olup 25, 60, 61, 64, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 
80, 86, 90 nci maddelerle birinci ve ikinci ve üçüncü 
maddei muvakketler aynen kabul olunmuş ve 21, 37, 
47, 66, 71, 84, 85, 88, 92 nci maddelerle maddei mü-
zeyyelede cüzî tadilât ve tashihat icra kılınmıştır. 

21 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında 
muayyen müddeti ikmal edipte mafevk memuriyete 
ehliyetleri salâhiyettar heyetler tarafından tasdik olu
nanların münhal bulunmaması dolayısıyle terfi edile
medikleri surette esas memuriyet maaşlarına her üç 
senede bir zammedilecek yüzde yirmiyle mafevki bu
lunmamasından dolayı terfi imkânı olmayan memur
ların muayyen müddeti ikmal ettikçe esas memuriyet 
maaşlarına zammedilecek yüzde yirmi nisbetleri faz
la görülerek bu miktarların yüzde beşe tenzili muva-



fık görülmüş ve 21 nci madde o suretle tadil olun
muştur. 37 nci maddede uzak ve mevki itibariyle sıh
hî ve idari noktalardan hususî vaziyeti haiz oldukları 
îcra Vekilleri Heyetince tayin edilen mahallere mer
kez veya diğer mahallerden gönderilen memurlara 
sülüsten bir misline kadar maaş zam ile ona göre tah
sisatı fevkalâde ita kılınacağım ve iki senei kâmilede 
bir sene kıdem zammedileceğim ve bu gibi mahallere 
gönderilen memurların üç senei kâmile nihayetinde 
başka mahalle tahvillerini bihakkın talep edebilecek
lerini ve mensup oldukları vekâlet veya dairenin tah
vilden intinaı halinde istifa ederlerse yeniden memuri
yete tayin olununcaya kadar kendilerine tam maaş 
ve tahsjsat verileceğini ihtiva etmektedir. Maddede 
mevzubahis olan noktai nazar hususî vaziyeti haı'z 
mahallere derecelerine göre sülüsten bir misle kadar 
maaş zammedileceğine ait olmasına mebni metinde 
bu cihetin tasrihi ve bu gibi mahallerdeki memurinin 
üç sene nihayetinde talepleri halinde vekâlet veya 
dairelerince tahvillerinden imtina keyfiyetinin gayri 
muayyen bir şekilde bırakılmayarak üç ay ile takyidi 
muvafık görülmüş ve madde ona göre yazılmıştır. 

47 nci maddede bazı ibare tashihatmdan maada 
memurların münakaşalara iştiraki meselesinin memu
riyetleri dairesi dahilinde icrasiyle mükellef oldukları 
münakaşalar şeklinde bırakılması tecviz edilemediğin
den münakaşalara ale-l-ıtlak iştirak edemeyecekleri şek
linde tadili muvafık görülmüştür. 

66 nci maddede memurların hakkı istifasından 
ve fevkalâde mazeretle istifa edenlerin mafevklerini 
haberdar etmeksizin derhal müfarekat edebileceklerin
den münakaşalara alelıtlak iştirak edemeyecekleri şek-
bulan yerlerdeki memurların istifaları halinde halef
leri muvasalat ve işe mübaşeret etmedikçe müfara-
katîarından bir çok mahazır tevellüdü melhuz ol
makla bu gibi fevkalâde ahvalde memurların istifa
larını bazı takyidat ve müeyyedata tabi tutmak ve
cibeden görülmüş vve 66 nci maddeye bu maksatla bir 
fıkra ilâvesi tensip edilmiştir. 

71 nci maddede altmış beş yaşını ikmal eden bir 
memurun resen tekaüde şevkine ait olan hüküm lâ 
akal otuz sene bilfiil hizmetle takyit edilmek muvafık 
görülerek madde ona göre tadil kılınmıştır. 

84 nca maJdo memurların hastalıkları halinde 
tabi olacakları mezuniyet ve muavenet ahkâmına ait 
olup maddede cüzî bazı tasrihattan maade (d) fıkra
sındaki hastahane ve sanatoryomlar kaydı memleket 
dahilindeki resmî ve hususî müessesatı sıhhiye şek
line tahvil kılınmıştır, 85 nci maddenin memuriyetle

rinin ilgası dolayısıyle açıkta kalan memurlara ilga
nın vuku bulduğu ayla onu takip eden aydan sonra 
yeni bir memuriyete tayin edilinceye kadar verilecek 
maaş hakkındaki hükmü, maaşın nısfı ve tahsisatı 
fevkalâdenin tamamı şeklinde ifade edilmekte olup; 
encümenimiz bunu maaş ve tahsisatı fevkalâdenin 
nısfı tarzında tadili muvafık görmüş ve mesleği me
muriyet olan mebusların müddetleri bittikten sonra 
tekrar intihap edilmedikleri surette memuriyetleri il
ga edilen memurlar hakkındaki ahkâma tabi olacak
larına mütedair son fıkrada mebusluktan evvelki me
muriyetlerine nazaran kaydının ilâvesi suretiyle bir 
tavzih yapılmıştır. 88 nci maddede (bir oğlu veya 
kızını) yerine( bir çocuğu) denmek suretiyle tashih 
yapılmış ve 89 ncu madde lâyihai kanuniyenin he
yeti umumiyesine ait mütalaat meyanında izah edil
diği veçhile tayyedilmek zarurî görülmüştür. 92 nci 
madde ile miizeyyel madde cüzî tashihat ve tavzihal 
üe kabul olunmuştur. 

Balâdaki maruzat dairesinde yapılan tadlilâta göre ih
zar kılman lâyihai kanuniye Heyeti Celileye takdim 
olunmuştur. 9 Mart 1926 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdüihalik Şakir Bey 

Hini imzada bulunmadı 
Kâtip Aza 
Konya İsparta 
Fuat Mükerrem 
Aza Aza 

İstanbul Diyarbekir 
Ali Rıza Şeref 

Aza 
Gaziantep Aza 

Ahmet Remzi Bey Konya 
Hini imzada bulunmadı KâzımHüsnü 

Aza Aza 
Kırşehir Giresun 

Yahya Galip Bey Musa Kâzım Bey 
Hini imzada bulunmadı Hini imzada bulunmadı 

Maraş 
Aza 

Mithat 
MEMURİN ENCÜMENİ MAHSUSUNUN 

TEKLİFİ 
Memur ve Müstahdemlerin Tarifi 

Madde h Kendisine devlet hizmeti tevdi olunan 
ve sicilli mahsusunda mukayyet olarak umumî veyahut 

] hususî bütçelerden maaş alan kimseye memur denir, 



(Devlet işlerinde ücretle kullanılan ve memurin 
sicilinde mukayyet bulunmayan ve memurin hukuk ve 
salâhiyetinden müstefit olmayan kimseye müstahdem 
denir.) 

' Kanunun Dairei Şümulü 
Madde 2. tşbu kanunun ahkâmı, askerden maa

da bilumum devlet memurlarına şamildir. Ancak Jan
darma hususiyetine göre işbu kanunun umumî hakları 
dahilinde ayrıca bir kanuna tabidir. 

Madde 3. Müstahdemlere mukaveleleri mucibin
ce muamele olunur. Mukavele bulunmadığı takdirde 
bunların tarz ve şeraiti istihdamları dairei aidelerince 
tespit olunur. Bu şartları kabul ile hizmet deruhte 
edenlerin bir gûna talep ve şikâyete hakları olamaz. 

Memur Olabilmek Şartları 
Madde 4, Memur olabilmek için aşağıdaki şart

ları haiz olmak lâzımdır : 
A) Türk olmak. 
B) Hukuk siyasiyesine sahip olmak. 
C) Hüsnü ahlâk ashabından olmak ve muhilli 

haysiyet ve namus cünha ile ve alelıtlak cinayetle-
mahkum bulunmak. 

D) Lâakal Orta mekteplerden mezun olmak (bu 
şartı haiz olanlardan müteaddit talip bulunduğu veya 
taîipler arasında Orta mektep mezunları bulunmadığı 
halde müsabaka ile alınır.) 

Meslek mekteplerinde tahsilini ikmal edenler orta 
tahsili ikmal etmemiş olsalar dahi meslekleri dahilinde 
memur olurlar. 

H) Hizmeti fiiliyei askeriyesini ifa etmiş veya sı
nıfı ihtiyata nakledilmiş olmak veya hizmeti askeriyeye 
elverişli olmadığı sabit bulunmak veya tecil edilmek 

V) Sarî hastalıklara müptelâ olmamak veya va
zifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedenî ve 
aklî arıza ve hastalıklarla malul bulunmamak. 

Z) Ecnebi kız ve kadınlarla müteehhil olmamak. 
(Bu kanunun neşrinden evvel ecnebi kadınlarla teeh-
hül etmiş bulunan memurin, Hariciye, Müdafaai Mil
liye ve Bahriye Vekâletlerinde istihdam edilemezler.) 

Madde 5. Müstahdem olabilmek için aşağıdaki 
şartları haiz olmak lâzımdır. 

A) Türk olmak, 
B) Hukuk siyasiyesinden mahkeme hükmiyle 

mahrum olmamak. 
C) Hüsnü ahlâk ashabından olmak, muhilli hay

siyet ve namus cünha ile ve alelıtlak cinayetle mahkûm 
bulunmamak. 

D) Sarî hastalıklara müptelâ olmamak veya va
zifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedenî ve 
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I aklî arıza ve hastalıklarla malul bulunjmamak. (Dev-
I letçe görülecek lüzum üzerine hizmete alınacak ecnebi 

müstahdemler şeraiti hususiyeye tabidirler.) 
'Madde 6. — Kadınların memur ve müstahdem ol

maları caizdir. Ne gibi memuriyet ve hizmetlerde is
tihdam edilecekleri her vekâlet memurlarına ait ka-

I nunlarında tespit olunur. 

; Namzetlik 
j Madde 7. — tptidaen memuriyete almanlar sınıf-
I larına göre mensup oldukları vekâletler memurin ka-
I nunlarında miktarı tespit edilmek üzere asgarî altı ay 
I azamî iki sene müddetle namzetlik deVresi geçirirler. 

Nazmetlik müddetinin sonunda ehliyeti haiz olduktan 
I kalem amirlerinin teklifi ile daire amirlerince tasdik 

edilenler usulüne tefikan kati suretle memuriyete ka-
I bul olunurlar. Ehliyeti haiz görülmeyenlerin diğer bir 
1 dairede yeniden nazmetlik devresi geçirmeleri caizdir. 

Bunun neticesinde de ehliyeti sabit olmayanlar me
muriyete kabul edilmezler. 

Memurların Ziraat, Sınaat ve Ticaretle İştigalleri 
I Madde. 8. — Memurlar ticaret ve i sınaatla iştigal 

edemezler. Kendi emlâk ve arazilerini bizzat veya bil-
• vasıta işletebilirler. Şirketlerde vaztfee deruhte ede

mezler* 

Memurların Siyasetle İştigalleri 
I Madde 9. — Memurların siyasî ceıhiyet ve kulüp-
I lere intisap ve devamları, her nevi îniihabata müda

haleleri ve Siyasî neşriyat ve beyanatta bulunmalan 
memnu ve bilmuhakeme subut halindö tartlannı mu-

I ciptir. Vekillerin mezun kılacaktan memurlar ile vali-
I ler ve orilann salâhiyet verecekleri memurlar beyanat

ta bulunabilirler. 

I Memurinin Sicili 
I Madde 10. — Her memurun bir sicili bulunur ve 
I atideki hususat sicilin esaslarını teşkil eder. 

A) tsmi, mahlası, lâkabı, mezhebi. j 
I B) Pederinin ismi, validesinin ismi. | 

C) Tevellüt tarihli ve doğduğu yer ve memleketi. 
I D) Tahsili ve mütesebatı sairesi. 

H) Nefakası üzerine vacip olan kimseler. 
I V) Mazhar olduğu mükâfatlar ve esbabı. 

Z) Duçar olduğu mücazatlar ve esbabı. 
H) Bulunduğu memuriyetler. 
T) Asan var ise esamisi ve mevzulajn. 

I Y) Emlâki ve serveti ve buıüann menşeleri. 
K) Ahvali sıhhiyesi. 

I L) Memuriyeti haricinde şerefi mucip veya fali
li hizmetleri. 
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Madde 11. — Umum memurların aynı numune üze
rine sicilleri tertip edilir ve her memurun bir sicil nu
marası bulunur. 

Madde 12. — Sicilin bir nushai musaddakası alâka
dar memura verilir. Her memur siciline ve sicilinin 
nushai musaddakasına raptedilmek üzere her beş se
nede bir defa bir kıta yeni fotoğrafisini mensup ol
duğu daireye vermekle mükelleftir. Şekil ve şemailde 
tebeddülat vaki olur ise bu fotoğrafı daha evvel verile
bilir. 

Madde 13. — Tayinlerin merkeze ait memurların 
sicilleri vekâlet veya dairelerinde ve tayinleri vilâyet
lere ait memurların sicilleri merkez veya vilâyetlerde 
bulunur. 

Madde 14. — Her memurun bir mahrem dosyası 
olacaktır. Memurların ahvali zatiyeîeri, hulk ve siretle-
ri gibi hususat hakkında amirler ve müfettişlerin ver
dikleri tezkiye varakaları ile raporlar münderecatı si
cillerine işaret edilmeyip mahrem dosyasına vaz olu
nur. Mahrem dosyalar merkezde memurin müdürleri
nin, taşrada valilerin tahtı muhafazasında bulunur, 

Madde 15. — Bir daire veya vilâyetten diğerine 
nakledilen memurun sicilinin musaddak suretiyle dos
yaları o daire veya vilâyete gönderilir. 

Madde 16. — İnzibat komisyonları kararma iktiran 
etmeyen mükafat ve mücazat ve tekaüde müteallik 
hiç bir madde sicile derç edilmez. Ancak vekiller ve
ya valiler tarafından resen verilen takdirnameler sicile 
derç edilir. 

Madde 17. — Her memura İcra Vekilleri Heyetine 
tespit edilecek numune veçhile fotoğrafisini havi bir 
hüviyet varakası veriliş, 

Madde 18. — Memurların teşrifat ve elkap huşu sah 
ve resmî muhaberatta kullanılacak tabirat Umum Teş
rifat Nizamnaınesiyle tespit olunur. 

Memurların intihap ve Tayin ve Terfileri 
Madde 19. — Memurlar tayinleri itibariyle dört de

receye ayrılırlar. (A) Büyük Millet Meclisince intihap 
olunanlarla kanunları mucibince îcra Vekilleri He
yeti kararı ve Reisicumhurun tasdiki ile tayin olunan
lar (B) kanunları mucfbince Vekil ve Başvekilin müş
terek kararnameleri ve Reisicumhurun tasdiki ile ta
yin olunanlar (C) kanunları mucibince Vekil, Vali ve 
Müdürü Umumiler tarafından tayin olunanlar (D) 
Kaymakam veya o sınıfdaki salâhiyettar makamlar ta
rafından tayin olunanlar. 

Memurların tayin ve terfilerine tekaddüm eden in
ha ve intihap muamelâtının suret ve mercii icraları 
her Vekâletin Memurin Kanununda tasrih edilir. Bu 

mercilerin inha ve intihaplarına iktiran etmeyen tayin
ler keenlemyekûndür ve alâkadarların şikâyetleri üze
rine Şûrayıdevlet veya Mahkenıei Temyiz karanyle 
iptal olunur. 

Madde 20. — Terfi için her memuriyette en aşağı üç 
sene bulunmak lâzımdır. Terfide kıdem esastır. Kı
demde müsavat halinde ehliyet sebebi tercihtir. Eh
liyetin takdiri salâhiyattar heyetlere aittir. 

Madde 21. — Yirminci maddede zikredilen müddeti 
ikmal eden memurinden mafevk memuriyete ehliyet
leri salâhiyettar heyetler tarafından tasdik edilmeyen
lerin esas maaşlarına her üç senede bir yüzde on zam-
molunur. 

Muayyen müddeti ikmal edipte mafevk memuri
yetlere ehliyetleri salâhiyettar heyetler tarafından tasdik 
olunanlar münhal bulunmaması dolayısıyle terfi edi
lemezler ise, esas memuriyet maaşlarına her üç sene
de bir yüzde yirmi zammedilir. Bu zamlarla esas me
muriyet maaşının baliğ mafevk derecesinin maaşın
dan efzun olan memurlar terfileri halinde de maaşı 
haillerini alırlar. 

Mafevki bulunmamasından dolayı terfi imkânı ol
mayan memurlar muayyen müddeti ikmal ettikçe esas 
memuriyet maaşlarının yüzde yirmisi nisbetinde zam 
alırlar. 

Takdirname ve Hükümleri 
Madde 22. — Vazifesinde fevkalâde muvaffakiyyet 

gösteren memurlara takdirname verilir. Takdirname
lerde itasına sebep olan hizmet tasrih edilmek şarttır. 

Madde 23. — Takdirnameler resen veya İnzibat Ko
misyonlarının kararlan üzerine merkezce mansup me
murine vekâletlerinden ve vilâyat memurini taiiyesine 
valiler tarafından tastır olunur. 

Madde 24. — Bir takdirname bir tevbihnameyi refe-
der* 

Madde 25. — Üç takdirname bir sene kıdem zam
mını müsteîzimdir. Üçüncü takdirnameden sonra ter
fi için muayyen olan her müddet zarfında beş takdir
name alanlar bir sene kıdem zammına nail olurlar. 

İnzibatî Cezalar 
Madde 26. — İnzibatî cezalar şunlardır : 
A) İhtar. 
B) Tevbih. 
C) Maaş kafi. 
D) Kıdem tenzili. 
E) Sınıf tenzili. 
V) Memuriyetten ihraç. 
A) İhtar, memuru vazifesinde dikkate davettir 

ve amiri tarafından icra edilir kabili itiraz değildir, 
sicile geçmez. 



B) Tevbih, memurun idarî ve inzibatî nakisesi 
dolayısayle muayyen bir fiilden muatebe edilmesidir. 

C) Maaş kat'ı, memurun bir haftadan on beş 
güne kadar maaşının kesilmesidir. 

D) Kıdem tenzili; memurun yalnız terfiine mües
sir olmak üzere kıdeminden üç aydan bir seneye ka
dar tenzildir. 

E) Sınıf tenzili; memurun maaş itibariyle bir 
mertebe madununa indirilmesidir. 

V) Memuriyetten ihraç; memuru bir daha me
muriyette kullanılmamak üzere memuriyetten çıkar
maktır. B, C, D, E, V fıkralarındaki cezalar komis
yon karanyle vekil veya valiler tarafından tatbik ve 
memurun siciline kaydolunur. 

Madde 27. — Yirmi altıncı maddede zikrolunan ce- j 
zalardan her birinin üç defa tekerrürü bir derece daha I 
ağır cezayı mttstelzimdir. I 

Madde 28. — İhtan mucip ahval şunlardır: Vazifede 
lâkaydi, göstermek vazifeten kendisini ziyarete gelen
lerden ve ashabı masalîhd en maada kimselerle iş başın
da görüşmeyi itiyat etmek ve rüfekasına dürüst muame- | 
lede bulunmak, vekara mıinafi hareket, kanunlar, ni
zamlar, talimatlar, veya emirler ve kararlar ile muayyen 
hususat hakkında biiâ-Iüzum iş'ar ve iştiş'arda bulun
mak ve telgraf keşidesinde israf eylemek, istilâmlara 
muayyen müddet zarfında, cevap vermemek, işte in
tizamsızlık göstermek, vazifesi başına büamazeret za
manından sonra gelmek ve evvel gitmek. 

Madde 29. — Tevbihi mucip ahval şunlardır : 
Bir meselenin evrakını bilâ-sebep bir masada bir 

günden ziyade alakoymak, maiyetindeki memur ve 
müstahdemleri zatî işlerinde istihdam etmek, vazifesi 
başına bir ay zarfında bir günden üç güne kadar me
zuniyetsiz ve mazeretsiz gelmemek, memuriyet haysi
yetini muhil harekette bulunmak, vazifesi başında 
âmire hürmetsizlik etmek, kendi sun'u taksiri ve mü
samahası neticesi olarak bîlâ-ıstırar deyninden dolayı 
kesbi katiyet etmiş bir ilâm mucibince mahkûm ol
mak. I 

Madde 30. — Maaş katım mucip ahval şunlardır : j 
Kabili setir ve ihfa olmayacak derecede sarhoşluk, 

madununa sui muamele etmek, bir ayda üç günden 
fazla sekiz günden az mazeretsiz ve mezuniyetsiz va- | 
zifesine devam etmemek, şahsa ait olarak vuku bulan 
müracaatlarda alâkadarlara işin neticesi hakkında ma
lumat vermemek. 

Madde 31. — Kıdem tenziHnt mucip ahval şunlardır: i 
Bir ayda yedi ve bir senede ceman yirmi günden 

fazla mazeretsiz veya mezuniyetsiz vazifeye devam et- j 

memek, kanunlara ve nizamnamelere muvafık verilen 
emri infaz etmemek. 

Madde 32.— Sınıf tenzilini mucip ahval şualardır: 
Kumar oynamak, vazifesi basma sarhoş gelmek, 

hava oyunu oynamak, muayyen terfi müddeti zarfın
da ceman iki ay mazeretsiz ve mezuniyetsiz devam
sızlığı görülmek. 

Madde 33. — İhracı mucip ahval şunlardır : 
Kumar oynatmak, sarhoşluğu itiyat edinmek, ar 

ve hicabı mucip harekette bulunmak, harp ihtilâl, is
yan gibi fevkalâde ahvalde bilâ emir ve bilâ zaruret 
vazifei memuriyetini terketmek, memuriyetine ait mah
rem dosyalar münderecatım ifşa etmek. 

Madde 34. — Memurun kanunen müstelzimi müca-
zat bir cürmü tahakkuk ettikte hakkındja ahkâmı umu
miye cari olmakla beraber 28, 29, 30, 31, 32,133 ncü 
maddelerdeki inzibatî cezalar da ayrıca tatbik olunur. 

Mecburî Tahvil 
Madde 35. — Memurin aleyhine inzibatî ve cezaî 

bir muameleyi müstelzim olmamak üzere, halk tara
fından vukubulan ve dairei aidesi tarafından varit gö
rülen şikâyet üzerine mahalline müfettiş veya muhak
kak gönderilir. Tahkik raporları İnzibat Komisyonun
ca badei tetkik vaki şikâyet teeyyüt eder ise, o me
murun rızasına bakdmayarak mezkûr komisyon ka
ranyle tahvili caizdir. 

Madde 36. — Bir vekâlet veya dairede memuriyet 
inhilâl edince kanuna tevfikan yine o vekâlet veya 
daire memurlarından biri terfian tayin: olunur. Bir ve
kâlet veya daire memurları arasında ehli bulundukça 
diğer vekâlet ve dairelerden veya hariçten memur alı
namaz. 

Madde 37. — Uzak ve mevki itibariyle sıhhî ye 
idarî noktalardan hususî vaziyeti haiz oldukları İcra 
Vekilleri Heyetince tayin edilen mahallere merkez ve
ya diğer mahallerden gönderilen memnrlara maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri mecmuunun sülününden bir mis
line kadar şehrî tahsisat ita ve iki senei kamüede bir 
seneye kadar kıdem zammolunur. Bu! gibi mahallere 
gönderilen memurlar üç senei kâmile nihayetinde baş
ka mahalle tahviHni bihakkın talep edebilirler, Men
sup olduğu vekâlet veya daire tarihi talepten itibaren 
nihayet üç ay zarfında tabviMni icra etmediği takdir
de memur büistîfa çekilebilir ve kendisine memuriyeti 
sabıkasına muadil bir memuriyet verilinceye kadar 
tam maaş ve tahsisat ita olunur. 

Madde 38. — Her vekâlet veya dairen ;n Şube Mü
düriyetleri Ue Mndüri Umumiliklerine ve Vahim ile 
Müsteşarlığa irtica edebilmek için 37 bci madde veç-



hile tayin olunan mahallerde en az üç sene memuriyet 
vermiş olmak şarttır. 

Madde 39. — Kanun ve nizamnamelerde sarahat 
olmayan ve hakkında emri mahsus bulunmayan nıe-
sailde memurların içtihadı hareketleri caizdir. 

Madde 40. — Memur emir ve talimatname ve ni
zamname ve kanun hükümlerine mugayir olarak her
hangi bir makam veya amirinden bir emir telâkki edin
ce onun ahkâma mugayeretini kendi amirine bildirir. 
Amiri ısrar ederse memur bütün mesuliyeti kendi ami
rine ait ve münhasır olduğunu tahriren bildirerek o 
emri infaz eder. Bu misillu emirlerin kanunen cürüm 
teşkil eden mevaddan bulunmaması lâzımdır. Aksi 
takdirde memur bu emri katiyen infaz etmez ve da
ha yüksek makama keyfiyeti bildirmeye mecburdur. 

Madde 41. — Memurlar yekdiğerine muavenet ve 
muzaherete mecburdurlar. Müstakil vazifesi olan me
mur münhasıran vazifesinden ve vazifeleri kanunları 
mucibince müşterek olan memurlar o vazifede müş
tereken mesuldürler. 

Tahvil ve Becayiş 
Madde 42. — Tahvil rızaya tabidir. 
İşbu kanunda münderiç sebeplerden biri olmadan 

bilâ rıza tahvil edilen memurlar Şûrayıdevlete bimıü-
racaa iade'i memuriyet ederler ve geçmiş maaşlarını 
alırlar. Bu tahvil dolayısıyle verilen harcırahlar ve 
maaşlar tahvili lüzumsuz yapan heyet veya amire Şû
rayıdevlet karanyle ve maaşlarından kafi suretiyle 
tazmin ettirilir. Ecnebi memleketlerdeki memurlarla 
37 nci maddede zikrolunan mahallere gönderilecek 
memurlar bundan müstesnadır. 

Madde 43. — Terfien tevcih olunan memuriyeti 
kabul etmeyen memurların rızalanyle tahvilleri caiz
dir. 

Madde 44. — Sıhhî sebepler müstesna olmak üzere 
bir terfi müddeti bir memuriyette kalmayan memur 
tahvilini talep edemez. 

Madde 45. — Becayiş tarafeynin rızasına ve merci
lerin kabulüne mütevakkıftır. 

Memuriyette Memnu Ef'al ye Harekât 
Madde 46. — Memurlar tayinleri kendilerine ait 

memuriyetlere baba, oğul, kardeş, kayınpeder ve kayın
birader, damat, enişte, yeğen, amca ve dayılarını ve 
zevce ve kızlarını ve baldızlarını tayin edemezler. Ev
velce tayin kılınmış olanlar bundan müstesnadır. 

•Bu derecedeki akrabanın bir dairenin aynı şube
sinde veya bir heyette içtimaları caiz değildir. Mual
limler bu madde hükmünden hariçtir. 
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| Madde 47. — Asaleten iki memuriyet bir zat uh-
I desinde içtima edemez. Muallimler bundan müstesna

dır. Memurlar kanunları ve nizamnameleri mucibince 
tabiî azasından bulunmadıkları meclis, heyet ve ko
misyonlara intihapla aza olamazlar. Memurlar icra-
siyle mükellef oldukları resmî müzayede ve münaka
şalara iştirak edemezler. 

Kablettahkik muvakkaten işten el çektirmek. 
Madde 48. — Valiler bekalarında memleketin asa

yiş ve inzibatınca mahzur gördükleri her hangi me
muru mesuliyeti kendilerine raci olmak üzere me
murun mensup olduğu vekâlet veya daireye derhal 
malumat vermek şartiyle muvakkaten işten el çektir
meye mezundurlar. Açığa çıkarılması na-be-mahal ol
duğu inzibat komisyonunun karariyle tahakkuk eden 
memur memuriyetine iade edilmekle beraber açıkta 
kaldığı müddete ait maaşını tamamen alır. Bu tak
dirde vali hakkmdaki mesuliyet Dahiliye Vekâletince 
tespit olunur. 

İşten el çektirilen memurlar hakkında inzibat ko
misyonları nihayet iki ay zarfında karar ittihazına 
mucburdurlar. 

Beraat ve mahkûmiyetin neticesi 
Madde 49. — Esnayı memuriyetinde gerek vazifei 

memuriyetinden gerek şahsî bir cürmünden dolayı 
mahkemeye tevdi edilen memur beraat ettiği takdirde 
bilcümle hukukuna sahip olur. Muhilli haysiyet ve 

I namus bir cünha ile ve ale-I-ıtlak cinayetle ve vazi
fesinden dolayı lâ-akal altı ay hapis ile mahkûm olan
lar memuriyetten ihraç edilirler. 

Hakkı şikâyet 
Madde 50. — Her memurun hakkında tatbik edi

len muameleden dolayı âmirinden şikâyete hakkı var
dır. Âmir aleyhine şikâyet onun mafevki âmire, vekil 
aleyhinde ise Şûrayıdevlete olur. 

Çalışma Saati 
Madde 51. — Umum memurların çalışma saatleri 

mevsimlere göre altı saatten sekiz saate kadar tebed
dül eder. Bu saatler İcra Vekilleri Heyetince tayin 
olunur. Âmirler ve inzibata memur olanlar için çalış
ma saati haricinde Iede-1-iktiza iş görmek mecburi-

I dir. Maiyyet memurları için çalışma saatleri haricinde 
iş görmek ancak ahvali fevkalâdede mecburî olup, 
başka vakitlerde rızalarına vabestedir. 

İnzibat Komisyonları 
Madde 52. — İnzibat komisyonları iki kısımdır : 
Birincisi vekâlet, ikincisi vilâyet inzibat komisyon

larıdır. Vekâlet inzibat komisyonları vekâletin memur-



larına ait kanunlara göre teşekkül eder. Bu komis
yonlarda umuru zatiye müdirleri tabiî azadandırlar. 
Vilâyet inzibat komisyonları valinin riyasetinde müd
deiumumi, defterdar veya muhasebeci ve tahrirat, 
maarif, sıhhiye, nafıa, ziraat müdürlerinden teşekkül 
eder. Ancak adliye memurları hakkında karar itti
hazında mahallinin en büyük hâkimi işbu komisyon
larda aza olarak bulunur. 

Vilâyet komisyonlarının kararları vekâlet komis
yonlarında ve Adliyeden maada vekâlet komisyonla
rının kararları Şûrayıdevlette ve adliyenin ki Mah-
kemeî temyizde tetkik olunur. 

Madde 531 — Tayinleri merkeze ait olan memur
lar hakkında vekâlet inzibat komisyonları ve vilâyete 
ait bulunanlar hakkında vilâyet inzibat komisyonları 
karar ittihaz ederler. Ancak, müsteşarlarla müdiri 
umumiler ve birinci sınıf müdirler hakkında karar 
ihtihazı memurini adliyeden iseler Mahkemeî Tem
yize, değil iseler Şûrayıdevlete aittir. 

Madde 54. — İnzibat komisyonları lede-1-iktiza 
azasının sülüsanı ile içtima ve ekseriyetle karar ittihaz 
ederler. 

Madde 55. — İthamı mucip mevad memura teb
liğ edilerek heyetçe tayin edilen müddette cevap alın
madan hakkında inzibat komisyonları bir kere karar 
veremez. Aksi takdirde o karar nakzolunur. 

Madde 56. — Komisyonların mukarrerah müdel
lel *e kanun ve nizamnamelere müstenid olmak şart
tır. Aksi takdirde bu mukarrerat mafevk komisyon ve
ya Şurayıdevlet veya Mahkemei Temyiz tarafından 
nakzolunur. 

Madde 57. — inzibat komisyonlarının mukarreratı 
tasdike muhtaç olmaksızın lâzım-ül-icradır. Ancak me
mur veya memurun mensup olduğu daire âmiri tarihi 
tebliğden itibaren on gün zarfında bu kararı temyiz 
edebilir. 

Madde 58. — İnzibat komisyonları tamiki tahki
kat sadedinde mehakim derecesinde kuvvet ve kud
reti haizdirler. Şahit celp ve istima edebilirler. 

İdareten Azil 
Madde 59. — İdareten azil mülgadır. 
Madde 601. — Ecnebi memleketlerdeki memurlarla 

vali ve kaymakam ve zabıta âmirleri lüzumu kati 
üzerine tayinlerindeki usule tevfiken mensup oldukları 
vekâletler emrine alınrlar. Bunlara (85) nci madde 
mucibince maaş verilir. 

Madde 61. — Kalemi mahsus müdürlerinin tayin 
veya vazifelerine nihayet verilmesi bilâ-kayıt vekillerin 
salâhiyeti dahilindedir. Cezaen olmamak şartiyle va

zifesine nihayet verilen Kalemi mahsus müdürleri 
ondan evvelki memuriyetlerine ve mezkûr müdüriyet 
ve memuriyetlerdeki kıdemlerine göre diğer memuri
yetlere tayin olunurlar. Tayinlerine kadar memuri
yetleri ilga edilen memurlar gibi maaş alırlar . 

Madde 62. — Her memur istifa etmek hakkını 
haizdir. ' 

Madde 63. — 37 nci maddede muharrer yerlerden 
birine tayin edildikten sonra gitmeyerek veya gidip 
de muayyen müddeti ikmal etmeyerek istifa edenler 
tekrar memuriyet istedikleri takdirde en evvel mezkûr 
yerlerden birinde muayyen müddetle memuriyet kabu
lüne mecburdurlar. 

Madde 64. — Devlet veya idarei hususiye veya be
lediyeler hesabına memleket dahilindeki: meslek ve ih
tisas mektep ve müesseselerine tahsil edenler tahsille
rini ikmalden itibaren nihayet üç ay zarfında bilmü-
racaa tayin edilmek şartiyle orta tahsil görmüş olanlar 
beş, yüksek tahsil görmüş olanlar sekiz sene meslek 
ve ihtisasları dahilinde hizmete mecburdurlar. 

Devlet ve idarei hususiye veya belediyeler hesabı
na ecnebi memleketlerinde tahsil görmüş olanlar av
detlerinden itibaren nihayet üç ay zarfında bilmüra-
caa tayin edilmek şartiyle müddeti tahsillerinin iki 
misli kadar meslek ve ihtisasları dahilinde lızmet et
meye mecburdurlar. Gerek birinci ve gerek ikinci fık
rada mevzubahis olan zevat muayyen müddet hizmet 
etmedikçe istifa edemezler. Aksi halde devlet veya 
idarei hususiye veya belediyeler tarafından sarfedilmiş 
olan mebaliği faiziyle beraber ödemeye mecburdur
lar. Fakat üç ay zarfında tayin olunmayanların mec
buriyetleri sakıt olur. 

Madde 65. — Memurlar müetemian tatili işgal 
edemezler. Aksi takdirde mevcut ahkâmı cezaiye mu
cibince haklarında muamele yapılmakla beraber mü
şevvikleri memuriyeten ihraç ve iştirak edenlerin sınıf
ları bir derece tenzil olunur. 

Madde 66. — Müstafi memur halefi gelinceye ka
dar vazifeye devam eder. Halefi bir aya kadar gelme
diği veya yerine vekil tayin edilmediği takdirde ma
fevkini haberdar ederek vazifesini terk edebilir. Fev
kalâde mazeretle istifa edenler mafevklerini haberdar 
etmek şartiyle bir ay kaydından müstesnadırlar. 

Madde 67. — Müstafi memurlar tekrar memuri
yete talip olurlar ise sıra beklemek mecburiyetinde
dirler. 

Muavenet Sandığı 
Madde 68. — Devletin bir (Memurin Muavent San

dığı) olacaktır. İşbu sandığın umuru ve muamelâtı ka
nunu mahsusla tayin edilir. 



Muavenet 
Madde 69. — Beş seneyi ikmal etmeden vefat eden 

memurin hini vefatında ailesine tahsisatiyle beraber 
iki maaş, beş seneyi ikmal ederek vefat eden memu
run hini vefatında ailesine tahsisatiyle beraber üç 
maaş, on seneyi ikmal ederek vefat eden memurun 
hini vefatında ailesine tahsisatiyle beraber dört maaş, 
on beş seneyi ikmal ederek vefat eden memurun hini 
vefatında ailesine tahsisatiyle beraber altı maaş ita 
edilir. Bu muavenet tekaüt ve harcırah kanunlariyle 
muayyen hukuka halel getirmez. 

Madde 70. — Yirmi yaşma vusulden itibaren memu
riyet ve mazuliyet maaşı alarak bilfiil yirmi beş «ene 
hizmet edenler tekaüdünü talep edebilirler. Mesleği 
memuriyet olup da Mebusluğa intihap olunanların 
Mebusluk müddeti hizmeti fiiliye addolunur. Ordu
daki hizmetinden dolayı seferberlik, esaret ve kanun 
ile muayen mıntıka zamları tekaüt maaşlarının hesa
bında müddeti hizmete zammoîunur. 

Madde 71. — Altmış beş yaşını ikmal eden memur 
resen tekaüde sevk olunur. Bu suretle tekaüde sevk 
edilen memura son maşının maatahsisat bir seneliği 
defaten ikramiye olarak verilir. 

Madde 72. — Yirmi beş sene hizmet eden memura 
son on sene zarfında aldığı en yüksek maaşının yüz
de ellisi tekaüt maaşı olarak tahsis edilir. Yirmi beş 
sene hizmetten sonraki her sene için yüzde elliye maaşı 
aslinin yüzde ikisi ilâve edilir. 

Mütekaidinden hizmete alınanların tekrar tekaüde 
ircalannda istihdam olundukları müddet hizmetlerine 
zam ile farkı maaş ita olunur. 

Madde 73. — Mebuslukta geçen müddet tekaüde 
mahsup edilir ve mebusluk tahsisatının aslı olan on 
bin kuruş tekaüde esas tutulur, İşbu madde hükmü 
birinci ve ikinci Büyük Millet Meclisi azalarına da 
şamildir. Mebus olmazdan evvel bulundukları memuri
yetler dölayısıyle kesbi istihkak ettikleri tekaüt maaşı 
miktarı bu haddi mütecaviz olanlara memuriyet 
maaşı üzerinden tahsis olunur. 

Madde 74. — Sene küsuratında altı ay ve ondan 
fazlası mütekaidin lehine vahide iblâğ ve dununda 
olanlar tayyedilir. 

Madde 75. — Mütekaitler memur addolunmaz. 
Muvakkaten memleket haricinde olsalar dahi tekaüt 
maaşını alırlar. 

Madde 76. — İktidar ve ihtisasından istifade müm
kün olan ve mecburî tekaüt sinnine varan bir memur 
zinde ise tcra Vekilleri Heyeti karariyle memuriyete 
ipka edilir. 
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I Madde 77. — Bulunduğu daire veya vilâyete iki se-
J ne vazife ve derecesinin ehli olmadığına dair sicil alan 

memurin diğer daire veya vilâyete resen nakil ve tah
vil olunurlar. Oradaki hizmetinden ilk senesinde dahi 
aynı sicili alırlar ise müddeti hizmetlerine bakılmayarak 
inzibat komisyonu karariyle tekaüde sevk olunurlar. 
Müddeti hizmetleri haddi tekaüde baliğ olmayan me
murlardan bu suretle ilişiği katedüecek olanlara ilk 
on sene için üçer, fazla beher sene için ikişer maaşı 
aslî hesabiyle tazminat verilir. 

Mezuniyet 
Madde 78. — Her memurun senede bir ay mezu

niyet hakkı vardır. Mezuniyet esnasında maaşına ve 
memuriyet hukukuna halel gelmez, azimet ve avdet 
müddeti dahil değildir. 

Senelik mezuniyetin iki veya üçünü cemetmek caiz
dir. Ziyadesi sakıt olur. Muallimler tatil zamanında 
mezun addedilirler. Bunlara bilâmazeret müddeti ted-
risiye esnasında sene mezuniyeti verilemez. Hariciye 
memurlarının mezuniyetleri kendi kanunlarına tabidir. 

Madde 79. — Mecburî sebeplere ve meşru maze
retlere müstenit olmak şariiyle kazalarda kaymakam
lar ve vilâyetlerde valiler dairesi amirinin muvafakati 
ile memura sekiz gün kadar mezuniyet verebilirler. Bu 
mezuniyet senede on defadan fazla verilmiş ise fazlası 
sene mezuniyetine mahsup olunur. Kaza ve vilâyet 
daire âmirlerine de kezalik kaymakamlar ve valiler 
tarafından bu mezuniyet verilebilir. Ancak hakimler-

I le müddeiumumiler vekâletten mezuniyet alırlar. 
Madde 80. — Mezun memura âmirinin tensip ve 

iraesiyle refiklerinden bir veya daha ziyadesi bilâ-maaş 
vekâlet eder. 

I Madde 81. — Silâh altına davet olunmaktan do
layı memurlara verilecek mezuniyet kanunu mahsu
suna tabidir. 

Madde 82. — Hiç bir memur üç aydan ziyade me
zun bir memura bilâ-maaş vekâlet etmeye icbar edi
lemez. 

j Madde 83. — Sene mezuniyeti itasında devlet mu
amelâtının sektedar olmamasına dikkat ve ona göre 
memurların bu mezuniyetten istifade zamanlarını tes
pit etmek âmirlerin mütalâasıyle o memurları tayin 
eden makamların vazaif i cümlesindendir. 

Madde 84. — Hasta memurlara resmî etıbbanın 
raporlarını almak şartı ile hizmet müddetlerine göre 
atideki derecat üzere mezuniyet verilir: 

A) Beş sene hizmeti ikmal etmeyen ' memurlara 
tam maaş ve tahsisatiyle üç aya kadar mezuniyet 

I verilir. 



Bu müddet zarfında iyileşmedikleri takdirde bu me
zuniyet yine tam maaş ve tahsisatla üç ay kadar daha 
temdit olunur. 

B) Hizmet müddetleri on seneye kadar olan me
murlara kezalik tam maaş ve tahsisatiyle altı aya ka
dar mezuniyet ve lede-liktiza altı ay kadar daha bu 
suretle temdit olunur. 

C) Hizmet müdeti on sene ve daha ziyade olan 
memurlara tam maaş tahsisatiyle bir seneye kadar ve 
lüzumu halinde aynı veçhile bir sene kadar daha me
zuniyet verilir. 

D) Hastane ve senatoryumlarda tedavileri lüzumu 
fenne sabit olanların tedavi ve yol masrafları ait 
oldukları vekâletçe tesviye olunur. 

H) Hizmet ve vazifei memuriyetinden dolayı 
maluliyeti tebeyyün eden memurinin tekaütlüğü As
kerî Tekaüt Nizamnamesini malülin derecatına göre 
icra edilir. 

Hastalıkları balâda gösterilen müdedtlerden ziyade 
devam eden memurlar hakkında malülin ahkâmı ce
reyan eder. Ancak bilâhara afiyet iktisap ettikleri ta
bip raporu ile sabit olan memurların müktesep hu
kuku avdet eder. 

Memurinin Bazı Hukuk ve İmîiyazatı 
Madde 85. — Memuriyetinin ilgası dolayısıyle 

açıkta kalan meurlann ilganın vukublduğu ay ile onu 
müteakip olan ay zarfında maaş ve tahsisatı tam ola
rak ve bu müddetin hitamında tekrar hizmete tayin 
kılınmamış ise yeni memuriyete tayinine kadar en son 
almış olduğu maaşın nısfı ve tahsisatı fevkalâdesinin 
tamamı ita ve son memuriyetine muadil olmak şartiy-
le teklif olunan yeni memuriyeti kabulden istinkâf 
eylediği takdirde işbu açık maaşı katolunur. Mesleği 
memuriyet olan Mebuslar müdedtleri bittikten sonra 
tekrar intihap edilmezler- ise haklannda bu madde 
tatbik olunur. 

Madde 86. — Memurinin maaşı her ay bidayetin
de peşin verilir. Vefatı halinde verilen maaştan kıs
telyevm hasebiyle tevkifat icra edilmez. 

Madde 87. — Hükümet ve idarei hususiye ve be
lediye tabipleri memurlarla nafakası bunların üzeri
ne vacip olan efradı ailelerini meccanen tedavi eder. 

Madde 88. — Beş senesini ikmal eden her me
murun bir oğlu veya kızı nısıf, sair çocukları sülüsan 
ücretle leylî mekâtibe kabul olunur. On senesini ik
mal eden her memurun bir oğlu veya kızı meccanen, 
sair çocukları nısıf ücretle leylî mekâtibe kabul olunur. 

Madde 89. — Müteehlıil veya çocuk babası olan 
memurlara beher nüfus için beşer lira tahsisat çerilir. 
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Erkek çocuklar on beş, kız çocuklar on sekiz yaşım 
ikmal ettiklerinde işbu tahsisat katlolunur. 

Madde 90. — İşbu kanunun neşri tarihinden itiba
ren mazuliyei maaşi tahsis edilmez. Ancak müktesep 
hukuk mahfuzdur. 

Madde 91. — İşbu kauna mugayir olan ahkâm 
mülgadır. 

Madde 92. — İşbu kanunun maaş zammına ait ksmı 
1927 malî senesi iptidasından vesair ahkâmı neşri tari
hinden muteberdir. 

Madde 93. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Müzeyyel Madde 
23 Nisan 336 tarihi ile 23 Ağustos 339 tarihleri ara

sında Millî Hükümet emrinde bilfiil vazife ifa eden 
memurinin hizmette bulundukladı müddet tekaüt ve 
mazullyetlerinde iki kat hesap edilir. Mesleği memu
riyet olupta müstahdem veya mazul okluğu halde bu 
müddet zarfında Büyük Millet Meclisinde aza olan
lar dahi aynı suretle istifade ederler. Evvelce memur 
olduğu veyahut olmadığı halde Millî Orduya dahil 
olupta ihtiyat zabitliği edenlerle neferlikle hizmet edip 
bilâhare memuriyete avdet edenler memur veya ma
zul olsun olmasın gönüllü olarak Millî Orduya dahil 
olupta bilâhara memur olanlar dahi bu madde hük
münden istifade ederler. 

Maddei muvakkate — Memurinden gerek vazife 
başında bulunsun gerek müstafi veya mazul olsun 
sicilleri itibariyle kendilerinden istifade olunamayan
lar ile acizleri, kabiliyeisizlikleri tahakkuk edenler 
işbu kanunun neşri tarihinden itibaren üç sene zarfın
da tekaüde sevk olunmak suretiyle tasfiyeye tabi 
tutulurlar. Bunlardan haki» tekaüdü iktisap etmeyen
ler her sene, hizmetine mukabil lîk on senesi için üçer 
ve ondan ziyadesi için ikişer maaşı aslî itasiyle alâ
kalan katolanur. 

Maddei Muvakkate 2. — Devlet devairimde me
murin sınıf, derece, unvan ve maaşatınm teadül ve 
tevhidini temin için bir kanunu mahsus tedvin olu
nacaktır. Her vekâlet ve daire tarafından yapılacak 
memurin kanunlarının nihayet 1927 senei içrimaiyesi 
zarfında tanzimi ve Büyük Millet Meclisine şevki 
muktezidir, 

Maddei Muvakkate 3. — Bu kanunun neşrinden 
sonra bir sene zarfında tekaüdü icra edilen memur
larla kanunîm neşrinde, muamelesi ikmal edilmemiş 
bulunanların tekaüt ve itanı cramil maaşları 11 ağus
tos 1325 tarihli kanun ahkâmı veçhile tahsis edilir. 



Memurin Kanun Layihasının Muvazenei Maliye 
Encümenince Tetkik Edilen Mevadı 

Yirmi Birinci Madde — Yirminci maddede zik
redilen müddeti ikmal eden memuriyetinden mafevk 
memuriyete ehliyetleri salâhiyettar heyetler tarafın
dan tasdik edilmeyenlerin esas maaşlarına her üç 
senede bir yüzde on zamıııoiunur. Muayyen müddeti 
ikmal ediple mafevk memuriyete ehliyetleri salâhi
yettar heyetler tarafından tasdik olunanlar münhal 
bulunmaması dolayısıyle terfi edilemezler İse esas 
memuriyet maaşlarına her üç senede bir yüzde on beş 
zammedilir. Bu zamlarla esas memuriyet maaşının 
baliği mafevk derecenin maaşından efzun olan me
murlar terfileri halinde de maaşı halilerini alırlar. 

Mafevki bulunmamasından dolayı terfi imkânı ol
mayan memurlar muayyen müddeti ikmal ettikçe esas 
memuriyet maaşlarının yüzde on beşi nisbetinde zam 
alırlar. 

Yirmi Beşinci Madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Otuzuncu Madde — Uzaklıklarına veya sıhhî ve 

idarî esbaptan dolayı hususî vaziyetleri haiz olmala
rına binaen tcra Vekilleri Heyetince tayin ve tefrik 
ve dereceleri tespit olunan mahallere bu mahaller ha
ricinden gönderilen memurlara sülüsten bir misle ka
dar maaş zam ve ona göre tahsisatı fevkalâde ita ve 
iki senei kâmileye mukabil bir seneye kadar kıdem 
zammolunur. Bu gibi mahallere gönderilen memurlar 
üç senei kamile nihayetinde başka mahalle tahville
rini bihakkın talep edebilirler. Müracaatları üç ay 
zarfında terviç olunmayan memurların istifaları me
caz olup kendilerine memuriyeti sabıkalarına muadil 
memuriyet verilinceye kadar tam maaş ve tahsisat ita 
kılınır. 

Kırk Yedinci Madde — Asaleten iki memuriyet 
bîr zat uhdesinde içtima edemez. Muallimlik bundan 
müstesnadır. Memurlar kanunları ve nizamnameleri 
mucibince tabiî azasından bulunmadıkları meclis, he
yet ve komisyonlara intihapla aza olamazlar. 

Memurlar icrasiyle mükellef oldukları resmî mü
zayede ve alelıtlak münakaşalara iştirak edemezler. 

Altmışıncı Madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Altmış Birinci Madde —7 Aynen kabul edilmiştir. 
Altmış Dördüncü Madde — Aynen kabul edilmiş

tir. 
Altmış Altıncı Madde — Müstafi memur halefi 

gelinceye kadar vazifeye devam eder. «Halefi bir aya 
kadar gelmediği veya yerine bir vekil tayin edilme
diği takdirde mafevkimi haberdar ederek vazifesini 
terkedebilir. 
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1 Fevkalâde mazeretle istifa edenler mafevklerini 
I haberdar etmek şartıyle bir ay kaydından müstesna-
I dırlar, Ancak harp, isyan ve ihtilâl vukubulan yer-
I lerdeki memurlar istifaları kabul edilerek halefleri 
I muvassalât ve işe mübaşeret etmedikçe terki mevki 
I edemezler. Ettikleri takdirde bu hareketlerinin kanu-
I nen mucip olacağı mesuliyeti cezaiyeye halel gelane-
I mek üzere memuriyetten' tart ve kâffei hukuku mük-
I tesebelerinden mahrum edilirler. 
I Altmış Sekizinci Madde — Aynen kabul edilmiş

tir. 
I Altmış Dokuzuncu Madde — Aynen kabul edil-
I iniştir. 
I Yetmişinci Madde — Aynen kabul edilmiştir. 
I Yetmiş Birinci Madde — Lâ - aka! otuz sene bil-
I fiil hizmet ederek altmış beş yaşını ikmal eden me

mur resen tekaüde sevk olunur. Bu suretle tekaüde 
sevk edilen memura son maaşının matahsisat bir se-

I neiiği defaten ikramiye olarak verilir. 
I Yetmiş İkinci Madde — Aynen kabul edilmıiştir. 
I Yetmiş Üçüncü Madde — Aynen kabul edilmiştir. 

Yetmiş Dördüncü Madde — Aynen kabul edilmiş
tir. 

I Yetmiş Yedinci Madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Yetmiş Sekizinci Madde — Aynen kabul edilmiş

tir. 
I Yetmiş Dokuzuncu Madde — Aynen kabul edil

miştir. 
I Sekseninci Madde — Aynen kabul edilmiştir. 
I Seksen Dördüncü Madde — Hasta memurlara 
I resmî etibbanın raporlarını almak şartıyle hizmet müd-
I deflerine göre âtideki derecat üzerine mezuniyet ve-
I rilir. 

A) Beş sene hizmeti ikmal etmeyen memurlara 
tam maaş ve talısisatıyle üç aya kadar mezuniyet ve
rilir. Bu müddet zarfında iyileşmedikleri tabip ra-
poruyle sabit olduğu takdirde bu mezuniyet yine 

I tam maaş ve tahsisatla üç ay daha temdit olunur. 
I B) Hizmet müddetleri on seneye kadar olan me-
I murlara kezalik tam maaş ve tahsisatiyîe altı aya ka-
I dar mezuniyet ita ve ledellktiza altı ay kadar dalıa 
I bu suretle temdit olunur. 

C) Hizmet müddeti on sene ve daha ziyade olan 
I memurlara tam maaş ve talısisatıyle bir seneye kadar 

ve lüzumu halinde aynı veçhile bir sene kadar daha 
mezuniyet verilir. 

D) Memleket dahilindeki resmî ve hususî nıües» 
sesatı sıhhiyede tedavileri lüzumu feıuıen sabit olan-

I ların tedavi ve yol masrafları ait oldukları vekâletçe 
j tesviye olunur. 
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H) Hizmet ve vazifei memuriyetlerinden dola
yı maluliyeti tebeyyün eden memurinin tekaütlüğü 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun malulin dereca-
tına göre icra edilir. 

Hastalıkları balâda gösterilen müddetlerden ziya
de devam eden memurlar hakkında malulin ahkâmı 
cereyan eder. Ancak bilâhara afiyet iktisap ettikleri 
tabip raporuyla sabit olan memurların müktesep hu
kuku avdet eder. 

Seksen Beşinci Madde — Memuriyetinin ilgası 
dolayısıyle açıkta kalan memurların ilganın vukubul-
duğu ay ile onu müteakip olan ay zarfında maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi tam olarak ve bu müddetin hi
tamında tekrar hizmete tayin kılınmamış ise yeni 
memuriyete tayinine kadar en son almış olduğu maaş 
ve tahsisatı fevkalâdesinin nısfı ita ve son memuriye
tine muadil olmak şartıyle teklif olunan yeni memu
riyeti kabulden istinkâf eylediği takdirde işbu açüc 
maaşı katohınur. Mesleği memuriyet olan mebuslar 
müddetleri bittikten sonra tekrar intihap edilmezler 
ise mebusluktan evvelki memuriyetlerine nazaran 
haklarında' bu madde tatbik olunur. 

Seksen Altıncı Madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Seksen Sekizinci Madde — Beş senesini ikmal 

eden her memurun bir çocuğu nısıf, sair çocukları 
sülüsan ücretle leylî mekatibe kabul olunur. On se
nesini ikmal eden her memurun bir çocuğu mecca-
nen, sair çocukları nısıf ücretle leylî mekatibe kabul 
olunur. 

Seksen Dokuzuncu Madde — Tayyedilmiştir. 
Seksen Dokuzuncu Madde — Encümeni mah.su- * 

sun doksanıncı maddesi seksen dokuzuncu olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Doksanıncı Madde — Encümeni mahsusun dok
san birinci maddesi doksanıncı olarak kabul edil
miştir. 

Doksan Birinci Madde — İşbu kanunun maaş 
zammına ait kısmı 1927 malî senesi iptidasından mu
teber olup tarihi mezkûrdan itibaren cereyana baş
lar. Sair ahkâmı neşri tarihinden muteberdir. 

Doksan İkinci Madde — Encümeni mahsusun 
doksan üçüncü maddesi doksan ikinci olarak kabul 
edilmiştir. 

Müzeyyel Madde 
23 nisan 1336 tarihiyle 23 ağustos 1339 tarihleri 

arasında Millî Hükümet emrinde bilfiil vazife ifa 
eden memurinin hizmette bulundukları müddet tekaüt 
maaşlarının hesabında iki kat itibar edilir. Mesleği 
memuriyet olupta müstahdem veya mazul olduğu hal
de bu müddet zarfında Büyük Millet Meclisinde aza 
olanlar dahi aynı suretle istifade ederler. 

Evvelce memur olduğu veya olmadığı halde Milli 
Orduya dahil olupta ihtiyat zabitliği edenlerle nefer-
likte hizmet edip bilâhara memuriyete avdet edenler, 
memur veya mazul olsun olmasın gönüllü olarak Mil
lî Orduya dahil olupta bilâhara memur olanlar dahi 
bu madde hükmünden istifade ederler. 

Maddei Muvakkate 1. — Aynen kabul edilmiştir. 
Maddei Muvakkate 3. — Aynen kabul edilmiştir. 
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