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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 1 4 3 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak: 

Yetmiş Dokuzuncu İçtima 

29 Mart 1926 Pazartesi 
Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 
zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evra
kı varide ait oldukları mahallere havale olundu. Gü
müşhane Mebusu Hasan Fehmi Beyin hamil olduğu 
İstiklâl madalyası şeridinin yeşil - kırmızıya tahviline 
ve azayı kiramdan bazı zevata mezuniyet itasına mü
tedair Büyük Millet Meclîsi Riyaseti tezkereleri kı
raat ve kabul edUdi. 

Haklarında tayini muameleye mahal olmayan muh
telif mesaile müteallik mazbatalar kıraat ve kabul 
olundu. 

Müteakiben Veraset ve İntikal vergisi kanun lâ
yihasının müzakeresine geçilerek (8) madde müzakere 
ve intaç edildikten sonra Çarşamba günü toplanılmak 
Üzere celse tatil olundu, 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalaa 
var mı efendim 

EKREM BEY (Rize) — Efendim, geçen celsede
ki Evkaf Encümeni mazbatasının tevhidi muameleye 
karar verildi suretinde tashihi lâzım gelir. 

EVKAF ENCÜMENİ NAMINA SAFFET BEY 
(Urfa) — Efendim, hükümet tarafından evkaf hak
kında esaslı bir kanun lâyihası teklif edileceği için 
tayini muameleye mahal yoktur, demek, ahkâm kabul 
edilmiştir demektir. Ekrem Beyefendi tashihini arzu 
buyururlarsa tevhidi muameleye dairdir, o suretle tas
hih edilsin. 

— 408 — 



t : 80 31 . 3 . 1926 C : 1 

REİS — Tevhidi muameleye karar verilmiştir, o 
suretle taabih edeceğiz. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Veraset Ver
gisi Kanununun 28 nci maddesini geçende uzun uza-
dıya müzakere ettik. Encümene havale ettik. O mad
dede verasetin ne suretle sübut bulacağı, maliyece ne 
suretle tahakkuk ettirileceği mevzubahis idi. 29 ncu 
madde de aynı meseleden bahsediyor, 30 ncu madde 
de aynı medlul hakkında sarahati gösteriyor. 29 ve 
30 ncu maddeler müzakere edildiği sırada Muvazenei 
Maliye Encümeni reisi muhteremi Mustafa Abdülha-
Hk beyefendi bu 29 ve 30 ncu- maddelerin 28 nci mad
deye şiddeti irtibatı vardı, 28 nci madde kabul edil
meyince 29 ve 30 ncu maddeler halledilemez buyur
muştur. Aydın Mebusu Tahsin Bey de bu hususta iti
raz etmiştir. Fakat bu zapta geçerken yalnız 30 ncu 
maddeye şerh olarak yazılmış, 28 ve 29 ncu maddele
rin kabul edildiği gösterilmiştir. Halbuki makamı ri
yasetten bu maddeler reye konuldu ve kabul edilmedi 
idi. Binaenaleyh 28 nci madde kabul edildikten son
ra bunlar reye konacak.) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bu madde 
kabul edildi. 

MUSTAFA FEYZÎ BEY (Konya) — Kabul edil
medi Rica ederim, onun için bir yanlışlığa meydan 
verilmesin. ; 

REİS —> Müsaade buyurun. Bu fcaptı sabıka ait 
bir mesele, bir mütalaa değildir. Zabıtlarda hangi 
maddenin reye konulduğu ve fcabujl edildiği tabii 
yazılmıştır. Zabıtlara bakılır eğer rejye konulmamış 
madde varsa bittabi kanunun müzakeresi devam et
mekte olduğundan o madde müzakere; edilir, reye ko
nulur. Reye konulmuşsa zabıtlarda sabit olur. Mec
lis kabul etmişse bitmiştir. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Bendeniz hatırlıyorum 
madde kabul edildi. (Kabul edildi sesleri.) 

REİS — Benim hatırımda şöyle kalmıştır. Mad
deyi reye koyduktan ve kabul edildiğini tebliğ ettik
ten sonra dediler ki bundan evvelki maddenin buna 
taallûku var, reye konulmasa olur mu? Ben de ol
muş bitmiştir dedim. Zabıtlara bakınız ondan evvel
ki - maddeye taallûku varsa onun da i bir usulü var
dır. Usul dairesinde encümene gider.; Kanunun mü
zakeresi henüz hitam bulmamıştır. O maddeler kabul 
edilmiştir. Yalnız Beyefendinin buyurduğu tashihi zap
tı sabıkta yapıyoruz. Başka mütalaa var mıdır? (Ha
yır sesleri.) Zaptı sabık hülâsası kabul edildi. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 

/. — İstanbul Mebusluğuna intihab edilen İhsan 
Paşa hakkında ikinci şube mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Şubemiz encümeninin tetkik ettiği yukarıda mev
zubahis İstanbul Mebusluğuna intihab olunan İhsan 
Paşanın intihab mazbatasının kanun ve usule muva
fık olduğu anlaşılmakla keyfiyet Riyaseti Celileye 
arz olunur. 

İkinci Şube Reisi 
Konya 

Musa Kâzım 

.Kâtip 
Bozok 

Süleyman Sun 

REİS — Mazbatayı kabul buyuranlar el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

2. — Saruhan Mebusluğuna intihab edilen Dok
tor Saim Bey hakkında dördüncü şube mazbatası ve 
müşarünileyhin tahlifi. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 

Saruhan Mebusluğuna Doktor Saim Beyin maz-
batai intihabiyesi hakkında dördüncü i şube Encüme
ninden mevrut 29 . 3 . 1926 tarihli mazbata şubemiz-
ce bit tetkik muvafık görüldüğünden berayı tasvip 
heyeti umumiyeye arz edilmek üzere Riyaseti Celi
leye takdim kılındı efendim. 

i Reis 
Muş Mebusu 

Iryas Sami 

REİS — Mazbatayı kabul edenler el kaldırsın.. 
Etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

(Sami Beyin tahlifi icra kılındı.) 

Lâyihalar 

/. — Kurtarılan memleketlerin bazılarındaki gay
rimenkul emval için işgal zamanında v& işgalden son
ra verilen vesaikin sureti kabulü hakkında kanun lâ
yihası. (1/904) 

REİS — Tapu ve Muvazenei Maliye Encümenle
rine, havale ediyoruz. 
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Tezkereler 
/. — Sungurlu kazasının Dertli köyünden Kadir 

Kâhyaoğlu Yusuf hakkında affı hususi istihsaline dair 
Başvekâlet tezkeresi. (3/624) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
/. — İdarei Umumiyei VHayat Kanunu mucibin

ce azil ve nasıplanvilâyata mevdu maliye memur
larından bazılarının doğrudan doğruya vekâletçe ta
yinleri hakkında Başvekâletten gelen (1/867) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Çankırı Mebusu Rıfat Beyin Kayseri Maa
rif Müdürü iken hakkında tatbik edilen tekaüt mua
melesinin refine ve tekaüde sevkı tarihinden itibaren 
mazul addedilmesine dair istidası ve İstida encümeni 
mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — Gümüşhane mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
Ankara şehrinde 1924 senesinden mukaddem inşa edil
miş olan müsakkafattan her sene tahakkuk eden vergi
lerinin bir misli derecesinde ayrıca belediye vergisi ta
hakkuk ettirilmesi hakkında (4/353) numaralı takriri 
ve Muvazenei Maliye ve Dahiliye encümenleri maz
bataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — Mülkiye Baytar Mektebi Âlisinden neşet 
eden mülkîye baytarlarının hizmeti mecburesi hak
kında (1/728) numaralı kanun lâyihası ve tayini mua
meleye mahal olmadığına dair Memurin encümeni 
mahsusu ve Ziraat encümeni mazbataları. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Baytar Mektebi Âlisinden neşet eden mülkiye 

baytarlarının hizmeti mecburesi hakkında hükümet ta
rafından teklif kılınan işbu lâyiha i kanuniye Encü-
menlmizce müzakere ve tetkik olundu. 

Ahiren Meclîsi Âlice kabul Duyurulan memurin 
kanununun 64 ncü maddesinde devlet mekteplerinden 
mezun efendilerin hizmeti mecburelerine dair saraha
ti kâfiye mevcut bulunduğu cihetle tayini muameleye 
mahal olmadığının Meclisi Âliye arzına karar verildi. 

Ziraat Encümeni Mazbata Muharriri 
Reis Mardin 

Musa Kâzım Ali Rıza 
Aza Aza 

Edirne İzmir 
Faik Kâmil 
Aza Aza 

Mustafa Lütfi İzmir 
Mustafa Rahmi 

REİS — Mazbatayı kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — Vebayı bakarı hastalığının meni intişarını 
temin için her cins sığır hayvanatı ile ham derilerin, 
hastalığın hükümferma olduğu zamanlarda, meni it
hali hakkında (1/766) numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Ziraat encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
Takrirler 

/. — Urfa Mebusu Saffet Kemâlettin ve Antalya 
Mebusu Ahmet Saki Beylerin; düveli ecnebiye parla
mentoları azasının tatil zamanlarında Türkiye'yi ziya
retleri ve Büyük Millet Meclisi azasının da Avrupa'da 
seyahatlerinin teminatındaki takrirleri. 

REİS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete 
gönderiyoruz. 

3. — SUALLER, CEVAPLAR 

/. — Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin; Men
sucatı dahiliyenin ıslâhı maksadıyle Meclisi Âlice ka
bul olunan tahsisat üzerine şimdiye kadar ne yapıl
dığına dair suali ve Ticaret Vekili Ali Cenani Beyin 
şifahî cevabı: 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Mensucatı dahiliyenin ıslahı maksadıyle üç ay ev

vel Meclisi Âlice mühim tahsisat kabul edilmiş îdi. 
Şimdiye kadar elim vaziyette bulunan Kadıköy Bul

dan mensucatının ıslahı zınnında hiç bir teşebbüs gö
rülmediği cihetle bu tahsisatın ne olduğu hakkında 
Ticaret Vekil Beyin şifahen cevap vermesini rica ede
rim efendim. 12 Mart 1926 

Denizli Mebusu 
Doktor 
Kâzım 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, Kadıköy Buldan'da mensucat tez
gâhlarının elîm bir vaziyette olduğunu biz de tahkik 
ettik, anladık Meclîsi Âliden bu sene için verilmiş 
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ayrıca tahsisat yoktur. Fakat.orada bir merkez vü
cuda getirerek mevcut tezgâhlan yeni usul otomatik 
tezgâhlar haline koymak için tefkikat yaptırıyorum. 
Tetkikat henüz hftam bulmamıştır. Merkezini tayin 
için bir komisyon teşkil ettim, orada, merkez nerede 
olacaktır, onu tespit edecek. Fabrikalarla da sanayi 
ve maadin bankası muabere etmektedir. Bu tetkikat 
neticesinde gerek fabrikanın alat ve edevatı ve ge
rekse mensucatı itibariyle mahallî tespit ve itmam 
edildikten sonra tabiatiyle orada bir fabrika vücuda 
getirilecektir. Sanayi ve maadin bankası ferafmdan 
bir şirket teşkil edilerek yapılacaktır. Mesele bu mer
kezdedir. 

DOKTOR KÂZIM BEY (Denizli) — Efendim, 
evvelce Meclîsi ÂH zannediyorum kırk beşinci içti-
maında 135 bin lira tahsisat kabul etmiş idi. Bu tah

sisatla İzmir'de merkezî bir vaziyette bazı tesisat 
vücuda getirilecekti. İntizar ediyorduk. Fakat bu ka
dar zaman geçtiği halde elan bir şey j yapılmadığı gö
rüldüğü için dairei intihabiyem bulunan Kadıköy tez
gâhlarının feci vaziyette bulunduklarını anladığım 
için vekil beyefendiden bu sual ile anlaşıldığından 
kendilerine teşekkür ederim. 

REİS — Ruznamei müzakerata geçiyoruz. 

HAKKI BEY (Van) — Reis pasa; ruznamenin 
onuncu maddesinin Başvekâlete taalluku olmadığını 
zannediyorum. 

REİS — Efendim; sahibi takrir hükümetçe düşü
nülsün diyor. Divanı Riyasetçe düşünülsün dememiş
tir, 

HAKKI BEY (Van) — Pekiyi efendim. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Veraset ve İntikal Vergisi hakkında (1/810) 
numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye, Muva-
zenei Maliye ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim, Veraset Kanununu müzakere
sine devam ediyoruz. 23 ncü madde Encümene veril-
mişdi, tadilen gelmiştir, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 

Veraset Vergisi Kanununa merbut cetvelde üçün
cü derecede yazılı evlâdın evlâdı ilâ nihaye ibaresi
nin birinci derecedeki evlâttan sonra (ve evlâdın ev
lâdı) diye nakil ve tahrir edilmesine mütedair Meclisi 
Âlice nazarı dikkate alınmasına karar verilerek Encü
mene tevdi kılman Konya Mebusu Mustafa Fevzi Be
yin takriri üzerine mesele Encümende müzakere olu
narak; cetvel kabul buyurulan teklif mucibince tashih 
ve takdim kılınmıştır. 

Adliye Encümeni Reisi 
Konya 

Refik Bey 
hini imzada bulunmadı 

Kastamonu 
Necmettin 

Kastamonu 
AH Nazmi 

Konya 
Tevfik Fikret 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Antalya 
Ahmet Saki 

Karesi 
Osman Niyazi 

Sinop 
Yusuf Kemal 

REİS — Efendim, Tadilât cetvelde yapılan tas
hihe aittir. Evlât ve ahfada ait yani evlâdın evlâdı-
nadır. Cetvel p suretle tashih edilmiştir. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) -* Bir de cetvelde 
24 var, 29 olacaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bir tashih 
daha var cetvelde. Matbaa sehvidir. Sağdan ikinci sü
tunun beşinci rakamı iki yüz binden beş yüz bine 
kadar olan kategoride 29 olacak, 24 yazılmıştır. Üçer 
üçer gidiyor. Bu 24'de 29 olacaktır. Matbaa sehvidir. 

REİS — 24 rakamı 29 oldu. Sonra evlât keli
mesinin yanına evlâdın evlâdı yazıldı. Maddeyi cet
vel ile beraber reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.... Kabul edilmiştir. 

Riyasete 
Veraset Vergisi Kanununun 31 nci maddesine bir 

fdtra ilâvesi hakkında Konya Mebusu Mustafa Fev
zi Bey tarafından verilip Encümenimize tevdi kılı
nan takrir üzerine mesele Encümence tetkik ve mü
talaa kılındı. 

Otuz birinci maddenin üçüncü satırındaki tahsil 
olunur fıkrasından sonra' (verginin tahakkukunu mü
teakip intikal muamelesinin tapu dairelerince tahak
kuk beyannamesi üzerine derhal icrası mecburidir) 
fıkrasının teklif veçhile ilâvesi muvafık görülmüştür. 

Adliye Encümeni Reisi 
Kenya 
Refik 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 
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Konya Karesi 
Musa Kâzım Osman Niyazi 

Konya Kastamonu 
Tevfik Fikret AK Nazmi 
Kastamonu Sinop 
Necmettin Yusuf Kemal 

REİS — O halde 31 nci madde şöyle oluyor : 
Otuz Birinci Madde — Emvali gaynmenkule inti

kalinde vergi kıymetlerine nazaran üç sene zarfında 
ve tekasiti mütesaviye ile esas vergi ile tahsil olunur. 
Verginin tahakkukunu müteakip intikal muamelesinin 
tapu dairelerince tahakkuk beyannamesi üzerine der
hal icrası mecburidir. Mezkûr vergi tamamen tahsil 
edilmedikçe mal müntekil âhâre devir ve ferağı edile
mez. Bir taksitin miadında ademî tesviyesi halinde ver
gi kesbi müstaceliyet eder ve defaten bir seneliği istiy-
fa edilir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bu maddede birinci 
satırdaki «kıymetlerine nazaran» kelimeleri kalkmış
tır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — «Kıymetleri
ne nazaran» kalkmıştır. 

REİS — O halde maddeyi bu suretle kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir/ 

Yirmi Sekizinci Madde — Beyannameyi veren 
kimse beyannamesinde kendisine intikal eden nükut, 
emval ve eşya sairenin kâffesini kasten zikr ve tahrir 
etmediği takdirde keyfiyet lâekal iki şahit tarafından 
imzalı bir zabıtla tahakkuk ettirilir. Vergi idaresi iş
bu zaptı esas ittihaz ile verginin ve cezayı naktinin 
miktarını tespit eder. Mükellef tarafından maddeyi 
sabıka veçhile bu karar dahi temyiz edilebilir. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY — (Kasten) ke
limesi ilâve edilecek. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, maddenin 
şekli tahriri temini maksada tamamiyle kâfi olmadığı 
gibi haizi ehemmiyet görülebilecek bir tabiri havidir. 
Vergi memurlarına cezayı nakdî takdiri hakkı veril
memiştir. Yalnız yüzde yirmi diğer bir maddede bir 
misli vergi zammı yapabilecekler. Bu da ancak mü
kellef mahkemeye giderse mahkemenin karanyle kes
bi katiyet edecektir. Cezayı nakdî ancak bir mahke
me marifetiyle verilebilir. Vergi memurlarında bu se-
lâhiyet yoktur. Binaenaleyh bendeniz daha sade gör
düğüm şu şekfi teklif ediyorum: 

Mükellefin kendisine intikal eden nükut, emval 
ve eşya vesaireden bir kısmını beyannamesinde kas
ten göstermediği vergi idaresince lâekal iki şahit ta

rafmdan imzalı bir zabıtla tebeyyttn ettirildiği takdir
de mektumata ait vergi ikinci madde veçhile iki kat 
olarak tahakkuk ettirilir, 

Maddenin bu kadar olması kâfidir. Diğer cihetle
ri aşağıdaki ikinci madde tespit etmiştir. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Ka
bul ediyoruz efendim. 

REİS — Efendim, Encümen de bu teklifi madde 
olarak kabul ediyor. 

Riyaseti Celileye 
28 nci maddenin berveçhiâti tadilini teklif eyle

rim: 
Trabzon 
Rahmi 

Madde 28. — Mükellefin kendisine intikal eden 
nükut emval ve eşya vesaireden bir kısmını beyanna
mesinde kasten göstermediği vergi idaresince lâekal 
iki şahit tarafından imzalı bir zabıt ile tebeyyttn et
tirildiği takdirde mektumata ait vergi ellinci madde 
veçhile iki kat olarak tahakkuk ettirilir. 

REİS — Rahmi Beyin teklifini Encümenin mad
desi olarak reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Yedinci Fasıl : 
Mevaddı Müteferrika 

Otuz Yedinci Madde — Nama muharrer hisse se-
nedatiyle müteveffaya veyahut gaip ve mefkuda ait 
sair senedatın devir ve ferağı muamelesi, senedatı ntez-
kûrenin kıymeti cariyesi üzerinden verginin tediye 
edildiğine dair vergi idaresince verilmiş bir vesika 
ibraz edilmeksizin icra edilemez^ 

REİS — Mütalaa varını efendim? (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Otuz Sekizinci Madde — Bankalar, bankerler ve 
şirketlerle emanet kabul eden bilcümle eşhas vesair 
medyunlar, vukuundan haberdar olmadıkları bir ve
rasete ait nükudu veya senedat muhteviyatı ve emana-
tın listesini müstahakkının zuhurundan itibaren on 
beş gün zarfında idarehanelerinin bulunduğu mahal
lin vergi idaresine tevdi etmekle mükelleftir. 

Bu liste matbu ve numunesine muvafık olmak lâ
zımdır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — 38 nci maddede şekle 
ait bazı hatalar vardır; nükut veya senedat ve ema-
natın listesinin on beş gün zarfında tediye edileceği 
zikrediliyor. Liste böyle kalırsa nükut ve senedatı 
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aynen vereceği anlaşılıyor ki ibare şöyledir. Sonra 
yukarıda vukuundan haberdar olmadıkları kaydı var
dır. Bu maksat temine kâfi değildir. Maksat bu mü-
essesatı yedi emanetlerinde bulunan nükut vesaire as
habının vefatına muttali oldukları tarihten itibaren 
on beş gün zarfında hükümeti haberdar edebilirler. 
Bunda da ya bir mustahakı zuhuriyle veya başka su
retle haber alınabilirler. Sonra bu liste matbu ve nu
munesine muvafık olmak lâzımdır deniyor. Listeyi 
tahriren de verebilir. Bunun için şu şekilde bir tadil 
teklif ediyorum* 

«Bankalar, bankerler ve Şirketlerle emanet k'abul 
eden bilcümle eşhas vesair medyunlar, ellerindeki nü
kut ve senedat ve emanatın sahiplerinden birinin ve
fatına muttali oldukları tarihten itibaren on beş gün 
zarfında işbu nükut ve senedat ve emanatın bir listesi
ni idarehane veya ikâmetgâhlarının bulunduğu ma
hallin vergi idaresine tevdi ve âtideki madde hükmü
nü tatbik ile mükelleftirler. Bu liste matbu numune
sine muvafık olmak lâzımdır.» 

Âtideki maddeyi zikretmekteki maksadım da hü
kümete bu listeyi vermekle beraber yine ashabına 
emaneti reddedeceğine dair bir kayıt yoktur. Aşağı
daki maddede gelecektir. Ona atfohınması lâzımdır, 
Bu şekilde tadilini rica ediyorum. 

REİS . — Efendim, - madde hakkında başka söz 
isteyen yoktur. 

Riyaseti Celüeye 
38 nci maddenin berveçhiâri tadiMni teklif eyle

rim : 
Trabzon 
Rahmi 

Madde 38. — Bankalar, bankerler ve şirketlerle 
emânet kabul eden bilcümle eşhas vesair medyunlar, 
ellerindeki nükut ve senedat ve emanatın sahiplerin
den birinin vefatına muttali oldukları' tarihten itiba
ren on beş gün zarfında işbu nükut ve senedat ve 
emanatın bir listesini idarehane veya ikametgâhları
nın bulunduğu mahallin vergi idaresine .tevdi ve ati
deki madde hükmünü tatbik etmekle mükelleftirler. 

Bu üste matbu numunesine muvafık olmak lâ
zımdır. 

REİS — Encümen 38 nci madde olarak kabul 
ediyor mu? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY — Ediyoruz. 
REİS — O halde maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

Otuz Dokuzuncu Madde — Hayat Türk Sigorta 
şirketleri yahut ecnebi şirketlerinin Türkiye'de mües
ses şubeleri/vergi dairesinden vergimi} tediye edilmiş 
olduğuna dair bir tasdikname ibraz vç tediyesi lâzım 
gelen vergiye müsavi miktarda bir meplâğı teminat 
olarak tevkif edilmedikçe, abonenin vefatından do
layı hiç bir sahibi istihkaka prim ve sermaye ve mü
kâfat ve aylık vesair bir nam ile hiç bir para veya 
senet veremezler. On beş gün zarfında bulundukları 
mahallin vergi dairesine ihbar ile mükelleftirler. 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddeyi aynen reyinize vaz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Kırkma Madde — Maddei sabıkadaki muharrer 
şirketler veya şube ve acenteleri, verginin miktarını 
tayin ve tespit için çalışmak ve işbu kanun ahkâmının 
icra edilip edilmediğini anlamak ve evrak ve vesaiki 
lâzimeyi tetkik etmek üzere gelecek memurini ka
bule mecburdur ve talep edeceği malumatı vermekle 
mükelleftirler. -

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Reis Paşa 
orada «ki» edatı var, fazladır. Maddeyi sabıkadaki; 
«kî» sehiv olacak. 

REÎS — «ki» yi kaldırdık efendim; başka mütalaa 
yoktur. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kırk Birinci Madde — İşbu vergiyi tahakkuk et
tirmekle mükellef memurin vergi miktarının tayini 
için, devlet, idarei husiseye, belediye: devairinde ve 
müessesatı sairei resmiyede bulunan dosyalarla ve
saiki tetkik ve bir suretini almak hakkım, haizdirler. 

Musa hayatta bulundukça müşabih bu kaidenin 
hükmünden müstesnadır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Musa değil, müşabih 
olması lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY j— Tahkikatlar 
maki müteallik olmak lâzım gelir : Malı temellük 
edecek adam değil; müşabihi maldır. Mal mevzuba
histir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Mûsibf hakkım al
maktan bahsediyor. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mûsi hayatta bulundukça mûsibih olacak. Müşabih 
maldır. O mal hakkında devairi aidesi tarafından tah
kikat ve tetkikat yapmaya lüzum yoktur diyoruz. Va
siyet eden hayattadır. 
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REİS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kırk İkinci Madde — Vergi memurları ile sair 
memurini müteallikası nezdierinde bulunan evrak ve 
vesaiki ashabı intikalden olanlarla mehakim ve deva-
iri aidesinin resmî talepleri müstesna olmak üzere 
hiç bir nam ve sebeple kimseye irae edemezler. 

ALÎ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Adliye Encü
meni Kavanini Maliye Encümeninin teklifini kabul 
etmiştir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bu maddede Kavani
ni Malîye Encümeninin bir zühulü vaki olmuştur 
zannediyorum. Çünkü hükümetin teklifinde «aksi tak
dirde bir daha hizmeti devlette istihdam edilmemek 
üzere tart olunurlar» kaydı vardır. Kavanini Maliye 
Encümeni bu kayda lüzum görmeden teşhidini talep 
etti. bilâkis daha ziyade tahfif edildi. Bu fıkraya tay 
edilerek maddesi müeyyidesiz bırakılmıştır. Sonra 
bunda Encümenin İlâve ettiği kayıt, «ashabı intikal
den olanlarla mehakim ve cîevairi sairenin resmî ta
lepleri müstesna olmak üzere» dir. Mehakim her va
kitte bu hakkı haizdir. Sonra geçenlerde kabul etti
ğimiz kazanç vergisinde mevzuu bahsedilmiş ve bu* 
nun için altmış yedinci madde kabul edilmişti. Ona 
kıyasen bir madde kabul edilmesi daha* muvafıktır 
zannederim. Arz ettiğim maddeden maksat esrarı ade
mi ifsadı ve aile esrarını ifşa etmesinler 67 nci mad
de şöyle kabul edilmiştir : 

Madde 67. — İşbu kanun mucibince vergi tarhı 
ile mükelef muvazzaf memurin ve matruh vergileri 
İtirazen ve temyizen tetkik eden komisyonlar, azaları 
hasbel vazife muttali olacakları esrarı ticariyeyi baş
kalarına ifşa etmemekle mükelleftirler. _ Hilâfında 
hareketi sabit olanlar yüz İkadan beş yüz liraya ka
dar cezayı nakdî ile beraber bir haftadan üç aya ka
dar hapis ile mücazat olunur. Muvazzaf memurların 
işbu cürmü tekerrür ettiği halde bir daha hizmeti 
devlette istihdam olunmazlar. 

Bendeniz buna kıyasen maddenin kabulünü daha 
muvafık görüyorum. Bu esas dairesinde şöyle bir 
teklif arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
42 nci maddenin berveçhi âti tadilimi teklif eyle

rim : 
Trabzon 
Rahmi 

(Madde 42. — İşbu kanun mucibince vergi tarhı 
ile mükellef; muvazzaf memurin hasbel vazife mut
tali olacakları esrarı başkalarına ifşa etmemekle mü
kelleftirler. Hilâfında hareketi sabit olanlar yüz lira
dan beş yüz liraya kadar cezayi nakdî ile beraber bir 
haftadan üç aya kadar hapis ile mücazat olunur. Mu
vazzaf memurların işbu cürmü tekerrür ettiği halde 
bir daha hizmeti devlette istihdam olunmazlar.) 

Burada esrarı ticariye kaydını almadım. Zira aile 
esrarı da var. O mutlaktır. Hilâfında hareket edenler 
bir haftadan üç aya kadar hapis ile mücazat olunur. 
Bir daha hizmeti devlette istihdam olunmazlar. Ka
zanç Vergisi Kanununun maddesini aynen almamak
ta maksadı acizanem orada takdir komisyonlara ve
rilmiştir. Halbuki Jnırada takdir, mahkemelere ve
rilmiştir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Türk Ceza 
Kanunu bunu temin etmiştir. Oraya atfetmek daha 
muvafıktır. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Efendim, son fıkra vazifeyi 
suiistimaldir. Kanunu ceza bunu nazarı itibara ala
rak temin eylemiştir. Adliye Encümeni kanunu ceza
da böyle bir müeyyidesi olan bir meselede aynca is
tisnaî bir kaide koymayı kabul etmemiştir. Madde
nin Adliye Encümeninin tadili veçhile kabulünü rica 
ederim. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim* usul hakkın
da söyleyeceğim. Adliye Encümeni Kavanini Maliye 

Encümeninin tadilini kabul ettiğini ifade etmiştir. 
Muvazene! Maliye Encümeni kabul ettiği şekle göre 
son bir fıkra ilâve etmiştir. Son Encümenden, yani 
Adliye Encümeninden gelen noktai nazar, son tadil 
addedilerek Kavanini Maliye- maddesi reye vaz edil
mek suretiyle Muvazenei Mâliye Encümeninin mad
desinin mühmel bırakılması caiz olamaz. Muvazenei 
Maliye Encümeni son fıkrayı tabiî elbette bir esbabı 
makule veya bîr sebebi mucibe muvafık olarak yaz
mıştır. Bundan dolayı Muvazenei Maliye Encüme
ninin tadili hakkında rey alınmak lâzımdır. Şimdiye 
kadar devam eden müzakereler encümenlerden en 
son encümenin noktai nazarı ya azamî tadilâtı ihtiva 
eder, ya etmez. En son noktai nazar müzakereye vaz 
edilerek diğer noktai nazarlar ihmal edilmektedir. 
Bendenizce Muvazenei Maliye Encümeninin noktai 
nazarı son tadildir. Son tadil olmazsa Adliye Encü
meni Kavanini Malîye Encümeninin tadilini kabul 
etmiştir. Şu halde Muvazenei Malîye Encümeninin 
tadili reye vaz edilmek, kabul edilmediği takdirde 
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Kavambi Maliye Encümeninin ki reye arz edilmek 1 
icap eder. Öyle olmazsa son tadü yapan encümenin i 
noktai nazarı mühmel kalır ve bunda heyeti celilenin 
reyi alınmamış olur. Ben olur ki Muvazene! Maliye 
Encümenin reyini kabul etmek arzusundayım. Halbu
ki reye konmamıştır. Reyi izhar edemem. Binaenaleyh 
bu usul mahzurludur. | 

KAVANÎNİ MALİYE ENCÜMENİ .NAMINA 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, hü
kümetin teklifinde yalmz vergi memurları vardır. Ka
vanîni Maliye Encümeni; bu dosya sırf vergi memu
runun yanında bulunmaz bir mahkemeye de celp olu
nur. Bir mahkeme kâtibinin elinde de bulunur müta-
laasiyle oraya «vesair memurini müteallikasb tabiri
ni ilâve etti. «Aksi takdirde bir daha hizmeti devlette 
istihdam edilmemek üzere memuriyetten tart olu
nur». Bunu pek fazla gördü. Maddenin kabiliyeti tat-
bikiyesini tasavvur edemedi. Bu şekilde dedi ki hak
kında ahkâmı umumiye carî olsun. Memurin kanunu 
mahsusunun 30 ncu maddesinde aynen böyle bir fık
ra kabul edilmişti. Bunu düşürerek maddeden çıkar
mıştır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni o kaydı ay
nen ipka etti. «... bir daha hizmeti devlette istihdam 
edilmemek üzere tart olunur...» kaydı muvazenei Ma
liye encümeninin bir tadili değildir. Bu kayıt hükü
metin teklifinde vardır. Rahmi Beyefendi de izah et
tiler, kazanç vergisinde de hasbelvazife peyda edilen 
esrarın ifşasını kanunu cezanın müeyyedesinin fev-
kında, daha ağır bir cezaya tabi tuttuk. Şimdi bu da 
aynı vergiye tabi ve aile esrarına ait olduğu için bu
rada aynı müeyyedenin konulmasını lüzumlu gördük 
ve teklif ettik. Kavanîni Maliye ve Adliye Encümen
leri kânunu cezanın müeyyedatı umumiyesi meyanın-
da bu da dahil olduğu için, hususî bir müeyyedeye 
lüzum yoktur dediler. Muvazeni Maliye Encümeni de 
hükümetin teklifinin muvafık olduğu kanaatindedir. 
Memurlarınıza tabiîdirki itimadımız vardır fakat şu 
saâkle, bu saikle memurun da aldanmak ihtimâli var
dır. Onun için böyle bir kuvvei müeyyede faidelidir. 
Memurun aleyhine olsa bile muzır değildir. Bu bitta
bi vazifesini sui istimal edenlere teveccüh edenlere, 
tatbik edilecek şiddetli bir cezadır. Vazifesini sui is
timal edip etmemek memurun kendi elindedir. Yani 
ihtiyaridir. Bilerek böyle bir fenalığı irtikâp eden me
mur da böyle ağır bir ceza üe tecziye edilsin. Sıya-
net edilmek istenilen esrarı aile, esrarı ticaret, esrarı 
şahsiyedir. Onun için bendeniz esas itibariyle bu mü- ] 
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eyyedenin ipkasına taraftarım. Fakat Kavanîni Ma* 
üye ve Adliye Encümenlerinin teklif buyurdukları gi
bi kanunun cezadaki umumî müeyyedeyi kâfi görerek 
tay etmek isterseniz buna da itirazım yoktur. Fakat 
her halde fazla bir müeyyede faidelidir, yeni bir te
minattır. Başka bir şey değildir. Ve sonra buradaki 
müeyyedat yalnız vergi memurları hakkında değil sair 
memurini müteallikası ,içih kaydı koymak lâzımdır. 
Çünkü bu esrara yalnız vergi memurları vukuf peyda 
etmez. Tetkik komisyonları, itiraz komisyonları da 
vakıf olabilirler. Aynı kayıt onlar için konulmalı ve 
aynı müeyyede onlar hakkında da lâzımdır. 

KAVANÎNİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, ma
lumu âlinizdir ki metrukât vergi, tarh etmek için, ya 
bilmüzayede takdiri kiymet olunur veyahut tayin edi
len bir heyet tarafından takdir edilir. Şu halde bun
da mahremiyet kalmıyor. Sonra bu, kazanç vergisiy
le makis olamaz. Kazanç da bir ticaret meseledir, tüc
carın esrar meselesi var. Orada şiddetli ahkâm lâzım
dır. Vefat eden bir adamın metrukâtına kiymet kon
mak için bilmüzayede yapılır ki buna herkes vâkıf 
oluyor. Yahut ta arz ettiğim gibi bir heyeti muham
mene tarafından kiymet takdir olunuyor. Binaenaleyh 
bu maddede bu kadar şiddetli ceza koymak doğru de
ğildir. Kazanç meselesinde esrarı ticariye vardır. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Bunda da esrar 
ve veraset vardır. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA ALİ NAZMİ 
BEY (Kastamonu) — Efendim; yeni ceza kanunu
muzda buna dair müeyyede vardır. Onun için Adliye 
Encümeniniz kanunu cezada tayin edilen bu ciheti 
tekrar ederek zikre lüzum görmemiştir; Bu cihet yeni 
kanunu cezamızla müemmendir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; bu 
maddedeki müeyyedenin tayyı için Kavanîni Maliye 
Encümeni zaten metrukât müzayede ile takdiri kıy
met olunur buyuruyor. Fakat bundan evvelki madde
lerde gördük ki şirketler ve bankalarda mevdu olan 
paramn kıymeti müzayedeye konupta | takdiri kıymet 
edilmez. Orada meselâ seksen lira ise yine seksen li
radır. Müzayedeye konmaz. Çünkü artık o 80 lira
dır. Seksen buçuk olmaz ki. Onun için bir insanın öl
düğü \ akitte bankadaki mevduatını ve sairesini, hep
sini şöyle âlâmeleinnas meydana koymak çirkin bir 
şeydir. Bunların gizli kalması lâzım gelir. Bundan ev
vel aynı şekilde olan bankaların ve sair yerlerin mev
duatı hakkında memurinin ifşaatta bulunmaması için 
kuvvei müeyyede koyduk. Hafta geçti'bugün burada 
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kabul etmiyoruz. Bir senede değil, bir ayda çıkaraca
ğımız kanununlarm müşabeheti olsun. Mademki ver
gi kanununda aynı şekilde bir kuvvet müeyyede var
dır. O kanundaki maddenin kuvvei teyidiyesini bura
ya aynen koymakla mesele hallo!unur. Çünkü aynı 
meseledir. Orada da bankalara, müesseselere mevdu 
olan paraların tetkikine memurin selâhiyettardır. Fa
kat ifşa ederse şu ceza ile'tezyiye edilir dedik. Aynı 
iş olduğu için aynı ceza ile tecziye etmek lâzım gelir. 
Bugün yapalım yarın yapmıyahm. Böyle ismi olur? 
Çıkaracağımız kanunlar aynı olmalıdır. Dün yaptığı
mız şeyi bugün bilmiyoruz gibi bir mana çıkar ki bu | 
doğru değildir. Kuvvei müeyyedesini kazanç vergisi
nin aynı olarak koymalıdır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim; memurinin 
bu kanunun ahkâmı dairesinde vazifelerini sut isti
malleri meselesi, yalnız esrarı aileyi, esrarı varisi if
şadan ibaret değildir. Daha bazı vazifeleri vardır ki 
bunlardan daha mühimdir. O vazifeleri sui istimal et
tikleri vakit ne olacak? Meselâ olur ki terekede sui 
istimal dolayısiyle büyük bir menfaat temin etti. Te
rekeden bir şey çalarsa bunun cezası idam mıdır de- I 
meli? Esasen cürüm ile ceza arasında nisbet lâzım
dır. Burada bir ifşadan dolayı bir daha hizmeti dev
lette kullanmamak cezası çok ağırdır. Binaenaleyh 
bundan daha ağır vazifelerini sui istimal ettiği vakit 
ceza kanunnamesinde münderiç cezayı çekecek de- I 
mektir. Onun için burada her vazifenin altında o va
zifeye terettüp edecek cezayı göstermek doğru değil
dir. Umumî ahkâma tabi tutulmak lâzım gelir. Zaten 
Kavanîni Maliye Encümenimiz de o noktai nazardan 
kaldırmıştır. Onun için bendenizce bir memur şu va- I 
zifeyi yapmazsa bu cezayı görecek, şunu yapmazsa 
bu cezayı görecek gibi her maddenin altına bir kuv
vei müeyyede konulmaz. Ceza kanunu bütün sui isti
mallerin müeyyedesidir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Mesul 
olan da yoktur ya!... 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Mu-
vazenei Maliye Encümeni bunu tetkik ederken yalnız 
aile verasetine ait esrarı tetkik etmemiştir. Kabul bu- I 
yurdunuz 40 ncı maddede her şirket, her banka bir 
beyanname ile vesaik gösterecektir. Yarisin hakkı 
meydanda imiş, * yalnız onu nazarı itibara almamış
tır. Şirkete gidecek defterleri görecektir. Orada da bir
takım esrar görebilir. Binaenaleyh bu suretle vâkıf 
olacağı esrardan ifşaatta bulunmamak için bu ceza 
ve bu kuvvei müeyyede konulmuştur. Yalnız ceza ağır | 
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görülürde biraz tahfif edilmek istenir. Ona itirazımız 
yoktur. Muvazenei Maliye Encümeni her halde bir 
kuvvei müeyyede bulunmasını faideli görür. 

. KAVANÎNİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; mad
dedeki «resmî talepleri müstesna olmak üzere hiç bir 
nam ve sebeple kimseye irae edemezler» demek, bu 
dosya mahremdir demektir. Binaenaleyh mahrem ol-* 
duğu kabul edilen bir dosyayı irae eden bir memu
run memurin kanunu mucibince ihracı lâzım getir ki 
tart demektir. Bu kâfidir. 

REİS — Takrirleri okuyoruz : 

Riyaseti Celileye 
Veraset Kanunun 43 ncü maddesinin Muvazenei 

Maliye Encümeninin tadili veçhile müzakere olunma
sını teklif ederim. 

Gaziantep 
Şahin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Muvazeni Maliye Encümeninin 

tadili şeklinde maddenin kabulünü teklif ederim. 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
(Trabzon Mebusu Rahmi Beyin takriri tekrar 

okundu). 
REİS — Efendim, takririn ikisi Muvazenei Mali

ye Encümeninin yaptığı maddenin kabulünü teklif 
ediyorlar. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bendenizin takririmi 
Muvazene Encümeni kabul ediyor. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Paşa haziretleri; eğer Meclisi Âli cezayı tahfif etmek 
isterse itirazımız yoktur. Rahmi Beyin takriri daha 
hafif cezayı havidir. Her halde kanunda kuvvei mü-
eyyedesi olmak lâzımdır. 

REİS — Takrirlerin ikisi Muvazene Encümeninin 
burada tespit etmiş olduğu madde hakkındadır. Encü
men Rahmi Beyin takririni kabul ederse bu takriri 
reye. koymakla iktifa edeceğiz. Muvazenei Maliye En
cümenin de teklifi budur. Müzakere ettiğimiz mad
denin de azamî tadilâtı havi olanı budur diyeceğiz. 
Diğerleri bilâhare mevzubahis olacaktır. 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Bendenizde Rahmi 
Beyin takririne iştirak ediyorum. ; 

REİS — Demek siz de Rahmi Beyin takririne iş
tirak ediyorsunuz. O halde Rahmi Beyin teklifini re
ye koyacağım. Eğer bu kabul edilmezse o vakit diğer 
teklifleri reye vaz ederim. Rahmi Beyin takririni tek
rar okuyorum. (Rahmi Beyin takriri bir daha okun-



İ : 80 31 . 3 . 1926 C : 1 

du). Takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kırk Üçüncü Madde — tşbu vergi ile cezayı nak
dîlerini müddeti muayyenesi zarfında tediye etmeyen
ler hakkında tahsili emval kanununa tef ikan takibat 
ifa olunarak tahsilat icra olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Demin de arz etmiş 
olduğum veçhile cezayı nakdî meselesi vardır. Bun
da yine bir yanlışlık vardır, (tşbu vergi ile cezayı nak
dîler) denilmiştir. Cezayı nakdîlerin tahsili mahkeme
ye aittir. Binaenaleyh cezayı nakdîlerini yerine cezaen 
yapılan vergi zamları demek lâzımdır. 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY — Maksat bu
dur. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Rah
mi Beyin takririni okuyorum : 

Riyaseti CeKleye 
43 ncü maddenin bervechi âti tadilini teklif eyle

rim : 
Trabzon 
Rahmi 

Madde 43. — İşbu kanun mucibince tahakkuk 
eden vergilerle cezaen tayin olunan vergi zamları, 
müddeti muayyenesi zarfında tediye etmeyenlerden 
Tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

REİS — Efendim, Encümen de bunu 43 ncü mad
de yerine kabul ediyor. Aynen kabul edenler lütfen 
ellerim kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Kırk Dördüncü Madde — Beyannamelerle vergi
nin tahakkukuna esas olacak vesaik damga resminden 
muaftır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim; 
ikinci fıkra tay edilmiştir ama orada diyoruz ki: tş
bu evrak ve vesaik diğer bir maksatla herhangi bir 
daireye ibraz edildiği surette damga resmine ve sair 
mükellefiyete tabidir. (Ne gibi meselâ sesleri). Diğer 
tasdiknamelerden farkı yoktur. Yergi nokta! nazarın
dan tanzim edilecek beyanname damga resminden 
muaftır. Fakat vergi için değil başka bir maksatla 
başka bir dairede müddeasını isbat için ibraz edilirse, 
herhangi bir maksadı isbat için ibraz edildiği zaman 
resme tabidir. 

HAMDİ BEY — Aslım alamaz, suret alır, suret 
pula tabidir. 

MALtYE VEKİLİ HASAN BEY — Vergiden 
başka bir maksatla, başka dairede bir müddeayı ispat 
için ibraz ve istimal edilirse damga resminden muaf 
değildir ve bunda muafiyet için bir sebep görmüyo

rum. Mamafih musir değilim. Son fıkran» tarif et
mek istediği maksat budur. Bu usul bir çok kanunları
mızda caridir, Şunun için istimal edilirse muaftır isti
mal edilmezse muaf değildir diye hazine ile hiç alâka
dar olmayan şahsî bir meseleyi ispat etmek için vesi
ka makamında istimal edilirse onun biraz farkı olması 
lâzımdır kanaatındayım. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bugün Mustafa Fey
zi Bey biraderimizin teklifi üzerine kabul edilen bir 
fıkra vardır. Beyannameler ve saire pul resmine tabi 
olmasın. Hazine ile alâkası olmayan şahsî bir iş ve 
devairde kalan vesaik nasıl geri alınabilir, nasıl pul
lanabilir? Devairden vesaik nasd alınabilir? 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Eğer maksat su
ret ise başka. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Sureti resme 
tabimidir? 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Devair geri ve
remez, suret te veremez. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Bendeniz 
zannediyorum ki ash tabi olmayan sureti de tabi ol
maz. Eğer heyeti celilenizin içtihadı suretin tabi oldu
ğu kanaatında ise ikinci fıkranın müeddası temin edil
miştir, fakat bendeniz zannediyorum ki aslı tabi ol
mayan şeyin sureti de tabi değildir. Şimdi beyanname
nin bir sureti başka bir şahsî iş için vesika olarak is
tenilmiştir. 

İSMET BEY (Çorum) — Geçen maddelerin birin
de beyannameyi iki muameleye esas ittihaz ettik. Bi
risi verginin tahakkukuna, birisi de muamelenin aslına 
aittir. Şu halde beyanname tapu idarelerine verildiği 
zaman damga resmine tabidir. Sair vesaik de tabidir. 
Şahsın alâkası vaki olmadan mahkeme resmen talep 
edebilir. Binaenaleyh bu teşevvüşü mucip olur, tayyı 
lâzım gelir kanatındayım. 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY — Ben maksadı 
izah için söz aldım. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHARRİ
Rİ ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Adliye Encü
meni bu kanunu Maliye Vekili Beyefendinin huzur-
lariyle müzakere ederken fıkrai saniyenin ifasının te
şevvüşü muameleyi mucip olmaktan başka bir netice
yi intaç etmeyeceğine kani olmuş ve hükümet de bu
na iştirak etmiş idi. Binaenaleyh ikinci fıkrasının tayyı 
suretiyle maddenin kabulünü rica ederim. 

(44 ncü madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Kabul etmeyenler lütfen en kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
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Kırk Beşinci Madde — Beyannameler ve merbu-
tatının ve borç mevcudiyetini müeyyet tasdikname ve 
sair vesaikin hileli olduğunu Memurini Maliye Kanu
nen muteber olan kâffei vesaikle mahkemede ispat 
edebilirler. 

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

Kırk Altıncı Madde — Vergi tahakkukuna müte
allik efal ve harekâtı memnua, verasetin vukubuldu-
ğu yahut bilâbedel bir servete tesahup edildiği tarihten 
iki sene sonra müruru zamana uğrar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kırk Yedinci Madde — İşbu vergi sureti katiyede 
tahakkukundan itibaren beş sene zarfında tahsil edil
mediği takdirde müruru zamana uğrayarak bir daha 
talep edilmez. 

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

Kırk Sekizinci Madde — Beyanname itasiyle mü
kellef olupta altı ve yedinci maddeler mucibince be
yannamelerini müddeti muayyeneleri zarfında vergi 
idaresine vermeyenlerden vergi yüzde yirmi fazlasıy-
le tahsil olunur. 

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

Kırk Dokuzuncu Madde — Ashabı intikalden ol
dukları halde müteveffanın metrukâtına fiilen vazi-
ülyed olmadıklarından dolayı beyanname vermeye 
muktedir olmayanların, bir ihbarname ile keyfiyeti 
vergi dairelerine verdikleri takdirde, kendileri beyan
namelerini vermiş addolunurlar. 

REİS — Söz isteyen varmı? Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Ellinci Madde — Mevcut olmayan bir deyini mev
cut gösteren yahut mitkarı hakikisinden ziyade borç 
tasdik eden dayinler ve ciheti maliyeye sahte evrak 
ibraz edenler hakkında kanunu ceza mucibince yapı
lacak takibatı kanuniye icra edilmekle beraber ket-
molunan miktara ait vergi iki kat istiyfa olunur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, maddenin 
üçüncü satırında «ciheti maliyeye sahte evrak ibraz 
edenler hakkında» deniyor. Malumu âliniz bunların 
bilerek ibraz edilmiş olması lâzımdır ki mucibi ceza 
olsun. Onun için buraya bir (bilerek) kelimesinin ilâ
vesi lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Kendisi tan
zim ettiği şeyi bilmiyormu diyeceğiz? 

RAHMİ BEY (Devamla) — Efendim, veresenin 
eline başka yerden bir senet geçer. Sahte olduğunu 
bilmez, ibraz eder. 

Sonra maddenin aşağısında «ketm olunan mikta
ra ait vergi iki kat istiyfa olunur» deniyor. Kimden 
istiyfa olunur? Kim ketmedecektir? Bu tayin edilme
miştir. Mükellefler tarafından kasten ketm vuku bu
lursa vergi onlardan iki kat olarak alınır demek lâ
zımdır. Halbuki maddenin yukarısında mükellef yok
tur. Borç beyannameleri verenler, dayinler mevzuba
his olmuştur. Binaenaleyh aşağıya (mükelleflerden) 
kaydının ilâvesi lâzımdır. Ve maddenin o yolda tadi
lini teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Dayin mükellef, değildir ki!... 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Pekâla, mükellef ol
madığına göre bu iki kat vergi kimiden aliiıacaktır, 
yukarıdaki dayindenmi bu vergiyi alacaksınız 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu sahtekârlığı yapan mükellef ise mükelleften, da
yın ise dayinden!.. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Dayin hakkında yal
nız takibatı kanuniye yapılır. Onun cezasını kanun 
verir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ben vergiyi alayım da kimden olursa olsun. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Efendim, bendeniz 
maddenin şu yolda tadilini teklif ediyorum. «Mevcut 
olmayan bir deyini mevcut gösteren yahut miktarı 
hakikisinden ziyade borç tasdik eden dayinler ve ci
heti maliyeye bilerek sahte evrak ibraz edenler hak
kında, Kanunu ceza mucibince takibatı kanuniye icra 
edilmekle beraber mükelleflerin kasten ketmeclikleri 
vergi ikü kat olarak kendilerinden, istiyfa olunur.» 
Bu şeklin kabulünü rica ederim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Kendi taksiratlarından 
mütevellit olmayan bir işten dolayı ceza nasıl ohır? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bilerek ketmedenler 
diyorum. 

T AHİR BEY (Giresun) — Burada mükellef ol
mayarak meselâ: Alacaklı bir alacak beyan etti me
selâ: Bendeniz alacaklıyım. Hesaıbımca on bin lira 
istiyorum. Ona göre beyannamemi verdim. Bunu na
zarı dikkate aldınız. Sonra iş mahkemeye düştü. Da
va cereyan etti, yahut verse ile hesap rüyet edildi. 
Olabilir iki bin lira çıktı. Bu vaziyette ne olacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) -^ 
Efendim, bendeniz zannediyorum k$ Tabir Bey ya
nıktılar ve zannettiler ki dayinler beyanname vere-
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çektir. Dayinler beyanname vermezler. Madde ve 
kamın diyor ki hini vefatında müteveffanın vesaiki 
muteber ile senedatı muterebe ile tespit ve ispat 
edilen düyunun terk ettiği emvaılin yekûn kiymetin-
den tenzil edilir ve vergi kalan mal tahsim edilip va
rislere tevzi edildikten sonra varislerin hissesine göre 
varislerden tahsil edilir. Meselâ: varisler beyanname 
veriyor ve diyor ki: filan tarihli senet mucibince mu
risimizin tüccardan Ahmet efendiye on bin lira bor
cu var. Ve bu borcu, Ahmet efendi de «ben şu ta
rihteki tasfiyei hesaptan veyahut ciheti karzdan do
layı müteveffa Mehmet efendiden şu kadar alacaklı
yım» diye tasdik ediyor. Burada dayin bu beyanna
meyi ne için tasdik ediyor? Mahza, varislerin eline 
geçecek maldan düyun miktarı tenzil edileceğinden 
ve o tenzil eti ilecek miktar vergiden kurtulacağından 
böyle tasdik ediyor. Burada dayin, hukuku hazinenin 
ketini için vasıta oluyor demektir. Böyle bir hareket 
vukuunda dayin de varislerle beraber hukuku hazi
nenin ket mi nd e müştereken hareket etmiştir. Binaen
aleyh, maddeyi kanuniye, onun hakkında da takibatı 
kanuniye icra edilsin demek istiyor. Fakat bir senet 
vardır. Hakikidir. Borcun miktarı malumdur. Lâkin 
verese ile dayin arasında indelımıhakeme bu borcun 
yüz bin kuruş olmayıp elli bin kuruş olduğuna mah
keme karariyîe hükmedilmiş ise burada hukuku hazine
nin ketini için senet böyle yazılmıştır manası çıkarılamaz 
ve bu hukuku hazinenin ketini manasım tazammum 
etmez. Mesele bundan ibarettir. Onun için, dayinlere 
dokunur bir cihet yoktur. 

REİS — Rahmi Beyin takriri vardır, okunacak
tır: 

Riyaseti Celileye 
50 nci maddenin bervechiâti tadilini teklif eyle

rim: 
Trabzon 
Rahmi 

Ellinci Madde — Mevcut olmayan bir deyini 
mevcut gösteren yahut miktarı hakikisinden ziyade 
borç tasdik eden dayinler ve ciheti maliyeye bilerek 
sahte evrak ibraz edenler hakkında kanunu ceza mu
cibince takibatı kanuniye icra edilmekle beraber mü
kelleflerin kasten ketmettikleri vergi iki kat olarak 
kendilerinden istiyfa olunur. 

REİS — Encümenin mütalaası var mı efendim? 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Ka
bul ediyoruz efendim... 

REİS — Efendim; Encümen Rahmi Beyin tadili
ni kabul ediyor. Rahmi Beyin tadil teklifini ellinci 
madde olarak kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Elli Birinci Madde — Dördüncü madde anıkâmı-
na riayet etmeyen konsoloslardan yirmi beş liradan 
yüz liraya kadar ve muhtar ve heyeti ihtiyariye aza
larından beş liradan yirmi beş liraya kadar cezayi 
nakdî alınır. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim; maddeye, 
hükümetin teklifinde olduğu veçhile (hükmen) keli
mesinin ithali lâzımdır. Yani (hükmen cezayı nakdî 
alınır) demek lâzımdır. Bunu teklif ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zaten bunlar hükmen alınacaktır. 

RAHMİ BEY (Devamla) — Bir de şunu anlamak 
istiyorum. Kavanini Maliye Encümeninin kabul et
liği şekilde «Heyeti ihtiyariye azalarından beşer lira
dan yirmi beş liraya kadar cezayı nakdî alınır.» tabiri 
vardır. Adliye Encümeninin tadilinde «beş liradan 
yirmi beş liraya kadar cezayı nakdî alınır» deniyor. 
Bu, beş liradan yirmi beş liraya kadar cezayı nakdî 
heyeti ihtiyariye azasının heyeti mecmuasmdanmı, 
yoksa her birindenmi ahıur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Her birinden beşer liradan yirmi beş liraya kadar 
cezayı nakdî alınır. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Zaten usul 
böyledir. Her birinden alınır. 

REİS — Efendim; burada «azalarından beşer li
radan yirmi beşer liraya kadar hükmen cezayı nakdî 
alınır» şeklinde maddeyi tashih ettik. Bu suretle 
maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kalduısın... Kabul 
edilmiştir. 

Elli İkinci Madde — İşbu kanun mucibince vergi 
idaresince tayin olunan cezalar mahallinin en büyük 
mal memuru tarafından badettasdik mükellefe tahri
ren tebliğ edilir. Mükellef tarihi tebliğden itibaren 
on beş gün zarfında mahallî sulh mahkemesine mü
racaatla itiraz edebilir. Mahkemenin hükmü katidir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, burada 
da (cezalar) kelimesi vardır. İltibasa mahal kalma
mak üzere «vergi idaresince tayin olunan vergi zam
ları mahallinin en büyük mal memuru tarafından ba
dettasdik ilâh.» demek lâzımdır. 

REİS — «Vergi idaresince cezaen tayin olunan 
vergi zamları mahallinin en büyük mal memuru İlâh...» 
şeklînde maddeyi tashih ettik. Başka söz isteyen var 
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mı? (Hayır sesleri) maddeyi tashih veçhile kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Elli Üçüncü Madde — İşbu kanunun suveri tat-
bikiycsi Maliye Vekâletince tanzim edilecek bir ta
limatname ile tayin olunur. 

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

Elli Dördüncü Madde — İntikal ve ferağ muame
lât ve harçlarına dair elyevm cari olan mevaddı ka-
nuniyenin işbu kanuna muhalif ahkâmı mülgadır. 

İSMET BEY (Çorum) — Elendim, bu kanun, fe
rağ ve intikal muamelâtıyle harçlarına dair olan me-
vatklı kanuniyeyi ve bir de tarifenin hibe ve intikale 
ait olan aksamını tadil ediyor. Yani, bu kanun, inti
kal ve ferağ harçlarım ve veraset vergilerini daha 
muntazam, daha faideli bir şekle koyuyor. Böyle da
ha faideli bir şey kabul ediyorken bir de harç tarife
sinde çoktan kalmış varakı baha vardır. Tapu idare
leri tavzif edilmeden evvel tespit için varakı baha alı
nırdı. Üç kuruş idi. İki kuruş idi. İki kuruş kâtibe bir 
kuruş varaka baha idi. Varaka bahanın cins ve nevi 
de muayyen şekilde idi. Sonra daireler tevzif edildi. 
Varakı baha, bir takım sınıflara tefrik edildi. Ayrıca 
defterlerde hesap açddı. Çizgiler ve sütunlar ayrıldı. 
Oralara yazılıyor. Varakı baha köylerde beş kuruş
tu. Kazalarda yedi buçuk kuruştu. Vilâyet merkezle
rinde ori, on beş kuruştu. Aralarında nispet ve ıddı-
rak da yoktur. Çok eski bir şeydir. Onun için kanu
nun bu maddesi kabul edilirken, işbu kanuna muha
lif ahkâm ile bilumum varakı baha mülgadır» iyi bir 
kanun yaparken, çok eski bir şeyi, sütunları işgal 
eden bir şeyi de kaldırmış oluruz. Onun için madde
nin bu şekilde tadilini teklif ediyorum : «... işbu ka
nuna muhalif ahkâm 0e bilumum varakı baha mül
gadır» kabulünü istirham ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, varakı baha namıyle alınmakta olan şey, 
muhteliftir. Buyurdukları veçhile büyük bir şeyi de 
tutmaz. Ahaliden vergi alıyoruz. Vergi almak için 
eline vereceğimiz tasarruf senedinden bir şey alma
yalım. Bu noktadan taraftarım. Fakat bir aksı tesiri 
olur. Bunu arz edeyim. Paralı bir kâğıt olduğu için 
daima iyi kâğıtttan yapılırdı ve cüzdan şeklinde ya
pılması mutasavver idi. Şimdi onlar suya düşer. Har
cıâlem kâğıttan yapılır ve bunların da ne kadar da
yanacağını siz takdir buyurursunuz. 
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İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bendeniz ta
pu senetlerinin bu şekilde kalacağına kani değiMm. 
Tapu sicilâtı nasıl güzelce tanzim ediliyorsa bu va-
saiki de - Hasan Beyin dediği gibi değil - güzelce ya
pacaktır. Vergiyi nasıl fazla alıyorsa bu vesaiki de 
mükemmelen verecektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Pekâlâ! Pekâlâ!. 

REİS — İsmet Beyin bir takriri var, okunacak
tır : 

Riyaseti CeMIeye 
Kanuna muhalif ahkâmı ile cümlesinden sonra 

(bilumum varaka baha) cümlesinin ilâvesini teklif 
eylerim. 

Çorum 
İsmet 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldır
sın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı dikkate alınmıştır. Encümeni bunu kabul edi
yor mu?.. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Kabul ediyoruz. 

REİS — Efendim Encümen kabul ediyor. Mad
deyi bu suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Elli Beşinci Madde — İşbu kanunun tarihi neş
rinden akdem bilâbedel vuku bulan intikalât, mev-
hubatın iki sene zarfında muamelei resmiyesmin ifa
sına tevessül olunduğu takdirde mükelefîyet ahkâmı 
sabıkaya tabidir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, bu madde
de Encümence tarihi neşrinden akdem diye gösteril
mişse de, Encümen, işbu kanunun tarihi neşrinden 
muteber okluğunu 57 nci maddede kabul etmiştir. 
Halbuki bu tarihi neşir Muvazenei Maliye Encü- . 
menince tadil edilmiştir. Binaenaleyh Encümence 
1 Haziran 1926 tarihinden itibaren merîdir demek 
icap eder. Burada da; bu kanun neşri tarihinden ye
rine, bu kanunun meriyeti tarihinden demelidir. Bir 
de intikalâttan sonra bir (vav) ister. Takririmi tak
dim ediyorum : 

Riyaseti Ceüleye 
55 nci maddenin berveçhi âti tadilini teklif ede

rim : 
(Madde 55. — İşbu kanunun meriyeti tarihinden 

akdem... İlâh) 
Trabzon 
Rahmi 



t : 80 31 . 3 . 1926 G : 1 

REİS — Bir takrir daha var : 
Riyaseti Celileye 

Caddedeki iki sene kaydının üç sene sekimde ta
dilini teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazım 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, hükümet bunun için bir sene müddet ver
miştir. İbare tetkik edilecek olursa bir sene zarfında 
muamelâtı intikaliyenin ikmali de şart değildir. Ola
bilir ki; tevessül edilir de verese arasında mülâhaza, 
ihtilâf ve saire bulunduğu için on senede halledile
mez. Elverir ki bir sene zarfında tevessül edilmiş bu
lunsun. Encümen işi daha geniş tutalım diye iki se
neye çıkarmıştır. Zannederim tevessül için verilen 
müddet, izafi muzaaftır. Onun için üçüncü bir tem
dide lüzum yoktur kanaatindeyim. Çünkü tevessül et
tikten sonra ikmali muamele beş sene de sürse yine 
ahkâmı saireye tabidir. Mümkün mertebe, muayyen 
bir zaman sonra bir kanunun mevkii meriyette kal
ması lâzımdır. Teşevvüşe meydan vermeyelim. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Vekil beyin iza
hatı üzerine takririmi geri alıyorum. 

REİS — Pekiyi efendim. Rahmi Beyin teklifini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 

Maddeyi bu tashih 9e kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Elli Altıncı Madde — Bu kanunla tahsil olunan 
verginin yüzde biri bu husustaki hizmet ve mükel
lefiyetlerine mukabil köy veya mahalle muhtar ve 
heyeti ihtiyariye azalarına ait olarak verilir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Oraya ihtiyar mec
lisi demeti. Köy kanunu öyle yapılmıştır. 

REİS — İhtiyar meclisi değil mi? 
RAHMİ BEY (Trabzon) — Yukarıda heyeti ih

tiyariye denilmişti. 
REİS — Belki Encümen bilâhara kanunun sebk 

ve rapünda tashihat yapar. Madde hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Elli Yedinci Madde — İşbu kanun 1 Haziran 
1926 tarihinden muteberdir. 

REİS — Bu kanunun henüz on beşinci maddesi 
Encümenden gelmemiştir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Bizde yoktur. Kavanini Maliye Encümenindedir. 

REİS — O hakle o madde de Encümenden gel
dikten sonra heyeti umumiyesini reyinize arz ede
rim. Şendi bunu geçiyoruz. 

MALİYE VEKlLl HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, 15 nci maddenin Kavanini Maliye Encü
menine tevdiini mucip olan şey, kabul edildikten 
sonra hükümetin teklifindeki 2, 3, 4 numaralı fıkra
lar kalacak im diye tereddüdü mucip olmuştu. Hal
buki, on beşinci madde öyle yazılmıştır ki o kabul 
edildikten sonra numara altındaki %ücralara lüzum 
kalmıyor. Binaenaleyh yeniden Encümence yapıla
cak bir tetkikat olmadığına kanam*. 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, ora
da bir hibe meselesi vardır. Hibeden bahsedilmiş. 
Onun için Encümence tetkiki icap eder. 

MALİYE VEKlLl HASAN BEY — Lütfen bir 
an evvel çıksın. Hibe kelimesi için madde geri kal-
masaydı. 

REİS — Efendim, Encümen eğer bugünkü müza
keremizin sonuna kadar getirirse müzakere ederiz. 

İSMET BEY (Çorum) — Tereke tahriri vereseye 
ait değildir. 

M ALI YE VEKlLl HASAN BEY (Trabzon) — 
Hibelerde müzayede ve tahrir lâzım değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozpk) — Resmini 
ne suretle alacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mevhubufeh mala tesahup ettiğinden itibaren beyan
namesini verecektir. O beyanname vergiye esas ola
caktır. 

REİS — Madem ki Encümene tevdi edilmiştir. 
Encümen tabiî bir mazbata ile noktayı nazarını bil
direcektir. Bugün yetiştirebîtirse daha j iyî olur. Ruz-
namemiizin diğer maddesine geçiyoruz, i 

2. — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvakka
tinin 106 ve 110 ncu maddelerinin tadili hakkında 
(1/854) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Bu lâyihanın ikinci maddesi Müdafaai 
Milliye Encümenine gitmişti. Aynen iade ettiler. 

Riyaseti Celileye | 
Meclis, Çorum Mebusu Doktor Mustafa Beyin 

takriri üzerine Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 106 
ve 110 ncu maddelerim muaddü teklifi kanuniyi ye-

(1) Evveliyatı 75 nci içtima zabıt \ ceridesindedir. 

— 421 — 



İ : 80 31 . 3 . 1926 C : 1 

rilcîen tetkiki için Müdafaa! Milliye Encümenin© iade 
etti. Tetkik ettik. Tashih veya tasrihe şayan bir nok
ta bulamadık. 
Müdafaa» Milliye Encümeni 

Reisi namına Mazbata Muharriri 
Rize Rize 

Ekrem Ekrem 
Kâtip Aza 

Kocaeli Bolü 
İbrahöm Cevat Abhas 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Namıi 
Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 106 ve 110 ncu 

Maddelerinin Tadili Hakkında Kanun 
Bininci Madde — Mükellefiyeti Askeriye Kanunu

nun 106 neı maddeci berveçhiâti tadil olunmuştur : 
Muayenei iptidaiye defterine ismini kaydettirmiş 

olsun olmasın herhangi bir mükellef muayenei imti-
halyede bulunduğu mahal ahz asker meclisinde is-
batı vücut etmemekle beraber 26 ncı maddede muhar
rer mazereti kanunlyeslni ihbar etmez ve hemsinleri-
ttin ilk tertibinin celp ve şevkine kadar da dehalet 
etmemiş veya ele geçmemiş bulunursa (35) yaşını ik
mal edinceye kadar ele geçtiği tarihten itibaren ileli 
zahire ashabımdan (iki gözü ama, dilsiz, kolsuz, bir 
kolu ve ayaklarından birisü madûm veya madûm 
hükmünde sakat ve topa! ve müruru zamanla zail 
olamayacak ileli sariyeye müptela olanlar) muayene
leri malıallermce icra edilir. Bunlardan muayene ne
ticesi katiyen silki askerîden ihraçları takarrür eden
ler terhis olunur ve kendilerinden (25) liradan (100) 
liraya kadar mahallî meclis idaresince servetlerine 
göre cezayi nakdî alınır. Sıhhati muvakkaten asker
liğe elverişli olmadığına dair haklarında rapor veri
lenlerin şevkleri tehir olunur. 

Bu suretle şevkleri tehir edilenlerin neticede ah
vali sıhhiyeleri silki askerîden ihracı, icap ederse ay
nı cezayi nakdîye mahkûm olurlar. Diğer maluliyet 
iddiasında bulunacakların muayeneleri iltihak ede*-
çekleri mahallerce ücra edilir. Bunlardan hizmeti as
keriyeye elverişli olduğu tebeyyün edenlerin ve miî-
vakat sıhhî anzalanyle şevkleri tehir olunanların 
maksurelik iddiaları nazarı dikkate alınmamak ve 
cezalarını görmedikçe bedel vermek hakları ref edil
mek şartıyle ahzı asker meclislerince, hali içtimada 
değlilse meclîsi idarece hizmeti tamme olarak bilâ-
kur'a asker edilir ve hemsinlerinin ilk kafilesinden 
ne kadar sonra dehalet etmiş veya ele geçmişlerse 
hizmeti fiiliyesinden ayrı olarak o müddetin iki mis

li arkadaşlarından fazla ve çezaen istihdam olunmak 
üzere bilâtehir sevk olunurlar. Tehiri dehalet ne ka
dar olursa olsun hizmeti cezaiye hizmeti fiiliyeden 
ayrı olarak iki seneyi tecavüz edemez. 35 yaşını ik
malden sonra ele geçenlerin hizmeti f Mliyeleri baş
kaca ifa ettirilmek üzere hizmetıi_cezaîyesi taraf edi
lir ve 45 yaşından sonra ele geçenler altı sene inşaat 
ve emsali hidematta istihdam olunduktan sonra hem-
sikleri meyanına nakil ve kayıt olunur. Cezaen ifa 
ettirilecek hizmetin hizmeti fiiliyeden evvel veya son* 
ra olmak üzere herhangi bir kıtada veya mahalde 
ifa ettirilmesinde Müdafaai Milliye Vekâleti selâhi-
yettardır. 

REİS — Encümen teklifinde ısrar ediyor. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim, encümen maddeyi aynen iade etmiş olmakla şöy
le yapmış: Bir adam meselâ: Zatürrie olmuş. Haricen 
Mr şey görülmüyor. Derecei harereti 39. Bunun diğer 
bir arazı var. Vakıa doktor var, fakat vazifesi haricin
de olduğu için kıtaya gönderiliyor. Ölüme mahkûm 
ediyoruz. Bir adanı veremdir. Belki bir basil ifraz edi
yor. Fakat ahzı asker reisi bunu bilmiyor. Bu adam 
kendisi ölüme mahkûm olduğu gibi gittiği yerde di
ğerleri için de mucibi felâket oluyor. Maddeyi Müda
faai Milliye Encümeni gibi kabul etmek bendenizce 
âleme isyan etmektir. 

REİS — Tadil teklifiniz varmı Mustafa Bey? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) Var efendim. 
MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ EKREM BEY (Rize) — Ciddi 
söylüyorum, arkadaşımın endişesini hala anlamıyorum. 
Geçen sefer tıbbî bir yanlışlık vardır dedi. Meseleyi 
kavrayamamışta. Teklifi kanunînin encümene iade
sine muvafakat ettik. Sıhhiye reisini çağırdık. Tebdile 
değer bir nokta görmedik. İddia ettik. Mesele hak
kında biraz izahat vereyim: Askerliği gelen bir adam 
zamanında ahzı asker meclisinde ispatı vücut etmeğe 
mecburdur. Etmezse eski kanunda ki biz onu şimdi 
tadil ettiriyoruz, isterse o adam iki gün sonra gelsin, 
isterse on gün sonra gelsin ceza olarak üç sene as
kerlik yapmağa mecburdur.* Bunu ceza olarak yapa
cak. Müdafaai Milliye Vekâleti bu cezayı çok gördü 
ve cezayı cürümle nisbetsiz buldu. Daha bir takım 
mahzurlar gördüğü için maddeyi teadil etmek istiyo
ruz. Bu ruhu maddeyi bittabi tetkik ettik. Mustafa 
Beyin tebdilinde ısrar ettiği şekil eski mükellefiyeti 
askeriye kanununda aynen vardır. Hükümet de o kıs
mı aynen teklif ediyor. Encümen de aynen kabut etti. 
Değişen bu değildir. Tabiî aynen okumuşsunuzdur. 
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Mükellefiyeti Askeriye kanununun eski maddesi ki 
gerek hükümet ve gerek Encümen aynen kabul etti. 
Şunu söylüyor. Zamanında ahzı asker meclisine gel
meyen kimse 35 yaşım ikmal edinceye kadar ele geç
tiği tarihten itibaren yani bir ay sonra veya 35 yaşın
dan evvel ele geçti ileli zahire ashabından olanların 
ileli saireyi kerre içerisinde yazıyor. Bu ne demektir? 
(İki gözü âmâ, kolsuz, dilsiz, bir kolu ve ayakların
dan birisi madum veya madum hükmünde sakat ve 
topal ve müruru zamanla zail olamıyacak iteli saire-
ye müptela olanlar) m muayeneleri mahallerince icra 
edilecektir. Ahzı asker reisi ve doktoru bu adamın 
bacağı veya gözünün olmadığını bir bakışta gördüler 
veyahut üzeri firengi çıbanı doludur. Bu yerinde mu
ayene edilir. Yani ceza olarak kıtasına gitmez. Bu
nun haridinde olarak hariciye hastalık göstermiyor, 
bir takım hastalıklar iddia ediyor. O zaman sen kıta
na git oradaki heyeti sıhhiye tarafından muayene ol 
denir. (Çok fena sesleri) mesele bundan ibarettir. 
Mükellefiyeti Askeriye kanunu bunu böyle kabul 
etmiş hükümet de aynen kabul etmiş. Biz de aynen 
kabul ettik. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Sıhhiye 
Encümenine gitsin. Encümen bu işi müzakere etsin. 
Bunun içinde seksen sene dala vere ile askerlik yap
mayan adamlar var. Sıhhiye Encümeni de sizin kadar 
askerî muamelâttan anlar ve çok ihtisası vardır. Ora
ya gönderin bilhassa tababet kendi ihtisası dahilinde
dir. Oraya gitsin. 

EKREM BEY (Devamla) — Bir sual sorabilirsi
niz ve bir arkadaş hemen işaret etti: Kalpte müzta-
rip olursa; bu gün mevzubahis bir mesele değildir. 
Tekrar ediyorumki: Senelerden beri bu böyle gelmek
tedir. Tebdil ettiğiniz mesele, o nefer zamanında gel
mediğinden iki gün geciktiğinden dolayı üç sene ceza 
görmesin; biraz hafif ceza görsün tetkik ettiğimiz şey 
budur. Bütün gelenler iddia ediyorlar, benim şuram
da buramda hastalık var. Orada bir heyeti sıhhiye 
yoktur. Bir iki doktor vardır. Binaenaleyh doktorun 
kararına göre bu adam burada muayene edilsin der
sek olabilir ki; suiistimal edilir. Bir doktorun muaye
nesi başkadır, heyeti sıhhiyenin muayenesi başkadır. 
Mustafa Bey diyor ki 39 derecei harareti varsa.. O 
zaman doktor bu hastayı orada alıkoyan Geçtikten 
sonra kıtasına gider ve orada heyeti sıhhiye tarafın
dan muayene olur. Kıtası dünyanın öbür ucunde de-
ğiklirya!.. Mamafih arzu buyuruhırsa Mustafa Beyin 
teklifini aynen kabul edersiniz. Encümen noktai na
zarında sabittir. Yalnız şurasını da işaret edeyim ki, 

bu yüzden mağdur olan bir çok kimseler vardır. Üç 
gün geciktiğinden dolayı Uç seneye mahkûm olan ve 
cezasını çekmekte bulunan kimseler mevcuttur. Bu ka
nunun kabul etmekle o kimseleri biran evvel cezadan 
kurtarmış olacaksınız. 

REÎS — Çorum Mebusu Doktor Mustafa Beyin 
takririni okuyoruz: 

Riyaseti Celileye 
Muaddil (106) ncı madde (35 yaşmı ikmal edinceye 

kadar ele geçtiği tarihten itibaren) ibaresinden sonra
ki fıkranın bervechi âti tadilini teklif leylerim: 

Hararet ile müterafik had hastalıklar ile hali sira
yette emraza mübtela olanlar ve maluliyeti zahire as
habından bulunanların (iki gözü âmâ, dilsiz, kolsuz, 
bir kolu veya ayaklarından biri madum veya madum 
hükmünde sakat ve topal...) muayeneleri mahallerince 
icra edilir. 

Çorum 
Doktor Mustafa 

REİS — Efendim; Mustafa Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen el kaldırsın nazarı dikkate al
mayanlar lütfen el kaldırsın.. Nazarı dikkate alın
mıştır. 

Encümen tensip ederse nazarı dikkate alınan ilâ
veyi alsan efendim. Müdafaai Milliye Encümeni nok
tai nazarını söyledi. Meclisi Âli Mustafa Beyin takri
rini nazarı dikkate almak suretiyle Encümenin fikrine 
iştirak etmedi. Nazarı dikkate alınan fıkrayı madde
ye ilâve edip reyinize arz edeceğim. Çjinkü evvelce 
bir defa Encümene gitmiş, Encümen ısrar etmiş gel
miş böyle göndeririz, gelir. Bu olmaz tabiî efendim. 
Meclisi Âlinizin nazarı dikkate aldığı fıkrayı ilâve su
retiyle maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın..; Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

İkinci madde — Mükellefiyeti Askeriye Kanu
nunun 110 uncu maddesi bervechi âti tadil olunmuş
tur: 

Kura keşide olunmuş veya 109 ncu madde muci
bince blüâkura asker olmuş bir mükellef (Hizmeti 
tame veya maksure) arkadaşlarının hinii şevkinde vu-
kubuian devlet üzerine gelmez ve bu da 64 ncü mad
dedeki sarahat veçhile bir mazereti kanuniyeye müs
tenit olmadığı meclisi idarece tasdik edilmiş bulu
nursa veya esnayı şevkinde müsafirhajıedeın veya 
yoklan firarı tebeyyün ederse hini derdest veya da-
haletlerimde arkadaştannm bidayeti şevkinden itir 
baren geçen eyyama nazaran 106 ncı maddedeki ah
kâm veçhile hizmeti cezaıiyeleri tayin veya baş-
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kaça hizmeti filiyeleri ifa ettirilmek üzere keza ah
zı asker şubelerince künyelerine şerh verilerek sevk 
olunurlar. 

İSMET BEY (Çorum) — Encümen (İdare Heye
ti) tabirinin tadilini de kabul etmemiştir. Mükelle
fiyet Askeriye Kanuniyle müterafik olsun dîye (Mec-
2isi idare) demiştir. Encümen bunu izah etsin. 

REİS — Efendilm, bundan evvelki müzakeremiz
de (Meclisi idare) tabiri vardı. Encümen badelimü-
zakere bu tabiri ipka ederek maddeyi buraya ge
tirdi. Şimdi bu (Meclisi idare) tabirinin başka bir 
tabire kalbini arzu eden varsa bir takrir verir, re
ye arz ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
ldarei Umumiiyei Viiâyat Kanununun Meclisi idare
yi tayin eden maddesi tadil edilmiştir ve (Meclisi 
idare) (İdare heyeti) olmuştur. Binaenaleyh bumdan 
soma çıkacak kanunlarda (Meclisi idare) tabiri
ni kullanmak doğru değildir, (İdare heyeti) diye yaz
mak icap eder. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim; ahzı asker 
meclîsleri müçtemi bulunmadığı zamanlarda me
cazisi idarece tetkik edilir diye maddede sarahat var
dır. Bu cümlemin ifade ettiği mana şu idi: Ahzı as
ker meclisleri mecaFsi idarenin müntahap âzasly-
1c belediye azalarından teşekkül eder. Binaenaleyh 
ahzı asker meclislerinin müçtemıi olmadığı zaman
larda onlara ait vazaifi yine müıntehap azadan mü
teşekkil olan mecalisi idare tetkik ederdi. Meclisi 
idarelerin müntehap azaları ilga edilince bu vazife 
tamamen belediyelere kaldı. Şimdi belediye meclis
lerine ait olan vazifei askeriyeyi idare heyetine ve
rirseniz o vakit bunu doğrudan doğruya Hükümet 
erkânına tevdi etnır'ş olursunuz. Ahzı asker meclis
leri ile olan münasebet kalkıyor. 

Müdafaa! Milliye Encümeni mükellefiyeti aske
riye kanunundada mevcut olması hasebiyle evvelki 
maddede bu cümleyi aynen ibka etmiştir. Heyeti 
idareye bu vazifeyi vermek yemi bir meseledir ki 
bu halk ile, halkın müntahap azasiyîe alâkadar oSan 
h:r işin Hükümete tevdii demektir. Bu tabir yalnız 
bir cümle tashihi meselesi değildir. Onun için bu 
esaslı bir mesele tabirini mevcut olan meclisi idare 
heyeti idareye katbetmek meselesi, doğrudan doğ
ruya Hükümete vermek olur. 

MUSTAFA BEY (Eîâziz) — Zaten geçen içti-
mada bu kabil olan bir şey, yine bu gibi bir mü
lâhaza üzerine Encümene gitti. 

REİS — Efendim, bir tadil teklifi yoktur. Mad
deyi aynen reyinize arz edeceğim. 

FAİK BEY (Tekirdağı) — Paşam; meclisi idare 
namiyle bir şey yoktur. Nereye gidecek? 

REİS — Bundatn evvelki maddede ve bütün ka
nunlarda meclisi idare tabiri vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Pasa; 
mademki mecalisi idare tabiri mülgadır. Bütün ka
nunlardaki mecalisi idare tabirleri çizilir ve. üzeri
ne idare heyeti yazılır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Nasıl çizilir 
efendim? 

REİS — Vazaif taaruz ediyor diyorlar efendim, 
ayrı bir mesele oümıak üzere düşünülür. Mamafih 
meclisi âli livası! karar verirse öyle olur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bendeniz maddenin En
cümene iadesini teklif ediyorum. 

REİS — Encümene iade ettik yine aynen gekti. 
Şimdi tadil teklifi varan efendim? 

HAKKI BEY (Van) — Bendeniz takdim edece
ğim paşam müsaade buyurun : 

REİS — Pekâla efendim, şömdi takrirleri okuya
lım. 

Riyaseti Celiîeye 
Maddedeki meclisi idare tabirinin idare heyeti 

şeklinde tadilini teklif ederim. 
Van 

Hakkı 
Riyaseti Celüfeye 

Maddenin Encümene tevdiini teklif ederim. 
Çanakkale 

Şükrü 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Efendim; kanunun 
yukarısında (Meclisi idare) altındaki maddede ise ida
re heyeti yazılı, bu caiz değildir. 

REİS — Efendim; zaten heyeti umumiyesâni re
ye koyacağız. O vakit tashih edilecektir. Bundan 
evvel bu metisi idare tabiri üzerine bu madde En
cümene gitmişti. Encümen tarafından da iade edil
mişti. 

(Dâhiliye Encümenime gitsin sesleri). 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Evet Dâhiliye Encümeni

ne gitsin. 
REİS — Dâhiliye Encümeninle iadesine dair bir 

teklif yoktur. Verilen takrir Encümene iades'ıne dair. 
Hangi encümene olduğu tasrih edilmemiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Müsaade ederseniz ya
zayım paşam. 

REİS — Efendim, takrire Dâhiliye kelimesi ilâve 
olundu. Şimdi takrir şu şekilde oluyor. (Maddemin 
Dâhiliye Encümenine... İlâh) sonra bir takrir de (Mec-
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lisi idare) tabirinin (tdare heyeti) olarak tadili hak
kındadır. Eğer bu teklif kabul edilirse birinci mad
dede kabul edilmiş olan meclisi idare tabiri de bi
lâhare değişebilir. Çünkü kanunun heyeti umumi-
ycsi reye konmuş değil. ŞlmdU bâr tadil teklifi daha 
geldi onu da okuyalım: 

Riyaseti CeEIeye 

Meclisi idare yerine (Belediye meclisine) cümlesi
nin konulmasını teklif eylerim. 

Yozgaet 
Ahmet Hamda 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
belediye takriri aleyhinde söyleyeceğim. Eğer bu tek-
Eif kabul edilirse ahzı asker meclislerini tayin eden 
maddenin tadili lâzım gelecektir. Bunun ne suretle 
tayin edileceği Mükellefiyeti Askeriye Kanununda 
sarihtir. O madde tadil edilmeli ki; burada belediye 
meclisi yazılahlisîn. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Müsaade bu
yurun efendim, takririmi izah edeyim. Geçen gün 
idare meclislerinden müntahap azaların vazaifi 
hakkında kabul ettiğimiz kamunda, müntahap aza
lara tevdi edilen vazaifi belediye heyetlerine tevdi 
ettik. Buradaki ahzı asker meclislerinde bulunan 
aza mec"si idare azalan, müntahap azalardı ve on
ların vazifeleri idi Bu zaten belediyeye tevdi edil
miştir. Belediyelere tevdii edilen vazaifi tekrar es
ki ismiyle lâğvedilmiş meclisi İdarelere almak doğ
ru değildir. Bu vazaifi belediye heyetleri görecek
tir. Binaenaleyh kanunlar hep belediye heyetleri 
diye yazmak lâzım gelir. Bundan sonra gelecek olan 
bu meseleler hakkında müntehap azalara mevdu 
ine kadar iş varsa belediye meclisine verilmiştir de
mek lâzım gelir. Burada da bu veçhile tadili icap 
eder. Takririmin kabulünü rica ederim. 

REİS — Efendim, takrirlerden biri belediyeyi, 
diğeri idare heyeti. Bunun her ikisine ait takrir var. 
Diğer biri de maddenin Dâhiliye Encümenine tevdii 
hakkındadır. Şimdi evvelâ maddenin Dâhiliye Encü
menine tevdii hakkındaki takriri reyinize arz ede
ceğim. Maddenin Dâhiliye Encümenine tevdiini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Maddenin Dâhiliye Encümenine tevdii ka
bul edilmiştir. Efendim, ruznamenin (3) mcü madde
sini müzakere edeceğiz: 

3. — îdarei hususiye, belediye ve şehremanetlerl 
sıhhiye memurlarının nasıp ve azil i tebdil ve terfile
rinin ciheti aidiyeti hakkında (1/804) numaralı Ka
nun lâyihası ve Dâhiliye ve Sıhhiye encümenleri müş
terek mazbatası (1) 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, bendeniz bu lâyihanın mtista-
ceîen müzakeresuni rica ederim. 

REİS — Efendim, Sıhhiye Vekili Beyefendi bu 
lâyihanın şimdi müstacelen müzakeresini teklif edi
yorlar. Bir defa müzakere olunacaktır. Müstaceliyet
le müzakeresini kabul edenler lütfen el kaMırsm... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı efendim? (Hayır sesleri),; Maddelere ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Umuru sıhhiyeye müteallik bütçeler ile bilûmum 
memurini şifahiye hakkında Kanun 

Madde 1. — Îdarei hususiye bütçelerinim teşki
lât ve tesisatı sıhhiye ve hayriyeye müteaük ak
samı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince 
tetkik ve tasvip olunduktan sonra tasdike arz olu
nur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. i 

Madde 2. — Îdarei hususiye, belediye ve şehre-
ınanetEeri teşkilât ve tesisatı sıhhiye ve hayriyesin-
de müstahdem bilûmum memurini! sıhhiye ile ida-
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun onuncu madde
siyle nasıp ve azilleri mahalîerine mevdu bulumian 
memurini sıhhiyenin nasıp ve azilleri j tebdil ve terfi
leri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince icra 
olunur. 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, maddenin niha
yeti şöyîe olacaktır: (... Mevdu buhınap memurini sih-
hiyenin nasip ve vekâlet emrine alınmaları... ilâh) 
yani ( (Azil) kelimesi yerine (Vekâleti emrine abrama
ları) konacaktır. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Evet efendim (AzfF) kelimesi kalkacak ve 
yerine (Vekâlet enirine alınmaları) konacaktır. 

(I) Zaptın sonuna merbuttur, 
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EMtN BEY (Eskişehir) — Efendim; bu kanun, 
memurin kanuniyle bir tezat teşkil ediyor gibi gö
rünüyor. Kir taraftan vilâyette vaÜiter Hükümeti tem
sil ediyor. Omları mesul etmek istiyoruz, eskisi gibi 
kırtasi muamele yapmasın. Memleketin sıhhî, idarî 
işleriyle alâkadar olsun diyoruz; bir taraftan bütün 
salâhiyetlerini alıyoruz. Acaba bundaki maksat ne
dir? Memurin Kanuniyle bir tezat teşkil etmiyor-
mu? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Memurun Kanuniyle bir tezat teşkil etmi
yor. Gerek Vekâletin ve gerek müşterek Encümenin 
mazbatası bu husustaki nokta! nazarınızı tamamen 
tavzih etmiştir. Emin Beyefendi! Memurini sıhhiye
nin memlekette yapmakta olduğumuz teşkilâtı sıh
hiye ve mücadelât noktai nazarından kâffesinin bir 
merkeze tabi olması meselesini fevkalâde ehemmi
yetli görmekteyiz. Bu bapta misaller arzu ederse
niz heyeti celileye mufassalın arz edebilirim. Bi-
•ran&naîeyh gerek idarei hususiye ve gerek şehremanet-
leri ve belediyeler memurâni sıhhiyenin vekâletin 
emir ve iradesi altında bulunması için bir mecbu
riyeti katiye ve fenniye haline gelmiştir. Gerek mem
leketin heyeti umumiyesi hakkındaki teşkiMtımız 
için ve gerekse mahallî teşkilâtımız için bu hususda-
ki müşkülâtımız Meclisi Âlice malûmdur. İdarei hu-
susiyeîmhs belediyelerde ve idarei umumıiyelerde ta
kip olunan hattı harekette Meclisi Alimlin bize verdi
ği bütçe ile takip ettiğimiz hattı harekete muhalif 
olduğunu gördük ve bunlar üzerindeki hakkı mura
kabeyi tam ve kâmil bir seki îde tesis edebiSmek için 
bu kanunu heyeti celilcnize arz ettik. Mesele bundan 
ibarettir. 

FMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, bugün sıh
hîye teşkilâtı yarın maarif teşkilâtı (o kabul edil
miştir sesleri). Ondan sonra da maliye, şimdi efen
dim bir kolera çıkar, buradaki sıhhiye memuru ora
da yapacağı inzibati hiçbir suretle temin edemez. 
Valinin mesul olması lâzım gelecek, va'ıi alâkadar 
olacak, idarî tertibat alacak, eğer kendi üzerinde 
b'r mesuliyet ve bir murakabe olmazsa, o memuru 
vazifesine sevk edemezse vaM lâkayıt ka'acak o 
memleketteki hastalığı Sıhhiye Vekâleti haber alıp 
tertibat aFasıya kadar oradaki halk mahvohıp gide
cek. Bendenizce vilâyetSerin salâhiyetim geri almak 
memleket için çok sakattır ve memleket için iyi bir 
netice vermeyecektir. Binaenaleyh yalileY, öyle yap
malıyız ki bütün müessesatia alâkadar olmalı, Hep
sinin mesulü olması lâzım gelir. Ve zannedersem 

Memurin Kanunu bunu ifade etmekte idi. Valiler 
eskisi gibi havale ile değil, sıhhat ile, yol ile ve bü
tün işlerle fiilen alâkadar olsun ve vazifesini yap
mayanları filen azledebilsin. Bizim arzumuz bu 
idi. Halbuki bu iş yine kırtasiyeciliğe gitmektedir. 
Hüsnü netice vermeyecektir. Binaenaleyh bendeniz 
bunu reddini teklif ederim. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim; Emin Beyefendinin söyledikle
ri noktai nazar yine bakidir. Valiler vekâletleri!» 
mümessilleridir. Bunlar üzerinde hakkı murakabe 
ve teftişleri, şikâyetleri, bunların tebdilleri için her 
vakit vekâlete müracaat etmek haklan mevcuttur. 
Bun&srı nefyedesı veya se'ibeden bir kanar talep 
edilmemektedir. Beyefendiler bir parçacık müsaa
de buyurursanız vaziyeti tavzih edeyim: Memle
kette dört nevi vazaifi sihhiye vardır. İdarei umumi
ye, idarei hususiye, idarei belediye, bir de sıhhiye! 
askeriye vardır. Bittabi sonuncusu kendi hududu dâ
hilinde çalıştığından onu saymayacağım. Bu üç ınevi 
idarei sihhiyemin aynı program!» yürümesini temin 
edecek surette bugün elimizde kuvve! teyidıiyeyi 
haiz bir madde yoktur ve bu mevcutla banları ida
me ettiremiyoruz. Mütevazin yürümek mecburiyeti 
vardır. Gerek mücadele! sıhhiye ve gerek vilâyetle
rin teşkilâtı sihhiyesi, mücssesatı hayriyesi için ve
kâletin takip etmekte oîduğıı nokta! nazarla idarei 
hususiye ve belediyelerin takip etmekte oldukla
rı noktai nazarlar arasında birçok tezatlar vardır. 
Bugün için bu teşkilât devrinde behemehal kâffe
sinin bir idare altında ve aynı surette yürümesi mec
buriyeti vardır. 1337'den beri devir devir Meclisi 
Âtinizin bazen intihaıbiyle, bazen tasvâbiyle bu
lunduğum vekâlette elde ettiğim katî netice budur. 
Bunu iman haL'nde heyeti ceülenize getirdim. Şim
diye kadar niçin getirmedim? Bizim teşkilâtımız 
noksandı, bu teşkilâtı İdame ettirebümemıiz için be
hemehal ellimizde böyle bir kuvvei tediyeye 
ihtiyaç vardır. Size bu hususta birçok misaller arz 
edebilirim. Belediyeler kendi kendilerine eczane
lerini kaparlar. Eczacılarını azlederler, idarei hususi-
yeler hastanelerini kaparlar, bu hususta elimizde 
Kuvvei iteyidiyenuz yoktur. Binaenaleyh bunu al
mak, bir taraftan bütçelerin tasdik ve tetkiki, di
ğer taraftan memurini sihhiyemin sabit bir şekilde 
vazife görmeleri için bu maddenin kabulüne ihti
yaç vardır. Dâhiliye ve Sıhhiye encümenlerimiz bunu 
müştereken kabul etmişlerdir. Bendeniz heyeti ce-
Hlenizden bu maddenin kabulünü rica ederim. 
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EMİN' BEY (Eskişehir) — Paşam! Dâhiliye En
cümeninin mütalâası nedir? Bir de onları dinleye
lim. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Dâhiliye Encümemiyle Sıhhiye Encümeni 
müştereken tetkik etmişlerdir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
bu lâyiha Hükümetten geldiği vakit Dâhiliye Encü
menine havale edildi. Dâhiliye Encümeni - bendeni
zin de bulunduğum içtimaında - müttefikan reddet
ti. Esbabı reddi okuyayım:. 

«Idarei hususiye belediye ve şehremanetleri 
sıhhiye memurlarının nasıp ve azil ve tebdil ve 
terfilerinin ciheti aidiyeleri hakkında Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tanzim olunup 
Başvekâleti ceMeden 29 . 12 . 1925 tarih ve (6/6208) 
mımaıafr tezkere ile Riyaseti celileye mevdu kanun lâ
yihası Encümenimize havale Duyurulmakla tetkik ve 
müzakere olundu. 

Malumu âlileri bulunduğu üzere valiler: idarei 
umumiyede bilumum vekâletleri temsil etmek ve vi
lâyetler idarei hususiyede şahsiyeti hükmiyeyi haiz 
bulunmak itibariyle deruhdei mesuliyet eylediklerin
den bu ağır vazifeye karşı kendilerine bazı hukuk ve 
salâhiyet temini hak ve vazifenin mütekabil olması 
ieabatı hukukiyesine binaen zarurîdir. İdarei Umu-
miyei Vilâyet Kanunu muvakkatenin memurini taliye-
nin nasıb ve azil hususunda avlilere bahşeylediği sa
lâhiyet de bu esasa müstenittir. Belediye ve şehrema-_ 
netlerine gelince bunlar müstakil bütçe ile ve halk ta
rafından 'dare olunmaları dolayısiyle bu müessesele
re müdahale, cumhuriyet prensiplerine münafi görül
mektedir. iŞu kadar var ki bu gibi memurini fenniye-
n!n nasıp ve tayinlerinde haiz olacakları evsaf ve şe
raite ve azil ve tebdillerim mucip ahvale dair yapıla
cak talimatname veya nisamname ile mehaziri melhu-
zanın refi daha müfit neticeler vereceği kanaatinde 
bulunduğumuzdan lâyihai kanuniyenin kabulü cihe
tine gidilememiştir. Keyfiyet heyeti celilenin nazarı 
tasvibine arz olunur». 

Bu mazbata kitabın bir sayfasında., öbür sayfasın
da da mUşterek encümenin mazbatası vardır. 

Bendenize Teşkilâtı Esasiyeye münafi olan şu tek
lifi kabul etmek doğru değildir. İdarei hususiye bütçe
leri İdarei mahalliyeden tasdike geliyor. Elan bugün 
bütçe geleli bir ay olduğu halde dairem bekliyor ki 
bütçe gelsin. Bu gibi müdahalelere inzimamen bir de 
belediyelere müdahale doğru değildir. Bunun bir tali
matname ile temini muvafıktır ve mugayiri kanun 
olan şu esasın reddini teklif ediyorum. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Reis Paşa! Dahiliye 
Encümeninin sonradan bunu kabul etmesinin saiki 
nedir? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Maarif teşkilâtı kanununu kabul ederken 
kabul buyurduğunuz sistemi tahattur buyurunuz. Ge
çen gün dahiliye için de bir kanun kabul buyurdunuz. 
Polisler ve vilâyet polis müdürleri hakkında bugün 
de ruznamenin ilk maddesinde gelen bir lâyiha ile 
memurini maliye için de bu esas kabul edilecektir. Biz 
Meclisi Âlinin kabul etmiş olduğu bir esas üzerinde 
yürüyerek geldik. İdarei hususiyeye ait bütçelerin na
fıaya ait kısımlarının nafıa, maarife ait kısımları Maa
rif Vekâleti tarafından tasdik edildiğini Süleyman Sır
rı Bey arkadaşımız bilirler. Sıhhiye ait olan kısmı
nın da biz tetkik ve tasdikini istiyoruz. Fazla bir ta
lebimiz yoktur. İdarei hususiye ve idarei belediye, ve 
şehremanetleri bütçelerini talep etmiyoruz. Burada 
üçüncü madde gerek idarei hususiyelerin gerek şeh-
remanetlerinin ve gerek sıhhiye idarelerinin teşkilâtı 
sıhhiyelerinde takip edecekleri vazaifi gösterir bir ta
limatname yapılmasını vekâlete mevdu bulunduruyor. 
Bu işe başlanılmıştır. Mesele bundan ibarettir. 

Bunun haricinde beyefendiler! 1340 senesinde hi-
demah umumiyeye idarei hususiyelerin varidatı umu-
miyesinden, hidematı sıhhiyesinden tahsis edilen mik
tar varidatı ummuiyelerinin % onudur. Sarf edilen 
miktar % 5,5 tur. 1341 de 9,2 ye tenezzül etmiştir. 
Henüz martta olduğumuz için idarei hususiyelerin sıt
maya tahsis ettikleri paranın miktarının ne olduğunu 
bir çok vilâyetlerden alamamışızdır. Bu da emin olu
nuz ki geçen sene 5,5 ise bu sene 4,5 a inmiştir. Bele» 
diyelerin 1340 senesinde tahsis ettikleri para % 8,5, 
sarf ettikleri varidatı umumiyelerinin % 4 2/10 ve 
1341 de tahsis ettikleri 9 3/10 dur. Ne de sarf ettikle
rine dair henüz daha malumat almamışızdır. Beyefen
diler; sarf olunan bu paranın yekûnu kâğıt üzerinde 
bir buçuk milyon altı yüz bin lira. Fakat hakiki sarf 
edilen yedi, sekiz yüz bin liradır. Sarf olunan bu ye
di sekiz yüz bin liranın hakikaten oranın ihtiyacatı 
mahalliyesine tekabül edip edememesi mevzu bahis
tir ki bugün istediğimiz kanunla devlet idarei sıhhiye
si noktai nazarından tevazünü temin etmek için iste
diğimiz budur. Emin Beye cevap verdim zannederim. 

RASİH BEY (Antalya) — Valilerin salâhiyetlerini 
çok zayıf şekle ve dereceye düşürdüğümüz bu kabil 
kanunlarla idarei hususiye ve belediyelerin vaktiyle 
tevsii mezuniyet esası üzerine verilmiş: salâhiyetlerim 
birer birer geriye alıyoruz. Vilâyetlerin meseîsi bilhas-
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sa belediye ve idarei hususiyelerin iyice takip ve mu-
rakabesiyle inkişaf edecektir. Mütemadiyen hepsini 
merkeze alırsak, bu salâhiyetleri ve yetmiş küsur vi
lâyetin idaresinin merkezden bir büro ile tanzim ve 
tedvir edilmesi zannederim vilâyetlerdeki işleri biraz 
aksatacaktır. Tatil devresinde gezdiğimiz vakit görü
yoruz ki, vilâyetlerde her şube gerek idarei umumi-
yeye ait olsun ve gerek idarei hususiyeye ait olsun, 
her şube mütemadiyen vekâletlerle muhabere ediyor. 
Vali orada yalnız kalmıştır. İsmen bütün vekâletlerin 
mümessilidir. Refik Beyefendi hazretleri Başvekâlete 
de vekâlet buyuruyorlar, hu nokta itibariyle valiler 
yalnız ismen vekâletlerin mümessili olsun, doğrudan 
doğruya ne iş yapsınlar? Bu idareyi o vilâyet hesabı
na tedvirden mesul olan valinin mevkii bilmem ne 
şekle girer ve vilâyetten mesul olan valinin bütün şu-
abatın işlerini bir prensip dahilinde tanzim etmesi im
kânı kalır mı? Bu itibarla bizi biraz tenvir buyursun
lar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, ihtisa
sıma ait olmayan şu madde hakkında mütalâa beyan 
etmemek için cepri nefs ettim. Lâkin bir iki sözle 
maruzatımı bildirmekten meni nefs edemedim. Görü
yoruz ki arkadaşlar burada vilâyetlerin en küçük hak
kı, yani doktorların tayini meselesi mevzubahis olsa 
bir şey düşünebilirdik. Müessesatı sıhhiye ve hayriye-
de müstahdem bilumum memurini sıhhiye ki hastane
lerde hemşireler vardır, ve bakıcılar bile tâ merkez
den tayin olunacak, sonra belediyeler ve şehremaneti 
müstakil bir idaredir. Hükümetin hiç bir işine karış
madığı halde onun hastanesindeki hastabakıcısına da 
karıştık. Sıhhiye Vekili muhteremi bu tevhidi muame
le için lâzımdır buyurdular. Tevdihi muamele için la
zımsa asıl hükümet müessesesi olnn ciheti askeriye
nin elindeki etıbbanın tayin ve azlini ele alsınlar, tşte 
orası doğrudan doğruya hükümet işidir. Şehremaneti 
gibi her şeyi müstakil olan ve halk tarafından idare 
olunan müessesatın en küçük memuruna kadar mer
kezden tayini ne olacak? Sonra şehrametlerinûı, bele
diyelerin istiklâliyeti nedir? tş öyle bir hale gelecek 
ki ben evime doktor çağırırken sıhhiye vekili beyin 
de müsaadesini istiyeceğim. Çünkü şehremanetinin 
vaziyetinin bir parça daha tebeddülü doğrudan doğ
ruya doktoru evime çağıracağım zaman doktor mü
dahale vaziyetinde olacaktır. Söylediğim belki biraz 
mübalağalıdır. Şehremaneti gibi, belediye gibi her şe
yi müstakil ve bütçesinin parası halk tarafından ve
rilen müesseseler istediğini istihdam eder. Yalnız, bir 
talimatname yapılır, o da; memleketin ahvali umumi-

yesine göre şu suretle muamele görecekler, şu usul 
üzerine tayin olunacaklar, diye o talimatnamede tas
rih olunur. Onlar da o talimata tabi olabilirler. Yani 
bendeniz ufak şeylere kadar memurlann azil ve nas
bini bu şekilde muvafık görmüyorum. Rey sizindir. 

İHSAN BEY (Ankara) — Efendim, İdarei Umu-
miyei Vilâyet kanununun valilere bahşettiği salâhiyet 
yavaş yavaş istirdat edilmektedir. Geçen gün maarif 
kanununda bir kısmı alındı, bugün müzakere edilmek
te olan bu lâyiha ile yine bir kısmı alınıyor. Ruzna-
memizde derdesti müzakere bir kanunla da Maliye 
Vekâleti bir kısım memurinin merkezden tayinini isti-
yecektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ben hepsini istemiyorum. Üç kişi istiyorum. 

İHSAN BEY (Devamla) — Henüz ben görmedim. 
Fakat öyle olduğunu görüyorum. Bu salâhiyetler va
lilerden alındıkça, bunların korkuluk halinde bırakıl
masına Dahiliye Encümeninin bir mahzuru idarî ta
savvur edip etmediğini öğrenmek istiyorum. 

SIHHİYE VEKİLÎ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, bendeniz Muhtar Beyin zehabı
nı tashih etmek isterim. Memurini sıhhiye başkadır, 
müstahdemini sıhhiye başkadır. Ücretli istihdam edi
len memurlar ve saire vardır. Biz bunları istemiyoruz. 
Memurin diyoruz. Muhtar Beyefendi dikkat buyur-
mamışlardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Belediyeler 
bir doktor tayin ederken makamı âlilerinin muvafa
katim alırlar mı, almazlar mı? Doğrudan doğruya mı 
tayin ederler? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Almazlar efendim, doğrudan doğruya ta
yin ve azl ederler. Heyeti celilenize arz edebilirim : 
Bugün belediye yardır ki hiç kimsenin haberi yokken 
gece eczacıyı hapseder. Şehirde de başka eczane yok
tur, eczaneyi de kapar, idarei sıhhiye bunlardan ha
berdar değildir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim, bazı 
telgraflar geliyor, üzerinde gecikmiştir, kaydı vardır, 
bu meselede ondandır. Çünkü atı alan Üsküdar'ı geç
miştir. Esasen şimdi müdafaa edilmek istenilen bir 
prensip merkeziyet ve tevsii mezuniyet esasıdır. Bu
nu, çoktan ihlâl ettik. Fakat maalesef bu dahiliye ta
rafından vaki olmuştur, merkez memurlarından baş
lamıştır. Arkasıra Nafıa gelmiştir, onun da arkasın
dan Maarif gelmiştir, pusuya da Maliye Vekili Bey 
yatmıştır. Ruznamede o da vardır. Ondan sonra da 
o istifade etmek ister. Fakat şunu da takdiren arz 
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edeyim ki; bu prensibi ilk defa müdafaa eden Maliye 
Vekili olmuştur ve tabiî bu, mektepten aldığı ilha
mın neticesidir. 

« Efendiler, bir taraftan cumhuriyet ve terekkiyatı 
asriyedir diyoruz, diğer taraftan da kurunu ûla sis
temlerine doğru gidiyoruz. Merkeziyetin iflas ettiği 
bütün dünyaca tahakkuk etmiş bir keyfiyettir. Bizim 
bundan sonra rucuumuza sebep ancak belki bizim 
memlekette bir garibe çıkaralım diyedir. Başka bir-
şey için değildir. Fakat şurada yalnız nazan dikkate 
alınacak cihet, Sıhhiye Vekili beyefendinin teklifi üze
rine mevzubahis olan esasatın daha evvel müdafaa 
edilmesi lâzımdır. Madem ki bidayeten yaptık, hükü
met bir madde ile İdarei Umumiyei Vilâyet Kanunu
nun kaldırılmasını teklif etmiş olsa daha doğru olur
du ve meclisi âlinizi de beyhude işgal etmemiş olurdu. 
Bu itibarla bu, hakikî ve ciddî bir mevzudur. Teşki
lâtı Esasiye kanununun sarih olan maddelerine te
mas eder. Çünkü orada denilmiştir ki; idare usulü, 
tevsii mezuniyet usulüne göre olacaktır, halbuki biz 
onun aksine hareket ederiz. Yine Teşkilâtı Esasiye 
kanununda ayrıca bir madde vardır: Kavanîn Teş
kilâtı Esasiye Kanununa mugayir olamaz, fakat o da
hi nazari itibara alınmaz. Asıl şayanı nazar olan ci
het de, heyeti celilenizin içerisinde bu kadar idare 
memurları olduğu halde, Eskişehir Mebusu Emin Be
yefendi bu meseleyi ortaya attılar, şayanı takdirdir. 
Onun için hükümete bendeniz teklif ediyorum. Hü
kümet bir madde ile teklif yapsın, tdarei Umumiyei 
Vilâyet kanunu mülgadır desin, bu müşkülâta mahal 
kalmaz. 

DOKTOR İBRAHİM TALl BEY (Diyarbekir) — 
Efendim, bendeniz biraz tatbikattan bahsedeceğim. 
Pek çok zaman hayatım umuru sıhhiyede müfettişlik 
ve sair ede geçmiştir, çok defada umuru sıhhiye uh
demize tevdi edilmişti, bu münasebetle umuru sıhhi
yeyi yakından görmek fırsatı elimize geçti, bugün mü
zakere olunan bu maddeye çoktan ihtiyaç vardı. Umu
ru sıhhiyenin bir ele tevdiine memleket çoktan muh
taçtır. Her memleketin, her vilâyette her belediyenin 
veya idarei hususiyenin ayrı ayrı çalıştığını gördük. 
Hepsi memleket umumî bir İslâhatı sıhhiyeye muhtaç 
olduğu bir sırada her belediye tabibi yahut, her ida
rei hususiye tabibi istediği şekillerde çalışırsa istediği 
kadar Meclisi Âli memlekette umumî sıhhiyenin tan
zimi için ceht etsin. Kabil değildir. Mümkün olanu-
y a çaktır ve olmayacaktır. Öyle hastaneler gördük ki 
mükemmel bir kadrosu var, belediyeler tanzim etmiş. 
Her şeyi mükemmel kırk yatağı var, tabibi var, fa

kat İçinde bir tek hasta yok. Hastahane açılalı 3 - 4 
ay olmuş, yahut 5 = 6 ay olmuş beş hastaya bakmış, 
on beş hastaya bakmış. Teftişimizde, hastanız nere
dedir diyoruz. , 

Efendim, tahsisatımız yoktur, onu da ancak maaş
lara tahsis ettik. Oturup duruyoruz... 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Badema 
hastalık zuhur etmiyeceğine teminat mı almışlar? 

DOKTOR İBRAHİM TALl BEY (Diyarbekir) — 
Onu bilmem, fakat hastahaneye bakmışlar, hastaha
ne açmaktan maksat hastaya bakmaktır, kadro ve 
tanzimi değil, içinde kadroyu beslemek değildir. 

Merkez buna vakıf olursa hem belediyesinin, hem 
de idarei husustyesinin kaldıracağı bir şekilde tahsi
sat tanzim eder ve icap ederse ona muavenet eder, 
mathıp hâsıl olur. Her teşkilâtı sıhhiye kendi başına 
çalışırsa tabiî memlekette hiç bir sıhhat gayesi hâsıl 
olmaz. Bu meselenin böyle bir idareye verilmesi za
manı çoktan geçmiştir. Bendenizin kanaatımca o za
man vâsi yardımlara muhtaç idik. Ciheti askeriye
den bazen yardımlar yapılırdı, hastalar askerî hasta
nelere alınırdı. Hatta 1337 de bu Meclisi Âliden fı-
kara hastaların askerî hastanelerinde yüzde 5-10 nis-
betinde tedavisine ait kararlar aldık. Sebebi de be
lediyelerin, idarei hususiyeterin hastaya bakamadığın-
dan dolayıdır. Hekimler mecaMsi belediyede müessir 
olmuyorlar, olmak imkânı yoktur «seni tayin etti al 
maaşım otur!» hitabına mazhar oluyorlar. Bunlara 
vakıf olduk, gördük. Binaenaleyh memleketin muh
taç olduğu umuru süıhıyenin yeknesak bir surette ce
reyan etmesi lâzım gelen şu zamanda bu maddenin, 
heyeti âtiyece nazan dikkate alınmasını rica ederim. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bendeniz sual 
soracağım efendim. Bendeniz, esasen vilâyetlerin vâ
si bir selâhiyetle, tevsü mezuniyetle idaresine taraf
tarım. Fakat; şimdi böyle bir silsüei muhakemat ku
ruyorum, kurduğum esasa ve intihap ettiğim mebdee 
göre neticeyi müselseleme göre mantıkî buluyorum, 
mademki maaş verilmiştir, mademki memurini zabı
tanın tayini vesairesi mezkere verilmiştir. Onlardan 
daha kuvvetli daha sıhhî esbaba istinat eden bu sıh
hiye meselesi de verilebilir lâkin Dahiliye Encümeni
nin mazbatasını Süleyman Sum Bey kürsüde okudu. 
Encümen, o mazbatada gayet sarih ve bariz esbaba 
mebni bu meseleyi reddediyor. Sonra ikinci mazbata 
ile kabul ediyor. Binaenaleyh bu tezat ve esbabı En
cümeni âliniz tarafından izah edilmedikçe bendeniz 
rey itasında izharı acz edeceğim. 
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ATA BEY (Niğde)' — Sıhhiye ve Muaveneti içti
maiye Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri heyetince 
Meclise tevdi ve oradan Dahiliye Encümenine gelen 
lâyıhai kanuniye Dahiliye Encümeni bidayette tetkik 
etti. Sıhhiye Vekili beyefendinin lıuzurlariyle müza
kere imkânı olamadı o vakit gelemediler. İzahat al
mak mümkün olmadı kendilerinden, şifahî fazla iza
hat dinlememiş idik. İdarei Umumiye! Vilâyet Kanu
nunun valilere bahşettiği salâhiyetten hiç birisinin 
tenziline Encümen bittabi taraftar olmadığına göre 
alelusul reddetmişti. Aynı lâyıhai kanuniye Sıhhiye 
Encümenine de havale edilmişti. Sıhhiye Encüme
ninde bulunan arkadaşlar Sıhhiye Vekili beyefendi
nin mütalâasını dinlemişler meseleyi gayet ehemmi
yetli görmüşler. Bu lâyıhai kanuniyenin bir kere de 
Dahiliye Encüaneniyle beraber olarak müştereken tet
kikine lüzum göstermişler. Makamı riyaset vasıtasiyle 
bize tebligat icra ettiler. İki encümen içtima ettik. 

Dahiliye Encümeni, Dahiliye Vekâletince teklif 
olunan ve valilerin selâhiyetini bir derece tenkis eden 
lâyıhai kanun iyeyi kabul etti, heyeti umumiyede de 
mazharı kabul oldu ve kanun oldu. Sonra maarif 
eminleri hakkında lâyıhai kanuniye geldi, o da kabul 
olundu. İçtima bundan sonra Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Encümeni ile vuku buldu. Tabiatiyle Sıhhi
ye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili beyefendinin gös
terdiği esbabı vesaiki, serdeyledikleri mütalâan En
cümen tetkik ettik. Efendiler şekli idaremize göre, 
yani Cumhuriyet esasına göre idarenin sistemi've vi-
lâyatın taksimatı mülkiyesinden sonra valilere veril
mesi lâzım gelen salâhiyetin tevsiki esash bir İdari 
Umumiyei Vüâyat Kanununun yapılmasına vabeste
dir. O mesele ayn bir meseledir. Bugünün ihtiyacına 
göre Sıhhiye Vekili beyin verdikleri izahatı nefsülem-
re mutabık gördük. Hatta belediye kanunları da muh
tacı tanzim ve islâhdır. İdarei hususiye kanunları da 
muhtacı tanzim ve ıslahtır. Bir çok mevani karşısın
da kalmışlar, memleketin hayatı umumiyesine taalluk 
eden bu esbabı mucibe Dahiliye Vekili beyin 'istediği
ne nazaran Sıhhiye Vekili beyin istediği Maarif Ve
kili beyin istediği selâhiyete nazaran hiç aşağı görül
memiştir. Daha kuvvetli görülmüştür. 

Şu esbabı mucibeden dolayı müşterek encümen 
vekil beyefendinin noktai nazarlarım musip görmüş
lerdir ve böyle karar vermişlerdir. Tezat yoktur. Arz 
edeyim, gelen lâyiha! kanuniye daha kuvvetli idi. Yani 
mutlak surette idarei hususiye bütçelerinin tetkikini 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti istiyor. Lâ
zım gelen müdafaat yapıldı ve denildi ki idarei husu

siye bütçeleri - çünkü Sıhhiye Vekili beyefendinin 
hakları vardı - bir defa o bütçe buraya geldiği zaman 
Maarif Vekâleti tetkik ediyor bir kanunla tetkik hak
kını vermişiz. Sıhhiye Vekili beyefendiden bunu esir
geyenleyiz. Aynı selâhiyeti Nafıa Vekâletine verdik. 

Beyefendiler, maarif kısmım Maarif Vekâletine 
verdikten sonra, nafıa kısmım Nafıa Vekâletinin tet
kikine arzını muvafık gördükten sonra hayatı sıhhi
yeye, hayatı umumiyeye taalluk eden aksamı Sıhhiye 
Vekilinin nazarından geçmesin demek kadar gayrı 
mantıkî bir şey olabilir mi? Bugünün icabatına göre 
vekil beyefendinin noktai nazarlarını muvafık ve mü-
dafalarım çok haklı bulduk. Yalnız, denildi ki aynı 
tetkikatı Sıhhiye Vekâletinde yapsın, ondan sonra tas
dike arz edilsin. Sonra belediye bütçelerini şehrema
neti bütçelerini mutlak surette tasdike imkân bulamaz
lar. Bu kadar belediye vardır, bu kadar kazalar var
dır, vilâyetler vardır, hatta nahiyelerde belediyeler 
vardır. Bunların hepsinin bütçelerini Sıhhiye Vekâ
leti eğer tetkik edeceğim derse, buna da vakit bula
mazlar, imkân da olamaz. Bunun için bir talimatna
me kaleme alsınlar, gerek idarei hususiye bütçeleri 
yapılırken, gerek belediye bütçeleri yapılırken ve ge
rek şehremaneti bütçeleri tanzim edilirken bu talimat
nameye tevfikan tanzim etsinler diye kabul ettik. Ve 
bu amelî bir şekil oldu, bundan başka amelî çare yok
tur. 

Esbabı mucibeye nazaran bir çok yerlerde vaziyet 
şayanı teessür ve teessüftür. Mahalleri meclisi umu
mîleri her hangi bir sebepten dolayı meselâ; tedrisatı 
iptidaiye müfettişlerine canları sıkılıyor da müfettiş
liği ilga ediyorlar. Arz ettiğim veçhile tezat yoktur. 
Cumhuriyet esasına göre ve şekli idaremize göre bir 
idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu tanzim edilmek la
zımdır. Hâlâ bu kanun kanun da değildir, kararna
medir. On sekiz sene geçtiği halde hâlâ kesbi kanu-
niyet etmiş değildir. Esas itibariyle tefrik ve tayin 
edilmesi lâzım gelen vazaifi yapılacak teşkilâta göre 
orada düşünebiliriz. Bugünün icap ve ihtiyacına göre 
birtakım esasları kabul etmişizdir. Sıhhiye Vekâletinin 
de teklifini kabul etmek muvafıkı nisfet olur. Memle
ketin sıhhati umunıiyesi namına da lâzımdır. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Maarife ve 
Nafıaya ait vazifelerin valilerden alındığı gibi Sıhhi
yeye ait vazifelerin de valilerden alınmasında bir 
mahzur görmedinizmi? Bu onlara kıyasenmi verildi 
yoksa Dahiliye Encümeni - ki idare memurluklarında 
bulunmuş bir çok zevattan mürekkeptir - prensip iti
bariyle buna taraftar mıdır? 
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ATÂ BEY (Niğde) — Efendim* zannediyorum ki, 
maruzatım meyanında suali âlilerine cevap verilmişti. 
Esaslı bir idarei umumiye kanunu tanzim edilirken, 
merkeziyet usulümü, tevsii mezuniyet usulümü? Her
hangi usulün tatbiki lazımsa bunlar tevzih edilebilir. 
Dahiliye Encümeni komiser muavinlerinin, komiser
lerin tayin hakkının valilerden alınıp Dahiliye Vekâ
letine verilmesine kanaat etmiştir ve böyle kabul et
miştir. Heyeti Celile de kabul etmiştir sonra maarif 
işlerinin Maarif Vekâletine verilmesini de Heyeti Ce
lile kabul etmiştir. Sıhhiye ve Muaveneti tçtimaiye 
Vekâletinin gösterdiği lüzum ve dermeyan ettiği es-, 
babı mucibe hakikaten çok mühimdir. Şekli hazıra 
göre mahalleri lâyıkıyle bu meseleyi tanzim edemiyor
lar. Dahiliye Encümeni, Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Encümeni ile birlikte yaptığı tetkikatta Sıhhiye 
Vekili beyefendinin gösterdiği ve izah ettiği esbabı 
mucibeyi çok muvafık bulmuştur. Buna kanaat et
mekle beraber diğeri de munzam bir esbabı mucibe 
olmuştur. 

İHSAN HÂMlT BEY (Ergani) — Zannederim 
sualime vazıh bir cevap verilmemiştir. Bendeniz, Da
hiliye Encümeni kıyas tarikiylemi yoksa alehtlakmı 
valilerden bu salâhiyeti almıştır? Ve bu salâhiyetin 
alınıp alınmaması hakkındaki noktai nazarı nedir? 
Bunu sual etmiştim. 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, evvelki ifademde 
arz ettim ve İdarei Umumiye Vilâyat Kanununun ye
niden tanzimi esasına göre valilere salâhiyet vermek 
meselesini söyledim ve encümen bu kanaattadır ve o 
ayrı bîr meseledir. Bendeniz bugüne göre yapılması 
lâzım gelen şeyden bahsettim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Buyurdunuz ki; bu kanun 
geldiği zaman yalnız başına idi. Dahiliye Encümeni 
bunu esasen prensip noktai nazarından muvafık gör
mediği ve İdarei Umumiye Vilâyat Kanununa mua
rız gördüğü için reddetmiştir. Fakat o sırada başka 
bir kanun geldi. Dahiliye ve Maarif Vekilleri geldi
ler. Onların kanununu Encümen kabul etti. Meclis de 
kabul etti. Bilâhare Encümen bu kanunu tekrar mü
zakere etti ve kabul etti. Şu halde Dahiliye ve Maa
rif vekillerinin gösterdiği esbab ne idi? Ve bunların 
Sıhhiye Vekili muhteremine karşı sebebi tercihi ne idi? 
Evvelce Dahiliye Encümeninde reddedildiği halde 
ikinci defa müzakeresinde alelkıyasmı, kıyası maalfa-
rık olarak diğerlerinin vücuda gelmesi yüzünden mer-
hametenmi mazharı tasvip olmuştur? 

İkincisi : Beş yüz küsur kazada ve diğer yerlerde 
bulunan belediyelerin bütçelerinin tetkiki imkânı ol-
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madığından bunu bir talimata raptedeceklerdir buyu-
ruldu. Halbuki, belediye bütçelerinin şekli meriyeti 
kanunen musarrah olduğuna göre bunu bir talimatna
meye raptetmeye Dahiliye Encümeni neden lüzum 
görmüştür? Ve münasip görmüş müdür? 

ATÂ BEY (Niğde) — Efendim, suali âlileri ki; 
uzun boylu bir izahat olmuştur.! Bunlara demin ce
vap Verdiğimi zannediyorum. Lâyiha bidayetten gel
diğinde İdarei Umumiye Kanununun valilere bahşet
tiği salâhiyetin tenziline Encümen taraftar olmamış
tır. Fakat sonradan getirilen levayıhı kanuniyede 
Dahiliye Vekâleti bu fâiyhayı Encümene getirmek
teki esbabı mucibeyi izah etö\ Encümen kani oldu. 
Heyeti celileleri kabul etti çıktı. Bu lâyiha Bidayetten 
valilerden bu salâhiyetin alınmasından kuvveti bir es
babı mucibe görmediğinden reddetmişti, sonradan 
gösterilen eslbalbı mucibeyi daha kuvvetli görmüştür. 
Mesele bumdan ibarettir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim. Bu lâyiha Üzerime bendeniz de söz iste
yişim rüfekadan Halis Turgut beyefendinin beni mev
zua kanştuımasından mütevellittir. Esasen füan ve
kâlete ait şu lâyiha ile, füan vekâlete ait bu lâyiha ile 
tiir prensip olarak kabul edilen tevsii mezuniyet esa
sına müstenit idarei UmuanJjyel Vilâyat Kanunu ihlâl 
edilmiştir ve Ma%e Vekâleti de yenS bir lâyiha ile 
bir pusu kurmuştur buyurdular. Buradaki pusunun 
manasım pek çok anlamadım. Doğrudan doğruya 
İdarei Umumiiyei Vilâyat Kanununun mahiyeti hak
kında maruzatta bulunmak istemiyorum. Eğer buna 
temas eder bir lâyiha ve bir mevzu buraya gelirse 
acizane fddrlerâırii arz ederini ve heyetti vekieye de 
o zaman fikirlerimi izaha çalışırım. 

İdarei Umumiydi Vilâyat Kanunu* yani elliniz
de efyevm mer*i olan kanun ne tevessüü mezuniyet 
usulüne temas eden, ne merkeziyeti tamamen ifade 
eden bir kamın değildir. İnşallah onu o zaman izah 
ederine Hattâ bir arahk bu kanuna bir is im koymak 
içlin - hatma kabilinden arz edieyÜm - yani elimizde 
bulunan İdarei Uanuanliye Kanununa bir isim koymak 
için idarenin eşkâli muhtelifiesi noktai nazarından bir 
feiim aramldu Yakıştırılan isim ne (santıralizasyon) 
ne de (dösantıraîi>zasıycaı) dur. Buna vaktiyle (dekOn-
turasyon) kanunu düye bir isim bulmuştuk. Yani 
nazariyatı idariye meyanında büzüm kanuna bir isim 
vermek lâzım gelirse istinat ettiği prensip nie (samtı-
raîizasyon) ne de (desantıraîizasyon) olarak ifade 
edlümemiş ve (dekontstırasyon) namiyle bir isim çıka
rılmıştır. Demek istiyorum ki; İdarei Umumiyei Vi-
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lâyat Kanununun bugünkü istinadatı o kadar tuhaf
tır. Zaten tuhaf bir mevsimde yapılmıştır. Ye tu
haf mülâhazalarla yapılmıştır. Onun için eşkâle 
hakikaten uymayan şeklilerde yapılmıştır, İnşallah 
o kanun üzerine mevzu açıldığı zaman uzun uzadı-
ya münakaşa ederiz. 

Maliye Vekâletinin* ruznameye alındığı beyân 
buyurulan lâyiha ile, azil ve nasıbları halta yine 
valilerin salâhiyeti ipka edilerek, mahaKerin inhası 
ve icabına göre re'sen tayin etmek suretiyle idarei 
merkezıiyeye alınmasını istediği memurla üç sınıf me
murlardır. Mal müdürü ve bunlar derecesinde olan 
muhasebe baş kâtibi varidat başkâtibi yeni teşkilâtı 
iîe şimdiye kadar mevcut olmayan (gürültüler) o lâ
yihanın müzakeresine girmek istemiyorum. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Kabul etmiyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kabul edip etmemek ayrı meseledir. Mevzubahis 
olan bu üç sınıf memurdur. Varidat müdürleri, mu
hasebe müdürleri esasen yenli müessese yeni icat 
edilmiş memuriyetler olmak itibariyle İdarei Umumi
ye] Vlâyat Kanununiyle nasıp ve azilleri mahalle
rine, valilere verilmiş memurinden değildir. Maliye 
Vekâletinin bugün memurin mevcudesi olmak vazi
fesi Meclisli Âlinin kabul ettiği bütçeyi tatbik etmek
te bir taraftan masarifi umumiyei devleti ifa etmek 
Ve masarifi umumiyei devlete karşılık olan varidatı 
umumiyeyi memleket dahilinde kavanîne tevfikan tah
sil etmek vazifesiyle mükellef olan bu vekâlet me
murininin vazifesi takriben dört, beş bin memurla 
ifa edilirse eiyevm bugün memurinin doğrudan doğ
ruya vekâlet tarafından azil ve nasbedlüen miktarı 
bir kaç yüzün içimledir. Mütebakisi işte o heyette, 
demlin temas ettiğimiz kanun mucibince merkeze ni-
yabeten, valilerin, ve defterdarların inhasiyle tayım 
ve azledilen memurlardır. Bizim bunun içerisinde 
yeni lâyiha ite doğrudan doğruya evsafı lâzimeyi haiz, 
Kâzımı gelen mahallere koyabilmek için merkeze al
mak istediğimiz memurin nihayet şimdiki miktara 
bir misil ilâve etmekten ibarettir ki, bu kanun çık
tıktan sonra dahi, yine yüzde sekseni idarei husu-
siyeîer tarafından nasıp ve azil edilmiş bulunacak
tır. Mukayese yapmak istiyorum. Arkadaşlar, bu 
kanun çıktıktan sonra memurini mahaUiyenin dahî 
yüzde sekseni idarei mahalliye tarafından tayin edil
miş oOacaktır. Hangi bir vekâleti gösterebilirsiniz ki 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibince vekâlete 
mensup memurinin yarısı idarei mahaHiyelerce tayini 
edilmiş olsun? Yoktur efendiler... 

EMİN BEY (Eskişehir) — Beyanatınızın bu ka
nuna taalluku yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bİze taalluk ettirdiler de onun için söylüyorum. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Kendi kanunlarına 
avans olarak söylüyorlar (handeler). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Halbuki bendeniz meslek itibariyle öteden beri ida
re! mahalliSyelerî takviye etmek, yetiştirmek velevkü 
bir vesayeti idare altında olsa bile bunlara bir rüş
tü idare temin edilinceye kadar, o vadide yetiştirmek 
prensibini gösteren arkadaşımzundır ve şimdiye ka
dar bunu sırasiyle müdafaa ettim. Sırf bunda sabit 
kademlim. Diğerlerini kabul edip de memurini ma
liyeyi kabul etmeyen yani bu kanuna muhalif olan 
arkadaşlardan bu tezadı izah etmelerini bilhassa rica 
ediyorum. Şimdiye kadar izah ettiğimiz memurların 
yüzde sekseni bu kanun çıktıktan sonra dahi vilâyet
ler tarafından tayin edilecek olursa acaba Maiye 
Vekâleti kendisine terettüp eden vezaif hususunda 
idarei mahalliye kaMesBniin haricine çıkmış mı adde
dilir? Halbuki arkadaşlar Maliye Vekâleti tevsii 
mezuniyet usulü Üe bîr münasebeti olmayan bir ve
kâlettir. Ademi merkeziyet, tevsii mezuniyet esası 
Maliye Vekâletiyle alâkası Ve münasebeti olmayan 
bir esastır. Buna taraftar olmayanlar bana aksini 
ispat etsinler. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Tahsilatta öyle mi? 
MAlJYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Dünyanın her tarafında böyledir. Sîze birer birer 
göstereceğim. Kaivanîni ımavcudeli devlet meyalnın-
da en ziyadla merkeziyet kaidesinin tatbikini isıüihdaf 
eden bir kanun vardır ki haltta heyeti tesmiyenin, 
Meclisli Âlinin sebebi içtimai olan kanundur: Muva-
zeneii Umumâye Kamunu! Muvazenei Umumiye Ka
nunu üzerinde ve onun tatbik ve icrasında idarei 
mahaMiyelerîn zerre kadar hak ve salâhiyeti olmadık
ları sabit bir esastır Ve heyetli teşrliyenin konsiyon 
denilen mepdei ihdası da bu kanundur ve böyle ol
duğu halde merkeziyet prensibinin en ziyade ma
hallî tatbiki olan Maliye Vekâletinin memurini ha-
zırasımn yüzde sekseni doğrudan doğruya idarei ma-
haHiyeler tarafından tayin edilmektedir. Heyeti Ce-
Klelerine arz etmek mecburiyeti vikdianiyesindeyiim 
ki varidatı devleti tahakkuk ve cibayet ettirmek vaı-
zifesiyle mükelef olan memurin, memurini merkezi-
yeden olması zarurî olan memurindir. Vazifenin 
mahiyeti icabınca bunlar evsafı lâzimeyi haiz olarak 
merkezin mesuliyeti, o kanunu tatbike mükellef 
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olan vekâletin mesuliyeti fle mükellef ve nasılb ve az
ledilmiş olsalardı Maliye Vekâleti bu sene heyeti 
celüenffze takriben kırk elli müyonluk yeni on» on beş 
tane kanun teklif etmek mecburtyetinde kalmazdı. 
Eğer arz ettiğim hususan manye, matlup evsafı haiz 
memurini maliye tarafından idare edihnıiş olsaydı 
heyeti celüenlze kırk ımtyonluk varidat teklif etmek 
mecburiyetinde kalmazdı (evvelce neye haber ver
medin sesleri). Sıra geldikçe İste böyle haber ve-
ririmj Bununla yeni menbaı varidat bulmak mecbu-
ıliyetînde oimadığmuz manasım istidlal buyurmayı* 
ınız. Yemi yaptığımız varîdlat ile, menabü cedide ile 
bu memleketim terakki ve ihtiyacatı umumiyesî na
mına ifâsîyle mükellef olduğumuz bîr çok vazaifi 
mühlîmmei devlet vardır ki bunları temin etmek mec-
buriyetindeyiz. Heyeti celilenSn kabul ettiği kanun
lar ınühîm bir İhtiyacın karşthğıdır. Binaenaleyh 
bu memurîni maliyenin şu veya bu şekilde azli mese
lesi mevzubahis olurken vaziyeti hakfldyeyi göz önü
nle almalıdır Arz ettiğim gibi bu kanun çdcnkıtan 
sonra memurini maliyenin yüzde sekseninin jdarei 
nıahallîyeler elne kalacağına göre, Maliye Vekâleti 
teklif ettiği kanunun kendisinin dahi tasvip ettiği 
prents|bln aleyhinde olduğu kanaatmda değUdlr zan-
nederitm. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Memurîni 
maliyeye dair müzakere yok. Saded'm haridndie mü
zakere oluyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —-• 
Sadedini haricinde değil, sual sor, cevap vereyim. 
Binaenaleyh arkadaşım haksız olarak bu prensibe 
eleyhdar olduğumu ve bu şeyi yıkacak bir kanun 
getirdiğimi beyan buyurdular. Hakikat bunun aksi
dir. Şunu arz etmek istiyorum Mi memurîni maliye 
bütçenin tatb&iyle mükellef oldukları için buyurduk
ları prensiple alâkadar olmaması lâzım gelen bür esas
tır. Rffica ederfon beyefedüer, ben bu prensibin ka
tiyette tatbiki taraftarıyım. Bu prensibin tatbiki şu 
demektir: İdarei mahaHiyelere aît ohnası lâzım gelen 
hukuk ve vazaifi tamamen idarei mahaHiyelere bı-
trakahm. Hükümeti merkeziyenin doğrudan doğruya 
ifasryle mükellef tutulması zarurî olan hususatı hükü
meti merkeziyeye verelim. Hakiki tevsii mezuniyet 
bu değil midir? Ben zannediyorum ki hakiki tevsii 
mezuniyet [bundan başka bk şey değildir. Mahiyeti 
hizmet itibariyle mahallerine alt olan şeyleri mahal
lerine bırakalım. Hükümeti merkezryenin ifa etme
si lâzım gelen hususatı hükümeti nıerkeziyeye vere
lim. Bu kaidenin tatbiki zannediyorum ki, teklif et

tiğim lâyiha âe 3si üç memurun değp, daha çok 
esaslı memurinin azÜ ve nasıpiarmı Mairye Vekâleti
nin ufadeı mesuliyetine terk etmek lüzumunu gösterir. 
Hiç bin* zaman ademi merkeziyet veya (tevsi mezuni
yet usulü merkezin vazifesini mahallerde terk etmek 
demek değfldk1. Bunu izah etmlryorsıinuzv Lütfen 
bunu izah ediniz -mahaBerince tayin edilen memu
rinin vezalfi vazaifi mahaMjyedendih' deyiniz- hiç 
itirazım yoktur, şimdiden kanun lây ihasmı cebime 
kor çdcar gjderjm. Fakat bu esasen sabit değildir. 
Acaba memurîni mahafliyeniin ifa ettiği vazaîfi hükü
meti merkeziyenin ifa etmesi lâzım gelen hususat-
tan mıdır? Rica ederim diğer meseleleri söylemek 
İstemiyorum^ Kanunun tezatlarına tenıas da etmek 
istemiyorum, hjdematı mahalfiyeden' addedilen bir 
vazife var mıdır? Mıntıkanın tabiata icabatma göre 
şimalde, cenupda buhmuşuna irtifama göre her 
yer meselâ müsavi bür istidadı ziraide mjidlir? Muhte
lif istidadı ziraisi bulunan vHâyatın zhjaat memurla-
rmın merkezden tayin edilmesi nasıl tecviz buyuru-
hıyor? Yani ziraat gibi en ziyade mabflIHine alt baş
ka bir hizmet var mıdır? Yoktur* Fakat mevzuba
his buyurduğunuz İdarei Umumffiyeİ Vüâyat Kanu
nu ziraat memurlarının hakkı tayinini merkezdeki ve
kâlete bırakmıştır. İşte o kadlar. Bu kanun ucube
dir j Hakikat bundan İbarettir. Demek istiyorum ki; 
zarurî bir mecburiyeti maliye île evsafı fâzmıeyi haiz 
memur yetiştirmek için merkeze ahnniaları zarurî 
görüldüğü için teklif edilen lâyihayı fyeyeti celileye 
arz ederken Mairye Vekili şahsan taraftar olduğu 
umumî prensibi imâl etmek suretiyle değil, o umu
mî prensibin esaslarına sadık kakmak suretiyle arz 
etmiştir. 

Müsaadenizle bir de şunu ilâve edeyŞm: HMematı 
mahalliye öyle şeydir İd; memurîni mahalliye oranın 
ahalisinden olacak ulursa tatbikatta yapılacak olan 
hatır, gönüle bakılarak suâ istimalin had ve payanı 
yoktun Doğrudan doğruya merkeze tjahi olan mu-
hasebecilerde katı bir taassupla takip! ettiğimiz bir 
esas vardır. Hiçbir defterdarı, bir muhasebeciyi 
kendi memleketi olan bir mahalle tayin etmiyoruz. 
Çünkü ne de oka insandım Hukuku hazine namına 
bir takını mükellefiyetler tarh edecektir. Ne kadar 
(bitaraf olursa olsun hissiyatı insanSyejden tecerrüt 
edemez. Isternryerek akrabasına ve tâallukatına az 
çok müsamahakâr bulunmak nıecburiyetindedir. Ya
ni vergÜerm, tekâlifin tartında adaletsizlikler olur 
diye memurittî maliyeyi kendi memleketlerime tayin 
etmüyoruz. Halbuki memurîni taHyei maliye ki; arz 
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ettiğim veçhile yüzde sekseni teşkil eder. Bu me
murini maliyenin bütün memurini mahalîiyeden 
olduğu içindir ki bütün fırkai tahsiliyeriin memurları 
yerli olduğundan bilvasıta icrayı tekâlifde her sene 
yüzde on beş bırakıyoruz. Sebepleri bunlardır. Arz 
ettim ki Maliye Vekâletinin deruhte ettiği vazife 
onları deruhte eden kimselerin vazifeleri icabı başka 
bir kaidenin cad olmasını icap ettirmektedir. Mem
leket de idarei umumiye noktai nazarından cari olan 
tevsii mezuniyet esasları ile bumun hiç bir alaka ve 
(münasebeti yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reils Paşa hazret
leri Maliye Vekilinden bir sual soracağım. 

REİS — Suali hükümetten mi, Encümenden mi 
sormak itiyorsunuz? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Maliye Vekilin* 
den soracağım. 

REİS — Müzakere ettiğimiz kanun maliyeye ta
alluk eder bir kanun değildir. Maliye Vekili beye
fendi Halis Turgut beye Cevap vermiştir. Yani me
bus olarak söz sırasını bekletmiş ve kendisinden bir 
şey sorulmuştur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, benüm 
soracağım şey belediyelere ve şehremanetîne ve muha-
sebei hususiyeye ait Maliye Vekâletinin tayin ettiği 
memur var mı, yok mu bunu sormak istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Yoktur. 
TAHSİN BEY (Ardahan) — Efendim, Teşkilâ

tı Esasiye Kanununun 91 nci maddesi malumuâlinıiz; 
vilâyetler umuru tevsii mezuniyet esası üzerine ted
vir olunur. Diyor. Bu Teşkilâtı Esasiye Kanunu ki; 
bizim ibreli hareketimizdir. Her hususta buraya bas 
vurmağa mecburuz. Bendeniz esasen prensip itiba
riyle meseleyi halletmek istiyorum. Bir kere Dahili
ye Encümeninde bulunmak itibariyle bu lâyiıhai ka
nuniye geldiği zaman uzun uzadıya müzakere ettik. 
Binnetice Dahiliye Encümeni şu noktayı tespit et
ti ki; bu lâyihai kanuniye Teşkilâtı Vilâyet Kanu-
nuniyle valilerin salâhiyetiyle, valilerin mezuniiye-
tiyîe taban tabana zıttır. Binaenaleyh esas iıtibarîy-
le reddettik. Bendeniz biliyorum ki; Bunu akaM-
yetle ekseriyetle değil kudretle ve esas itibariyle 
reddettik. Sonra bu lâyihai kanuniye Dahiliye En
cümeninin inzimamiyle müşterek encümen malıîye-
t'ne geçince o encümen bu lâyihai kanunSyeyS esba
bı sıhhiyeden dolayı kabul ettiler. Halbuki Dahili
ye Encümeni esbabı idariye ile minküllülvüculı red
dettiği bir lâyihai kanuriiyeyi Sıhhiye Encümeni ile 
birleşince kendii noktai nazarını kendi içtihadım es
babı sıhhiyeye feda etmiştir. Ve esabbı sıhhiyeden 

dolayı bu lâyihayı kabul etti. Fakat prensip itiba
riyle doğru değildir. Şurasını kemâli suzaşle arz et
mek isterim ki; İdarei Vilâyat Kanununun bozul
masına en büyük saik merkez memurlarının komi
ser ve komiser muavinlerinin merkeziden tayini için 
Dahiliye Vekâletinin teklifinden başlıyor. 

CAVİT BEY (Diyarbekir) — Ve Encümenin ka
bulünden... 

TAHSİN BEY (Devamla) — Maalesef valilerin 
tadat edilen vazife ve salâhiyetinden en birincisi asa
yiş meselesi idi ve valilere İdarei Umuımiyei Vilâyat 
Kanununun bir maddesiyle idarei örfiye ilânı ve hat
ta en yakın yerlerdeki kuvvei askeriyeden istimdat ve 
kuvvei askeriye şevki gibi bünyanı devletin esasına 
taalluk eden büyük Salâhiyetler verilmişken böyle 
komiserlerin merkez memurlarının tayini salâhiyetini 
selp etmek doğru değildir. Binaenaleyh leylek hikâ
yesine gelerek diyebiliriz ki; ayakları kesildi kuyruğu 
kesildi bu hale geldi. Muallimler meselesi geltîli o, 
muallimler ayrı bir şeydir. Sakın valiler karışmasın 
denildi. Pekiyi! 

Efendiler, netice ne olacak? Nitekim Maliye 
Vekili Beyefendi şimdi ben şu şu memurları istiyo
rum dediler ve bir çok esbabı mucibe izah ettiler. 
Bendeniz yalnız idare gözüyle görüyorum. Bu be
nim hakkımdır buyuruyorlar ki böyledir. Buradan 
300, 500, 700 kuruşa tahsildar tayin edip gönderebi
lir mi? Gönderse bile gittiği yerde hangi halkla 
kimle temas edecek? Onları bilmez b'iîe. Binaenaleyh 
Maîiye Vekili Beyefendıi onları gönderemez. Mali
ye Vekili Beyefendi demek istiyor ki: Bu kanuna 
ben de bir darbe vuracağım, hazır olun! Pekâlâ; 
ona da hazırız. Malumuâlinliız valilerin salahiyetini 
Selp etmek illetini, biraz evvelki zamanlarda ara
yacağız. İlk Büyük Millet Meclisi zamanında kabi
ne usulünden evvel her vekil Meclîsçe intihap olu
nurdu ve her vekil doğrudan doğruya mecSis huzu
runda mesul addedilirdi. Binaenaleyh, o zaman her 
vekil kendi mümessili ile yani Maîiye Vekâleti, def
terdarlarla; Sıhhiye Vekili, sıhhiye müdürleriyle; Zi
raat Vekili, ziraat müdürleri ile doğrudan doğruya 
muhabere etmişlerdir. Vali ile hiç muhabere yoktu, 
vali laftan ibaret kalmıştı. Bir şeyden haberi yoktu. 
Şimdi ne olacak beyefendiler? Bugün Cumhuriye
tin büyük kudreti, büyük kuvveti vardır: Fakat vali
ler salahiyet itibariyle, kanunu okudukları zaman 
vazifelerim bilmeyecek hale gelmişlerdir. Halbuki 
biz, valilerden çok mühim vazaif, çok mühim hiz
metler bekîîoruz. Binaenaleyh yarın Ziraat Vekâîe-
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ti öbürgün diğer vekâlet şu ve bu levayıhı kanuniye-
Icrle valilerin salâhiyeti selp edilecek olursa, bir 
arkadaşımızın buyurdukları gibi, valiler mülgadır 
demek, daha doğru olur. Onun için bendeniz bir tak
rir yazdım. Bu mesele biraz tetkike şayandır. 

Buyurdular kî: İdarei Vilâyat Kanunu, merkezi
yet değildir, ademi merkeziyet depdfir. Ne ise; eli
mizde bu kanun vadır, ne vakît yenisini yapacaksak 
o vakit düşünürüz. Fakat bu kanun elde varken 
valilerin her gün birer suretle elerimden salâhiyet
lerini almak idare noktasından doğru bir şey değil
dir* Onun için lâyiha, Kanunu Esasi Encümenine 
gitsin, orada tetkik edibin. Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu ü*e İdarei Umutniyei Vilâyat Kanuniyle bu ka
nun kabili telif mi, kabili telif değil mH ir? Bir kere 
bu cihetler tahakkuk etsin, ondan sonra Ma%e 
Vekiü beyin mail memurları hakkındaki teşkilâtlanna 
Kanunu Esası Encümeninin mütaHasryle hazırlan» 
mış bulunanın. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim; muhterem Tahsin Beyefendi ar
kadaşımız idarî ve noktat nazardan söylediler. Ben
deniz mesul bir mevkide bulunmak itibariyle, fen ve 
vazife noktai nazarından karşılaştığım müşkülâttan 
bahsedeceğim. 

Memurini sıhhiye denince : Ben etıbba ve ecza
cılar anlıyorum. Bunların fenniye olması itibariyle 
merkezden tayin edilmesii hususundaki teklifimle bu 
kadar itiraza hedef oldum. Beyefendiler, size bazı 
misaller zikretmek mecburiyetindeyim. Bir vilâyetin 
(20|) yataklı bir hastanesi vardır. Kadrosu tabibi da
hilî ücreti olarak (30) lira hastabakıcı kadın bakıcı 
(40 lira) pansumancı (40 lira) aşçı (40 lira) çamaşırcı 
ücreti olarak (35 liradır). Bu idarei hususiye hasta
nesinin ne memuru, ne de bütçesi hakkında bir salâ
hiyeti kanuniyeyi haiz değilim. Size bir belediyeyi 
misâl getireceğim. Diplomasız ebelerin men'i için, 
Meclisi Âü para veriyor. Okutuyor. Yetiştiriyor. 
Buyurun diyoruz, diplomalı ebeler veriyoruz. Bu dip
lomalı ebeyi kabul etmek ızdırannda kalan belediye 
reisi bey, altı mah diplomalı ebeye para veremiyor. 
o ebe istifa etmeye mecbur oluyor. İstifa ettikten 
sonra da burada dlıplomalı ebe yoktur. Yine evvelce 
çalışmış olan diplomasız ebeyi tayin edeceğim diyor. 
MecMsi ÂK para veriyor. 

Hastaneler tesisatı fenmiyesi için vilâyetlere yar
dım ediniz, diyor. Vilâyetlere verdiğimiz bu paralar 
idarei hususiyeler bütçelerine mal edilerek diğer yer
lere sarfohınmaktadır. Bunların hepsi vesaikle tespit 

olunmuştur. İdarei hususiyelerden biri, memurin maa-
şatım vermek için hastane eşyasını altmış bin kuruşa 
satmıştır. Bir belediye eczanesinde bir mutemet var
dır, bu mutemedin doğrudan doğruya j belediye reisi 
tarafından tayin edilmiş ve fennen hiçi bir eczanede 
çalışmamış, bir kalfası vardır. Bunları j tashih etmek 
bizim yedü iktidarımızda değildir. Hissettim ki : İda
rei hususiyelerden biri parasını başka bir yere sarf-
edecek. Hemen evvelce istedikleri malzemeyi gön
derdim. Bu malzemeyi mahallinde sattırdılar, idarei 
hususiye memurlarının maaşını verdiler, Belediye ta
bibi Be arası iyi olmayan belediye reisi, belediye ta
bibini azil değil, belediye tababetinS ilga ediyor. Bu 
hadiselerin cereyan ettiği mahalleri arz edebilirim; 
Beyefendiler; buna razımısımz? İdarei umumiyei sıh
hiyenin bütün mesuliyetini omuzlarına yıktığınız bir 
adamın sözünü dinlediniz! (Reye sesleri) 

REİS — Efendim, takrirler okunacaktır : 
Riyaseti CelOeye 

1. Müzakere kâfidir. 
2. Maksat, muamelâtı ihtisas noktasından tan

zim ise bir talimatı umumiye ile temini mümkündür. 
Binaenaleyh mevzuu müzakere olan maddenin ref ini 
teklif eylerim^ 

Eskişehir 
Emin 

Riyaseti Celüeye 
Teşkilâtı Esasiye ve İdarei Umumüyei Vilâyat 

Kanunu ile valilere verilen vazife ve mesuliyet ve sa
lâhiyet muhtelif vekâletlere ait kavanin ile birer bi
rer ref ve tahdit edilmektedir. Bir taraftan Memurin 
Kanunu ile de valüeılin salâhiyeti tevsi edilirken di
ğer cihetten muhtelif sebeplerle aynı salâhiyetin kal
dırılması idare manıtığıyle kabili telif olmadığından 
İdarei Vilâyat Kanunu fle tespit ve Memurin' Ka
nunu ile tekit ve teyit edilen vazife ve salâhiyetin hiç 
bir suretle tadil edilmemesini ve kanunun Kanunu 
Esasi Encümenine tevdiini arz ve teklif j eylerim. 

Ardahan 
Tahsin 

Riyaseti CeHeye 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu belediyelere ve vüâya-

ta şahsiyeti hükmiye bahsetmiştir. Bu lâyiha ise işbu 
şahsiyeti ilgaya matuftur. Binaenaleyh Teşkilâtı Esa-
siyeye münafii ve v2âyetlenn şahsiyeti j hükmiyeleri-
ni muhÜ olan bu lâyihanın Dahiliye | Encümeninin 
ilk mazbatası veçhile reddini teklif eylejrim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 
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Riyaseti Cellcye 

Müzakere kâfidir. Binaenaleyh evvelce mualh'm^ 
ler ve maarif memurları ile polis memurlarının hak
kı tayin ve azilleri ait oldukları vekâletlere verilmiş
ti. Şimdi de sıhhiye memurları hakkındaki kanun 
Meclisi Âliye gelmiştir. Bunu da Nafıa, Maliye, Zi
raat ve sair vekâletler memurini taliyesinıin de na-
sib ve tayin ve azilleri hakkındaki hükümet lâyiha
ları takip edecektir. Vilâyatın idrae, asayişi ve faali
yetlerinden şahsen mesul bulunan valilerin elinden 
salâhiyetleri tamamen almıyor. Böyle birer birer ve 
ayrı ayrı gelen tekliflerle İdarei Umumiye* Vilâyat 
Kanununu tedricen altüst etmektense tevali edecek 
d'̂ ğer tekliflerle tevhiden ve bu vaziyete karşı mu
tasavver yeni idarei umumiyei vilâyat kanunu ile bir
ilikte getirilmek üzere hükümete iadesini arz ve tek
lif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS — Efendim, takrirlerin üç tanesi kanunun 
heyeti umumiyesine aittir. Halbuki malumu âliniz, 
kanunun heyeti umumiyesinSn müzakeresi hitam bul
muş, maddelere geçilmiş ve birinci madde müzake
re ve kabul olunmuştur. Binaenaleyh bu madde hak
kındaki takrirler reye arz olunabilir. Meclisin kanu
nunun heyeti umumiyesi hakkındaki noktai nazarı, 
neticede rey verip veremmesi ile anlaşılır. O vakit 
ya kabul eder, yahut reddeder. Şimdi maddeye dair 
bir takrir vardır. Maddenin reddi bakımdadır. Eğer 
madde reddedilecek olursa o vakit lâyihaii kanuniyeyi 
Encümen ister ve icap eden tadilâtı yapar. (Eskişe
hir Mebusu Emin Beyin takriri tekrar okundu) 

MEHMET BEY (Biga) — Talimat meselesi ile 
red teklifi ayrılmalıdır. 

ı <m>m 

REİS — Efendim, takririn maddenin reddi hak
kındaki fıkrasını reye koyacağım, yoksa takririn es
babı mucibesini reye koyacak değilim. 

Maddenin tayyını kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 

Efendim, f reyler bir birine çok yakındır. Kâtip 
beylerin birisi bir tarafa, diğeri bîr tarafa rey verdi
ler. Onun için ayağa kalkmak suretiyle maddeyi reye 
arz ediyorum. Maddenin tayyını kabul edenler lüt
fen ayağa kalksınlar... Kabul etmeyenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Müsavat vardır efendim, tayini esa
mi ile reye vaz ediyorum. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Kocaeli) — Ekse
riyet yok, yarına bırakalım. 

REİ& — Yoklama suretiyle reye vaz ederiz efen
dim. Hem yoklama yapacağız, hem de rey toplana
caktır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Pa
şa Hazretleri! Reye vaz edile» madde midir, takrir 
midir? 

REİS — Maddedir efendim. Yanlışlık olmağın, 
maddeyi kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey 
vereceklerdir. 

(Reyler toplandı) 
REİS — Efendim, henüz reylerini istimal etme

yenler lütfen istimal buyursunlar. İstihsali ara hitam 
bulmuştur efendim. 

Efendim, madde hakkındaki reylerin neticesini 
arz ediyorum. Yüz zat reye iştirak etmiştir. (57) ka
bul, (38) red, (5) müstenkif reyi vardır. Muamele 
tamam değildir. Madde ikinci defa reye vaz oluna
caktır. Yarın saat* 14*de içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum efendim. 

Hitamı mtizakerat; saat : 17,45 
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Umuru Sıhhiyeye Müteallik Bütçeler ile Bilumum Memurini Sıhhiye Hakkındaki Kanun Lâyihasının İkinci 
Maddesinin Reye Vazı Neticesi 

(Nisap yoktur) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Talât B 

ARTVİN 
Hilmi B 

AYDİN 
Tahsin B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 

ANTALYA 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

Âza adedi : 287 
Reye 'iştirak edenler : 1Q0 
İCabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 1 

57 
38 
5 

87 

[Kabul Edenler] 

ÇANKIRI 
Rifat.B. 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

[Redde 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Dr. Refik B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KONYA 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

deriler] 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B^ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Saim IB. ' 

$İVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Hasan B; 

URFA 
Saffet B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B, 

• 

Münir Hijisrev B. 
Ra'if B. j 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Hüseyin £auf B. 
Kâzım K^rabekir Paş 

KAYSERİ 
Zeki B. 
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KOCAELÎ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

ORDU 
Faik B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR* 

İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 

TRABZON 

Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 

[Müstenkifler] 

MARDİN 

Ali Rıza B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururî B. 

URFA 
Refet B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYONKARAHİSAR 

Ali B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 

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

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

Falih Rıfkı B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B.. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

B. 

ELAZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERCİNZAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B 

GAZİANTEP 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
JNazmı B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
İhsan Paşa 
İsmail Canbulat B. 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
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Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazı B. 

KARS 
Ağaoğlü Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERÎ 
Ahmet Hilmi B. 
Salbilt B. 

KIRKLARELİ 
Dr.; Fuat B, 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Lûtfi Müfit B, 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B, 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Salbri B.; 
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Musa Kâzım B. 
Tevfik Fikret B. 
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İDAREİ HUSUSİYE, BELEDİYE VE ŞEHREMANETLERİ SIHHİYE MEMURLARININ NASBİ VE 
AZİL, TEBDİL VE TERFİLERİNİN CİHETİ AİDİYETİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 
(1/804) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE VE SIHHİYE ENCÜMENLERİ MÜŞTEREK 

MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdıiriyett 

Adet 
6 

6208 
29 Kânunuevvel 1341 

Büyük Milet Meclisi Riyasetine 
İdarei hususiye, belediye ve şehremanetleri sıhhiye 

memurlarının nasıb, azü tebdil ve terfilerinin ciheti 
aidiyeti hakkında Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletince tanzim ve tedvi olunan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 20 Kânunuevvel 1341 tarihli içtimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun 
lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak 
sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurubuasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
1. İdarei hususiye, şehremanetleri ve belediyeler 

teşkilât ve tesisatı sıhhiye kadro ve bütçelerinin her 
Vilâyet tarafından muhtelif düşünce ve gayelere isti
nat etmek üzere tanzim ve kabul edilmekte obuasın
dan dolayı: 

A) Mezkûr idarelere ait teşkilât ve tesisatı sıh
hiyenin her mahalde başka bir şekil ve tarzda oldu
ğu; bu müessesata mahsus varidatın hiç de sıhhati 
nazarı dikkate alınmadığı ve ekseriye ihtiyacatı ma-
halliyeyi teminden uzak bulunduğu. 

B) 13 Nisan 1341 tarih ve 616 numaralı Mektep 
Vergisi kanununun 12 ve 16 ncı maddelerine göre 
işbu kanununun tatbikatını teftiş ve kanunun hük
münü icraya Maarif Vekâletinin mükellef ve memur 
olması, 

C) 19 Kânunusani 1341 tarih ve 542 numaralı 
Yol Mükellefiyeti kanununun 12 nci maddesi tahsil edi
len mebaliğin kamilen yol umuruna sarfını âmir ol
duğu gibi 19 ve 23 ncü maddelerine nazaran da ka
nunun icrayı ahkâmına Nafıa Vekilinin memur ol
ması, 

D) Ve bilhassa idarei hususiye sıhiye bütçeleri
nin idari hususiye umumî bütçesi meyamnda Dahi

liye Vekâleti tarafından tasdiki devlet hidematı umu-
miyesinin munkatsem bulunduğu şuabatı İdare ara
sındaki hududu salâhiyet ve vazifede tedahülü mucip 
olduğu halk hayat sıhhati namına gerek umumî ve 
gerek hususî bütçelerle takibi lâzım gelen programda 
ademi tecanüs icap ettirmekte olduğu, 

E) Taşra müessesatı sıhhiyesine muavenet terti
binden işbu müessesat namına ifa edilen muavenet
le, şekli tesis ve tarzı idarelerindeki ademi tecanüse 
binaen hakikî ihtiyaçlarının temini noksanlarının ıs
lah ve ircaına imkân bulunamamakta olmasının son 
iki senelik tecrübe ile sabit obuası gibi esbafo ve bil
hassa mezkûr müessesat namına tertibi mahsusundan 
yapılacak muavenetlerin semeredar olabilmesi için 
işbu idarelerce tesisat ve teşkilâtı sıhhiye namına tah
sis kılınan varidatla mahalleri ihtiyacatı ve aynı za
manda vekâlet bütçesine mevzu muavenet ter
tibinden ifası mümkün muaveneti de nazara 
almak suretiyle bütçelerinin tanzim ve tetkiki icap 
etmektedir ki bu da ancak mezkûr idareler teşkilât 
ve tesisatı sıhhiye kadro ve bütçelerinin Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tetkik ve tasdiki 
ile mümkün olacağına kanaat getirilmiş ve melfuf 
lâyıhai kanuniyedeki birinci madde tanzim kdınmış-
tır. 

2. İdarei Umumiye Vilâyat kanununun onuncu 
maddesiyle memurini taliyeden olmaları itibariyle 
bir kısım memurini sıhhiyenin ve bilâyat memurini 
sıhhiyesinin tayin ve azilleri hakkındaki 14 Mart 
1329 tarihli nizamnamenin ikinci maddesiyle de maaş
ları mahallerince tesviye olunan; belediye etıbbası 
hastahaneler etıbbası, eczacılar kabileler, aşı ve teb-
hir memurlarının nasıb ve azilleri vilâyata mevdu bu
lunmaktadır. 

Aynı meslek ashabının muhtelif makamat tarafın
dan nasıb ve azilleri idarî ve inzibatî bir çok teşevvü
şü mucip olmakta ve bütün hidematı umumiye! dev
lette ciheti sıhhiyeleri itibariyle büyük bir mesuliyet 
altında bulunan Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
kâletinin karşısında her zaman bir ikilik ihdası sure
tiyle vazaifi sıhhiyei umumiyenin hüsnü cereyanına 
mani ve hatta ihlâle sebep olduğu görülmektedir. 



HIdemati umumiyei sıhhiyenin aynı mecradan 
hüsnü cereyanını temin için bu ikiliğin behemehal 
kaldırılarak idari hususiye, şehremaneti ve belediye
ler teşkilât ve tesisatı sıhhiyesinde müstahdem, etıb
ba, eczacılar, ebeler, küçük sıhhiye memurlan aşı 
memurlan hemşireler ve tebhir memurları ile idarei 
Vilâyet kanununun onuncu maddesiyle memurini ta
ziyeden olmalarına binaen nasıb ve azilleri vilâyata 
bırakılan memurini sıhhiyenin tayin ve azillerinin ve 
tebdil ve terfilerinin behemahal Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletince icrası lâzımdır. Buna bi
naen melfuf lâyihai kanuniyedeki ikinci madde tan
zim kılınmıştır. 

29 . 12 . 1341 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 30 , 1 . 1926 

Dahiliye Encümeni 

Adet : 28 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

tdarei hususiye, belediye ve şehremanetleri sıhhi
ye memurlarının nasıb ve azil ve tebdil ve terfilerinin 
cihedi aidiyeti hakkında Sıhhiye ve Muaveneti İçtima
iye Vekâletince tanzim olunup Başvekâleti celileden 
29 . 12 . 1925 tarih ve (6/6208) numaralı tezkere ile 
Riyaseti Celileye mevdu kanun lâyihası Encümenimi
ze havale buyurulmakla tetkik ve müzakere olundu. 

Malumu âlileri bulunduğu üzere valiler: İdarei 
umumlyede bilumum vekâletleri temsil etmek ve vi
layetler idarei hususiyede şahsiyeti hükmiyeyi haiz 
bulunmak itibariyle deruhtei mesuliyet eylediklerinden 
bu ağır vazifeye karşı kendilerine bazı hukuk ve sa
lâhiyet temini hak ve vazifenin mütekabil olması ica-
batı hukukiyesine binaen zarurîdir. İdarei Umumiyei 
Vilâyat kanunu muvakkatinin memurini taliyenin na
sıb ve azli hususunda valilere bahşeylediği salâhiyet 
de bu esasa müstenittir. Belediye ve şehremanetlerine 
gelince bunlar müstakil bütçe ile ve halk tarafından 
idare olunmaları dolayısiyle bu müesseselere müda
hale cumhuriyet prensiplerine münafi görülmektedir. 
Şu kadar varki bu gibi memurini fenniyenin nasıb ve 
tayinlerinde haiz olacakları evsaf ve şeraite ve azil 
ve tebdillerini mucip ahvale dair yapılacak talimatna
me veya nizamname ile mehaziri melhuzanın refı da
ha müfit neticeler vereceği kanaatinde bulunduğumuz
dan lâyihai kanuniyenin kabulü cihetine gidilememiş

tir. Keyfiyet heyete celilenin nazarı tasvibine arz olu-

Dahiliye Encümeni Reisi 
Namına 
Niğde 

Mehmet Atâ 

Kâtip 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sun 

Aza 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

Mehmet Münir 

Aza 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
Ardahan 
Tahsin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müşterek Encümeni 

Adet : 41 

Müşterek Encümen Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Başvekâlet celileden mevrut 29 Kânunuevvel 1341 
tarih ve 6/6298 numara ile Dahiliye ve Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Encümenlerine havale buyurula-
rak evvelâ Dahiliye Encümenine ve bilâhare Sıhhiye 
ve Muaveneti İçtimaiye Encümenince müzakeresi bi-
licra Müşterek Encümen halinde tekrar tetkikine Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümenince lüzum gös
terilen tdarei hususiye ve belediye ve şehremanetleri 
teşkilât ve tesisatı sıhhiye ve hayriyesi ve işbu teşki
lâtta müstahdem bilumum memurini sıhhiye hakkın
daki lâyihai kanuniye her iki encümenin iştirakiyle 
6 Mart 1926 tarihînde Sıhhiye Encümeninde Encü
meni mezkûr reisi Sivas Mebusu Doktor Ömer Şevki 
BeyefendinJn riyasetince Sıhhiye ve Muaveneti İçti
maiye Vekilinin de iştirakiyle biliçtima lâyihai kanu
niyenin gerek teşkilât ve müessesatı sıhhiye ve hayri-
yeye ve gerek işbu teşkilât ve müessesatı sıhhiye ve 
hayriyenin bilumum memurini sıhhiyesine taalluk 
eden mevaddı üzerinde ariz ve amik tetkikat icra et
tikten sonra berveehi âti esbabı mucibeye müsteniden 
lâyihai kanuniyenin tadilen kabulü müttefikan tekar-
rür eylemiştir. 

Filhakika idarei hususiye bütçelerinin teşkilât ve 
tesisatı sıhhiye ve hayriyeye müteallik aksamı idarei 
hususiye, Maarif ve Nafıa bütçelerinin taalluk ettiği 
vekâletler tarafından tetkik ve tasvibini müteakip ida
rei hususiye bütçesinin umumiyeti Dahiliye Vekâleti 



— 3 — 

tarafından tasdike arz ed&neİEte obnaoaa binaen dev
let teşkilât ve tesisatı sıhhiyesiyle idarei hususiyeler 
teşkilât ve tesisatı sıhhiye ve hayriyesinin tam ve kâ
mil bir şekilde mütevaziyen yürümesi ve icrayı faali
yeti gerek bu hususa verilen paranın ve gerek mevcut 
müessesatm hüsnü suretle ve naf i bir şekilde sarf ve 
inkişafım mucip olacağı bedihî görülmekle lâyihai 
kanuniyenin birinci maddesi ona göre tadilen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin ikinci maddesi ufak bir tadil 
fle aynen kabul edilmiştir : 

Gerek idarei hususiye ve gerek belediye ve şehre-
manetleri teşkilât ve tesisatı sıhhiye ve hayriyesinde 
müstahdem bilumum memurini sıhhiye ile İdarei 
Umumiyet Vilâyet kanununun onuncu maddesiyle 
memurini taliyeden olmalarına binaen nasıb ve azil
leri mahallerine mevdu bulunan memurini sıhhiyenin 
nasıb ve azilleri, tebdil ve terfilerinin Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletine tevdii işbu memurini fen
niye ve tatiyenin idarî olsun fennî olsun zat işleriyle 
bizzat Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin 
meşgul olması ve memurinin evsafı fenniye ve saire-
lerûun ancak bu vekâletçe bilinmesi noktai nazarın
dan fennî ve idarî inzibatı mucip olacağı ve esasen 
miktarı ihtiyacatı umumiye dununda bulunan bu me
murin hakkında makamatı ınuhteKfenin başka başka 
muameleler yapması fennî ve idarî bir çok mahzurları 
daî olduğu bitteşrih anlaşılmış olmakla işbu madde 
dahi müttef ikan kabul edilmiştir : 

Lâyihai kanuniyeye gerek idarei hususiye ve gerek 
şehremanetleri ve belediyeler bütçelerinin umuru sıh
hiyeye müteallik aksamını tertip ederken nazarı dik
kate almaları lâzım gelen esasatı tespit ile gerek ida
rei hususiye bütçelerinin umuru sıhhiyeye müteallik 
aksamının Sıhhiye ve Muvaneti İçtimaiye Vekâletin
ce tetkik ve tasvibine esas olacak mevaddı ihtiva ey
lemek ve gerek şehremanet ve belediyeler bütçe* 
lerinin umuru sıhhiyeye müteallik aksamının cemi
yeti umumiyeler tarafından tertip ve kabulünde bir 
esas olmak üzere, memleketimizin ihtiyacatı umumi-
yei sıhhiyesi ile meşgul olan Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâletince bir talimatname vücuda getiril
mesi ve bu suretle idarei umumiye, idarei hususiye, 
şehremanetleri ve belediyeler faaliyeti sıhhiyesinin mü-
tevazi bir esasa raptı muvafdt görülmüş ve Encüme-
ntmizce üçüncü madde olarak lâyihai kanuniyeye ilâ
ve edilmiştir. 

LâyAai kanoniyeBİn e«s üçüncü, dördüncü ve be
şinci maddeleri dördüncü, beşinci ve altıncı «aide 
olarak bittashih aynen kabul edilmiş olmakla heyeti 
umumiyettin nazarı tasvibine arz edilmek üzere Riya
seti Celileye arz ve takdim kılındı. 

ı İd Mart 1926 

Müşterek Encümen Reisi 
Sivas 

Doktor Ömer Şevki 

Aza 
Aydın 

Doktor Mazhar 

Aza 

Aza 
Beki 

Aza 
Fuat 

Aza 
M 

Doktor Tevfik 

Aza 

Aza 
Niğde 

Mehmet Ata 

Aza 
İstanbul 

Doktor Hakkı Şmasi 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Aza 
Kayseri 

Ahmet Hfcni 

Aza 
Kayseri 

Halit Mazhar 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

Aza 
İzmir 

Ahmet Şükrü 

Aza 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun 
Madde 1. — İdarei hususiye, belediye ve şehre

manetleri teşkilât ve tesisat sıhhiye ve hayriyesinin 
meclis ve cemiyeti umumiyeler tarafından tertip olu
nan kadro ve bütçeleri Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai
ye Vekâletince tetkik ve tasdik olunduktan sonra mu
teber olur. 

Madde 2. — İdarei hususiye, belediye ve şehre
manetleri teşkilât ve tesisatı sıhhiye Ve hayriyesinde 
müstahdem bilumum memurini sıhhiye ile İdarei 
Umumiyei Vilâyet kanununun onuncu maddesiyle 
memurini taliyeden olmalarına binaen nasıb ve azil
leri mahallerine mevdu bulunan memurini sıhhiyenin 
nasıb ve azilleri, tebdil ve terfileri Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Vekâletince icra olunur. 
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Madde 3. — İşbu kanuna muhalif mevaddı ka

nuniye ve nizamiye ahkâmı mef suhdur. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti içtimaiye ve Dahiliye Vekilleri memur
dur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Hasta 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Ali Cenanı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

20 Kânunuevvel 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Mahmut Esat 

Maarif Vekili 
Necati Beyefendi 

bulunmadı. 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

MÜŞTEREK ENCÜMENİN TADİLİ 

Kanun 
Madde 1. — İdarei hususiye bütçelerinin teşkilât 

ve tesisatı sıhhiye ve hayriyeye müteallik aksamı Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince tetkik ve 
tasvip olunduktan sonra tasdike arz olunur. 

Madde 2. — İdarei husasiye, belediye ve şehre-
manetleri teşkilât ve tesisatı sıhhiye ve hayriyesinde 
müstahdem bilumum memurini Sıhhiye ile İdarei 
Umumiyei Vilâyet kanununun onuncu maddesiyle na-
sıb ve azilleri mahallerine mevdu bulunan memurini 
sıhhiyenin nasıb ve azilleri, tebdil ve terfileri Sıhhiye* 
ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince icra olunur. 

Madde 3. — İdarei hususiyelerle şehremanetleri 
ve belediyeler, bütçelerinin umuru sıhhiyeye müteallik 
aksamını Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletin
ce yapılan talimatnameye tevfikan tanzim etmeye 
mecburdurlar. 

Madde 4. — İşbu kanuna muhalif mevaddı ka
nuniye ve nizamiye ahkâmı mefsuhdur. 

Madde 5. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye ve Dahiliye Vekilleri memur
dur. 


