
DEVRE : 4 CİLT : 5 İÇTİMA : 1 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
• • • < < . 0 

YİRMİNCİ İNİKAT 
3 1 - X I I - 1 9 3 1 l'KRŞEMBE 

Müıulcreeat 
Sayfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 150 
2 — Havale edilen evrak 150 
3 — Riyaset divanının Heyeti umumiyeye 

maruzatı 150 
1 — Gümrük ve inhisarlar vekâletine İstan

bul mebusu Ali Rana ve Ziraat vekâletine de 

Kütahya mebusu Muhlis Beylerin tayin edildikle
rine dair Cumhuriyet riyaseti tezkeresi 

4 — Müzakere edilen maddeler 
1 — 1931 senesi bütçe kanununun 15 inci mad

desinin tefsiri hakkında 3/104 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası 

Sayfa 

150 
150 

150 



I : 2 0 3 1 1 2 - 1 9 3 1 C : 1 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek Gümrük ve İn
hisarlar ve Ziraat vekâletleri teşkiline, maaşatm tevhit 
ve teadülü kanunu ile Gümrükler U M. ve İktisat vekâ
leti bütçelerine bazı ahkâm ve tahsisat ilâvesine dair 
dört kanun lâyihası müzakere ve kabul olundu. 

22 temmuz 1931 tarih ve 1873 numaralı kanuna mü-

zeyyel lâjşjhanın dahi birinci müzakeresi yapıldıktan 
sonra perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

Refet Ziya Gevher II. Rüştü 

2 — H A V A L E EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 229 525 

liralık fevkalâde tahsisat konulmasına dair kanun lâyi
hası (Bütçe encümenine) 

2 — Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 400 000 
liralık fevkalâde tahsisat kanulmasına dair kanun lâyi
hası (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
3 — Hastalıkları dolayısile mıntakaları merkezi ha

ricinde kalan müfettişlere ikamet yevmiyesi verilip ve-
rilmiyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
4 — İzmir mebusu Kâmil Bey ve 3 arkadaşının, Gazi 

Hazretlerinin İzmire gelen heykellerinin gümrük res
minden ve muamele vergisinden muafiyeti hakkında 
2/24 numaralı kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

B I R Î N C Î C E L S E 
f Açılma saat i : 14,15 

Reis — Ifnmn Bey 

Kâtip ler — Avvi Doğan II. (YOZCAT) , Haydar Rüştü II. ( D E N İ Z L İ ) 

Reis — Celse açıldı efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Gümrük ve inhisarlar vekâletine İstanbul 
mebusu Ali Rana ve Ziraat vekâletine de Kütahya 
mebusu Muhlis Beylerin tayin edildiklerine dair 
Cumhuriyet riyaseti tezkeresi 

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ 
R İ Y A S E T İ YÜKSEK MAKAMINA 

Kanunla ahiren yeniden teşkil olunan Ziraat 

vekâlet ine Kü tahya mebusu Muhlis Beyin ve ka
nunla yeniden ihdas ve teşkil olunan ( iümrük ve 
inhisarlar vekâletine İstanbul mebusu Rana 
Beyin tayinler i Başvekâlet in teklifi üzerine tensip 
olunmuştur efendim. 

Reisicumhur 
Gazi M. Kemal 

(Allah muvaffakiyet versin sesleri). 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 —- 1931 senesi bütçe kanununun 15 inci mad
desinin tefsiri hakkında 3/104 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

Maarif vekili Esat B. (Bursa) — Efendim, bu 
meselenin Heyet i eelilelerin yüksek takdi r ine ve 
her halde isabetli rey ve kara r ına arzedilmesine 

[1] 46 numaralı matbua zaptın sununa mer
buttur . 

saik olan esbabı, muhterem arkadaşlar ımın mü
saadelerde izahatı arzedeyim efendim. 

Muhterem bütçe encümenimizin mazbatasının 
nihayet inde İm meselenin tefsire muhtaç bulun
madığı kaydi vardır . Bendeniz de İm kayde işti
rak ediyorum. F a k a t şu şartla k i ; vekâletimizin 
düşündüğü müsbet nokta i nazarı . gözümün 
önünde t u t a r a k bunu izah etmek mecburiyetinde
yim. Maruzat ım iki safhaya ayrı l ıyor efendim. 

Bir incisi ; 1931 bütçe kanunu elimizde mevcut-
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tur. Bu kanunun beşinci ve on beşinci maddeleri 
mevzubahstir. 

Saniyen; Maarif vekâletinizin iki tane hususî 
kanunu mevzubahistir. 

Evvelâ 5 ve 15 inci maddeler hakkında maru
zatta bulunacağım, badehu hususî kanunlarımı
zın eşkâlini arzedeceğim. Fakat burada buyurıüur 
ki hususî kanunlar 1931 bütçe kanunile bir müd
det, 1931 senesi için kabili tatbik olmıyabilir. 
Onun için hususî kanunları zikretmekte ne müna
sebet vardır. Mademki 1931 bütçe kanununun 5 ve 
15 inci maddeleri sarahati kâfiyeyi haizdir, o halde 
hususî kanunların ne lüzumu vardır, denebilir. 

Bunu arzdan maksadım, gene 1931 bütçe kanu
nunun 5 inci maddesinde Maarif vekâletinizin hu
susî kanununun nazarı itibare alınmış olmasıdır ki, 
bundan bahsetmek için bendenize cesaret veriyor. 
Şimdi 5 inci maddeyi aynen okuyorum: 

« 1806 numaralı muvakkat bütçe kanununun 4 
üncü maddesi mucibince 1931 malî senesinin hazi
ran ve temmuz aylarında tatbik edilmiş olan 1930 
kadrolarında yapılan tadilât ağustos 1931 iptida
sından muteberdir. » 

Bu maddede zikredilen bu ağustos 1931 tarihi
ni Maarif vekâletinin orta tedrisat muallimleri
nin filî kadroları için mebde kabul etmedik. Bizi 
buna sevkeden de 5 inci maddenin nihayet fıkra
larından birinde zikrettiği 1617 numaralı kanun
dur. 1617 numaralı.kanun 15 mayıs 1931 de neş
redilmiştir. Bu kanunun 4 üncü maddesi şöyle
dir: 

(Bu kanun 1 eylül 1930 tarihinden itibaren üç 
sene için muteberdir). Demek oluyor ki, beşinci 
maddenin 1 ağustos 1931 tarihinden muteberdir, 
demek istediği kayit, ayni maddenin fıkrai ahire-
sinde zikrettiği 1617 numaralı kanunun 4 üncü 
maddesi ile, orta tedrisat muallimleri için 1 eylül 
1930, 1 eylül 1931, 1 eylül 1932 tarihlerini filî 
kadro mebdei olmak üzere kabul etmiştir ve bu 
suretle 1931 bütçe kanunu, Maarif vekâleti orta 
tedrisat muallimlerinin bu baptaki hususiyetleri
ni kabul etmiştir. 1931 bütçe kanunu bu hususi
yeti 1617 numaralı kanunu aynen zikretmekle ka
bul buyurmuştur. 

Binaenaleyh.bu sarahate karşı bütün vilâyetler, 
muallimlerinin terfi zamlarını yaparken bu kanuna 
istinaden bir eylül tarihinden addetmişlerdir. Bir 
eylül tarihinden sonra olan terfileri kale almamış, 
bir eylül tarihinden evvel olan bütün terfileri kale 
almış hepsini böyle yapmışlardır. Yalnız Ankara 
mektepler muhasibi mesullüğü tereddüt'etmiş ve 
Maliye vekâletinden sormuş. Şimdiye kadar tefsire 
muhtaç görmediğimiz bu meseleyi Ankara mektep
ler muhasibi mesullüğünün itirazı üzerine tefsire 
muhtaç görerek Heyeti Celilenizin yüksek takdir
lerine arzettik. 

1931 bütçesinin beşinci maddesinde zikredilen 
1617 numaralı kanuna istinat eden 1702 numaralı 
kanunun 4 üncü ve 6 inci maddesi şöyle diyor: 

i (Orta tedrisat muallimlerinin terfi muameleleri 
her sene ağustos nihayetine kadar ikmal edilir.) 

Yani Maarif vekâleti; beşinci maddenin hazi
ran ve temmuz ayları için zikrettiği kadroları, 1930 
senesi kadrosunu yürütmüştür. Bir eylül tarihine 
gelinciye kadar vekâlet hiç bir terfi muamelesi 
yapmamış, çünkü bu kanun terfi muamelesi yap
mağa manidir. 1702 ve 1617 numaralı kanunlar 
bunu âmirdir. 1930 senesi eylülünün birinde ter-
fia müstahak olan orta tedris muallimleri 1617 ve 
1702 numaralı kanunlar mucibince bir sene terfi 
edemezler. Hakkını kabul ederiz, fakat 1930 ey
lülünün birinci günü terfi etmek iktiza eden bir 
orta tedris muallimi 1931 eylülünde terfi hakkını 
ve maaş farkını kazanmış olur. Yani elimizde 
1931 bütçe kanunu bulunmadığı zamanda dahi bir 
sene terfileri tecil etmekteyiz. Buna rağmen 1930 
senesinin eylülünde, teşrinievvelinde her hangi 
bir ayında terfi hakkını kazanmış ve maaş farkı
nı alması lâzımgelirken arzettiğim 1617 ve 1702 
numaralı kanunların ahkâmına binaen alamamış 
ve bu suretle esasen bir sene beklemiş olan bir 
kimseyi bir sene daha geri bırakmak bilmem ki 
nasıl olur"? Diğer vekâletlerle kiyas edelim. Far-
zedelim ki 1930 senesi eylülünün birinci günü kı
dem kazanmış olan her hangi bir vekâlet memu
ru kıdeminden istifade etmemiş midir? Elbette 
istifade etmiştir, terfi etmiştir ve terfi zammını 
almıştır. Fakat bir orta tedrisat muallimi bu ter
fi zammını almak imkânını bulamamıştır. Çünkü 
bu kanun ona manidir. O halde hiç şüphe yoktur 
ki ayni zamanda tasarruf gibi hakkı muhafaza 
eden bütçe kanunu, bir muallimi de iki misli 
bir zaman için hakkından mahrum bırakmaz. 
Bütçe kanununun 5 inci maddesi, 1 ağustos ta
rihini filî kadro mebdei addetmesine rağmen 1617 
numaralı kanundan bahsetmiş olması ayni zaman
da bu hakkı da muhafaza ettiğine delâlet eder. 
Binaenaleyh orta tedrisat muallimlerinin filî kad
roları, ancak arzettiğim hususî kanunlar ki 1931 
tarihli bütçe kanununun 5 inci maddesi de saraha
ten zikretmiştir. Bunu kabul ettiğine göre 1 eylül 
1931 den evvel terfi etmek hakkını haiz olan orta 
tedrisat muallimlerinin terfi haklarını 1 eylül
den itibaren vermiştir. Verilmemek lazımsa bu 
hakkı ancak Heyeti celileniz takdir eder. Bunu 
hulâsatan arzetmiş bulunuyorum . Şimdi tefsir
deki maddeleri arzedeyim. 

Tefsirde muhterem Bütçe encümenimiz diyorlar 
ki : « Başvekâlet tezkeresine merbut Maarif vekâ
leti tezkeresi münderecatında: 1702 numaralı ka
nun mucibince mekteplerin filî kadroları eylülde 
tatbik edilmekte .olmasına ve 1931 malî senesi büt
çe kanununun 15 inci maddesi hükmü filî kadrola
rın tamamen tatbikından sonra vaki olacak mün-
hallerde mahalli tatbik bulacağına nazaran... » 

Bu ibare zannederim ki sehiv neticesi olarak 
yazılmıştır. Zira biz iki tezkere yazdık: biri Ma
liye vekâletine, diğeri Başvekâlete yazılmıştır. Her 
iki, tezkerede de böyle bir kaydimiz yoktur. Oün-
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kü böyle bir kayit gayri kanunidir. Biz gayri ka
nunî hareket etmemiş olduğumuza kani olarak He
yeti Celilenizin huzuruna yıkmağa cesaret ettik. 

Saniyen; bütçe kanununun 14 üncü maddesin
de filî kadrolar tasrih edilmektedir. Bizim filî 
kadrolarımız, l i cetvelinde gösterilen mevkuf atı 
çıktıktan sonra başlar, yalnız 1 ağustostan başla
maz. Arzettiğim 1617 numaralı kanuna tevfikan 
1 eylülden başlar ve bütçe kanununun beşinci mad
desinde dahi 1 ağustos 1931 den meri olacağı yazıl
ması burada umumî bir tabir olarak böyle yazılmış
tır. Zikrettiğim 1617.numaralı kanun ve onun dört 
numaralı maddesinde bir eylülde başladığı yazılı
dır. Binaenaleyh burada da bir sehiv vardır. 

Sonra muhterem Bütçe encümenimizin « bu hu
susta takip edilen maksat ve gayeye nazaran bir 
taraftan bir çok memurun Hükümetçe kadroların
dan çıkarıldığı ve diğer taraftan da mecburî teka
üt teklif edildiği gerek tekaüt ikramiyeleri ve gerek 
ifa edilen hizmetlerden mütevellit tahsisat haricin
de bir çok düyun karşısında kalan Devletin bu va
ziyeti derpiş edilerek bütün bu ihtiyacatı karşıla
mak ve mecburî tekaüt muamelesi bertaraf edilmek 
maksadı ile bir tasarruf menbaı olarak.. » buyurıı-
luyor. 

Rüştü B. (Bursa) — Demek tasarruf için mu
allimleri buluyorlar. 

Maarif vekili Esat B. ( Devamla) — Bir tasar
ruf menbaı olmak üzere sözünde hepimiz vazife-
darız ve müşterekiz. Fakat arzettiğim gibi bu bütçe 
kanunu yalnız tasarrufu istihdaf ede idi hiç bir 
vakit muhteviyatı meyanma 1617 numaralı kanu
nu sarahaten dercetmez, reddederdi ve 1931 de 
terfi zammı yoktur denilebilirdi. Halbuki bu hu
sus düşünülmüş ve onda da 1617 numaralı kanun 
derpiş edilmiştir. Binaenaleyh burada bir zühul 
olsa gerektir. 

Mazbatanın nihayetindeki « Bir sene müddetle 
terfi zamlarının verilmemesi düşünülmüş ve bu 
maksatla mezkûr madde encümenimizee tadilen 
tanzim edilmiş olmasına göre bütçe kanununun 
15 inci maddesinin 5 ve 14 üncü meddelerile bir
leştirilerek verdiği neticeye göre muallimlere 
1 eylül 1931 den itibaren yapılması lâzmıgelen 
kıdem zamlarının, bu zamlara daha evvel istih
kak kesbetmiş olsalar dahi bu sene için verilme
sine imkânı kanunî görülmemiş» kaydi 1931 se
nesi bütçe kanununun 15 inci maddesile tearuz 
eder kanaatindeyim. 15 inci maddenin (A) fık
rasında deniliyor ki; filî kadrolar tamamen tat
bik edildikten sonra 193.1 malî senesi zarfında bu 
kadrolarda tekaüt veya sair esbap dolayısile vaki 
olacak münhallere terfian veya naklen tayin edi
lenler tayinleri tarihinden itibaren bir sene müd
detle sabık maaşlarını alırlar. Şimdi, 'Bütçe en
cümeni yeniden bir tefsir vazediyor; Bu ise ar
zettiğim 15 inci maddenin (A) fıkrasına tama-
mile mugayirdir. Zam orta tedris muallimleri 
için bir eylül tarihinden muteberdir. Sureti umu-
nıiyede memurin hakkında da 1 ağustostan muteber 
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I olacaktır. Her vekâlet bu şekilde terfi muamelâ
tını yapmıştır. Neden muallimlerin hakkı zayi ol
sun. (ieçen sene haziranda bütçe kanununun 5 inci 
maddesinin müzakeresi zabıtları tetkik buyuru-
lursa zabtın 222 inci sayfasında Hariciye vekili 
Beyefendinin bir suali görülür: «Ağustosun bi
rinden sonra yapılan terfiler zannederim bizim 
vekâletimize tesir etmez, bizim terfi haklarımız 
mahfuzdur» demişlerdir. Encümenin verdiği ce
vap bunu tamamen teyit etmiştir. Bu da ayrı bir 
meseledir. Bendeniz maruzatım esnasında bu me
seleyi kısaca arzettim. Karar Heyeti Celilelerine 
aittir. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — Bizim tatbikatımız doğrudan doğruya 
kanunun tasrih ettiği daire dahilinde cereyan 
etmektedir. Muhterem arkadaşım terfi edecek 

p lan muallimlerin bir eylüle kadar hakları var
dır. Ve kanunun 5 inci maddesi bunu âmirdir de
diler. Efendiler, terfi edecekler hakkında, bütçe 
kanununun 21 inci maddesine bakacak olursak 
orada görürüz ki ordu ve jandarma hakkında 
hususî kanunların mevcut ahkâmı cereyan eder. 
Eğer icap etseydi bunun gibi orta tedrisat mu
allimleri hakkında da o maddeye ayrı bir hüküm 
vazolunurdu. Mademki böyle bir arzu vardı bu 
arzu burada da isaf edilmek lâzımdı, tddiamızca 
kanun sarihtir ve belki bu kanunun tefsire de ta
hammülü yoktur. Binaenaleyh Bütçe encümeninin 
noktai nazarına iştirak ederim. Hakikaten 21 inci 
maddeye nazaran ordu ve jandarmanın terfileri 

| 1 ağustostan sonra da olabilir. Onların terfileri 
I eylüle, teşrinievvele ve ilâahiri aylara kalsa bile ka
nunen muteberdir. Meselâ ağustostan 9 ay sonra bir 
gün olabilir ve gavet kanunidir. Bu; sarahatle 
tayin edilmiştir. Şu halde eğer orta tedrisat 
için de istisnaî bir kayit icap etseydi kanuna 
konulurdu. Bu kayit konulmamıştır. Onun için 
biz kendi noktai nazarımıza göre kanunun gös
terdiği veçhile hareketi doğru buluyoruz. 

Maarif vekili Esat B. ( Bursa ) — Maliye vekili 
Beyefendi arkadaşım ifadelerinde ordu hakkında 
bir fikir serdetmişlerdir. Malûmu âliniz olduğu 
üzere ordu hakkında ayrı ayrı maddeler, adliye 
hakkında da yine ayrı ayrı maddeler konmuştur. 
Kanunun 5 inci maddesinde de biz nazarı itibare 
alınmışız ve 1617 numaralı kanun oraya ilâve 
buyurulmuştur. Evvelki ifademe başka bir şey 
katmryacağmı. Hakem Heyeti Celilenizdir. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
ı şane) — Vekil Beyefendi, lütfen o kadar ısrar bu
yurduğunuz 5 inci maddeyi okur musunuz? 

Reis — Müsaade buyurun efendim, madde o-
kunması için söz verilmez. 

Naim Hazim B. (Konya) — Terfi ve tefeyyüze 
en ziyade müstahak olan bir zümre olduğu halde 
en ziyade bundan mahrum olan muallimlerdir. 
Kıymetli meslek arkadaşlarımdan bir çoğu kendi
lerine kıymet ve ehemmiyet verilmediğinden do
layı mukaddes mesleklerinden ayrılmışlar, hatır 
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ve hayallerine gelmiyen tefeyyüzlere nail olmuş
lardır. Muallimler diğer memurlar gibi derece 
derece terfi etmezler, asansörle yükselmezler. 
Terfi yolları pek basittir. Bir muallim hayatını 
türkçe muallimliğinde çürütür, otuz sene ayni mu
allimlikte tekaüt olur ve ölür. Başka memurlar 
böyle midir? Terfiden bu kadar mahrum olan mu
allimlere 1702 numaralı kanunla bir terfi hakkı 
verdik. Dedik ki ; 2 senede veya 3 senede maaş
larına bir iki lira zammedilsin. Şimdi bir vesile 
ile o zamdan mahrum etmek isteniyor. Bendeniz 
bütçe kanununun 15 inci maddesi ile muallimlerin 
bu kıdem zamlarına dair olan kanun arasında bir 
tezat olmadığına kaniim. Çünkü bütçe kanunu
nun 15 inci maddesinde: filî kadrolar tamamen 
tatbik edildikten sonra 1931 malî senesi zarfında 
bu kadroda tekaüt veya sair sebeplerle münhal 
olacak mahallere, terfian veya naklen tayin edi
lenler tayinlerinden itibaren bir sene müddetle 
sabık maaşlarını alırlar, diyor. Arkadaşlar, mad
de bir tekaüt vuku bulması ile veyahut her han
gi bir sebeple terfiden bahsediyor. Muallimlerin 
bu vaziyeti terfi sayılmaz. Bir kere burada terfi 
için bir tekaüt veya münhal bulunmak lâzımdır. 
Muallim ise ayni mektepte ve ayni dersin mu
allimi olarak iki üç senede bir kıdeme nail ol
muştur. Bence bu bir terfi sayılmaz. Bütçe ka
nununun bu husustaki maddesi gayet sarihtir. Ben
deniz bunda hiç bir tereddüt noktası görmüyorum. 
Rica ederim muallimlerin pek sarih zamlarını yan
lış bir kararla bertaraf etmiyelim. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Yeni bir hüküm ve tesis mevzuunda ol
saydık ; muallimlerin terfi haklarını, kıdem zam
larını esirgiyecek bir arkadaş bendeniz tasavvur 
etmiyorum. Mevcut bütçe kanununun manası ne
dir, ondan ne anlıyoruz? Mevzuumuz budur... 
Hatırı âlilerindedir ki geçen sene Hükümet büt
çe kanunu ile Heyeti Celilenize teklif atta bu
lundu. Dediki; 30 seneyi ikmal eden memurları 
rızalarına bakılmaksızın tekaüde sevkedeceğim. 
Bunun esbabı mucibesi sorulduğu zaman, tekaüt 
ikramiyelerini karşılamak ve biraz da kadroları 
gençleştirmek zarureti vardır, denildi. Uzun müza
kerelerden sonra Heyeti Celileniz bunu muvafık 
görmedi, bunun yerine şimdi müzakere ve müna
kaşa edilen madde ile 14 üncü madde ikame olun
du. Maddelerdeki mefhumu arzetmezden evvel 
şunu söylemek isterim ki tekaüt ikramiyeleri beş 
ayda 950 küsur bin liraya baliğ olmuştur, (ieride 
kalan 7 ayda ne olacağını bilmiyorum. 

Refet B. (Urfa) — O başka, bununla münase
beti yoktur. 

Reis — Müsaade buyurunuz efendim, dinliye-
lim. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — O başka değil
dir Refet Bey. Bendeniz tamamen mevzuun üze-
rindeyim. 1931 senesinde filî kadrolar (D) cetve
line raptedilenlerden ibarettir, denmesinin ve .1931 

senesinde terfi hakları, kıdem zamları - ordu müs
tesna olmak üzere - mevkuf tutulmasının yegâne 
sebep ve illeti bu arzettiğim meseledir. Onun için 
Refet Bey arkadaşım emin olsunlar ben mevzuun 
üzerindeyim. Mevzu harici söz söylemem. 

Bütçe kanunu yalnız sarihan orduyu istisna et
miş, diğerleri hakkında bir istisna vazetmemiştir. 
Muallimler hakkında Heyeti Celile muvafık görür, 
istisnaî bir hüküm vazeder buna hiç diyecek yoktur. 
Belki şahsan bendeniz de buna taraftar olabilirim. 
Fakat bu da kanuna bir zeyil yapmak suretile ola
bilir. 5 inci madde, 14 üncü madde, 15 inci madde 
böyle her üçü yekdiğerine mütenazır dururken, 
kidem zammını hiç. bir daire almazken, istisnaen 
muallimlere vereceğiz demek; kanunun tatbika
tına da, ruhuna da, maksadına da muhalif olur. 

Refet B. (Urfa) — İstisna değildir; verilme
mesi istisnadır. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Muhterem Ma
arif vekili Beyefendinin bahsettikleri beşinci mad
de muallimlerin terfii hakkındaki kanunun madde
sidir. Fakat o, filân kanunda yazılı olan ve (D) 
cetvelinde gösterilenlerden ibarettir. Bu, bir istis
naî hüküm mü gösteriyor? 

Keza 18 inci madde filî kadroları gösteriyor ve 
kadroların hazirandan ağustosa kadar yapılacağını 
zikrediyor. Maarif vekâleti pek alâ hazirandan a-
ğustosa kadar terfileri yapabilirdi. Çünkü bütçe 
temmuzda müzakere ediliyor, terfileri yapabilir, 
(D) cetveline alabilirdi ve bir ağustostan itibaren 
de mevkii meriyete geçecek olan kanunun sarahati 
dahilinde kadroları vazedebilirdi. Amma hususî ka
nunları bir eylüle bırakmıştı. 31 senesi bütçe ka
nunu terfi hususunu takyit etti, bunun için de üç 
madde vazedildi, esasen bütçe kanunu ile hususî ka
nunlar mevzu olmasa idi ne 14 üncü ve ne de 15 
inci maddeye lüzum kalmazdı. Barem kanunu cet
vellerinde mevcut olan dereceler tamamile tatbik e 
dilmiş değildir. Noksan tatbik edilmiştir. Bu nok
sanlar 14 üncü maddenin (D) cetveline alınarak ifa
de edilmiştir. 

1 ağustos dereceleri üzerine tesbit edilen maaş 
miktarlan her neden ibaret ise Maarif vekâletinin 
onunla iktifa etmesi zarureti vardır. İstisna edi
len yalnız ordudur. Bunun haricinde bütün şua-
batı Devlet dahildir. Amma muallimler için is
tisnaî bir şey arzu buyurursanız o tesis olunur. 
Yoksa tefsirle kabili hal değildir. 

Akçuraoğlu Yusuf B. ( istanbul ) — Bütçe en
cümeni reisinden bir sual soracağım. 

Meselenin ciheti hukukiyesini bir tarafa bıra
karak asıl filî bir noktaya temas etmek istiyo
rum. Bu suretle bütçeye bar olacak miktar aceba 
ne kadardır? 

Refet B. ( Urfa ) — 19 bin lira. 
Akçura oğlu Yusuf B. (İstanbul) — Teşekkür 

ederim. 
Mükerrem B. (İsparta) — İsterse bin lira ol

sun. Prensip meselesidir. 
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Rüştü B. ( Bursa ) — Efendim, Bütçe encüme

ninin muhterem reisi bir milyon liradan bah
settiler. 19 bin lira olduğu anlaşıldı. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-
müşane ) — Efendim, muallimlerin terfi farkı 
almamasından bütçenin ne kadar kazanacağını 
biz ne düşündük ne de hesap ettik. Biz bütün Dev
let memurlarının bir sene zarfındaki terfi fark
larını almazlarsa bütçenin ne kazanacağını hesap 
etmiştik. Sebebi de tekaüt ikramiyesi idi. Yoksa 
bir mesleki ayrıca mütalea etmedik. 

Akçura oğlu Yusuf B. (İstanbul) — Efendim. 
esbabı mucibe sormuyorum. 

Ahmet ihsan B. ( Ordu ) — Efendim, mazba
tada Aziz Beyin muhalefeti var. Acaba teşrih 
ederler mil 

Reis — Muhalefeti olan aza namına Zati «iliniz 
söz söylemeğe mezun değilsiniz. Kendileri arzu 
ederlerse söz veririm. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Bendeniz dinle
mek istiyordum. 

Maarif vekili Esat B. ( Bursa) — Muhterem 
Hasan Kehmi B. arkadaşımız temmuzda kadro 
yapılabileceği halde yapılmadığını söylediler. Hep 
bilirsiniz ki haziran nihayetine kadar imtihanla 
vakit geçer. Diğer vekâletlerin zaman taksimi 
Maarif vekâletinin taksimine uydurulanıaz. im
tihandan dönenler ve ikmale kalanların da ayrıca 
muamelâtı vardır, eylüle kadar bunlarla uğra
şılır. Eylül bire kadar geçmiş senenin vazife
leri tamamlanmağa çalışılır. Böyle bir vaziyette 
nasıl olur da temmuzda yeni vazifeler tahmil 
edilebilir! Demin de bilvesile ar/ettim. Ağustos 
ayı kadrosu dahi 931 bütçe kanunu mucibince 
haziran ve temmuza münhasır olması lâzım ge
len 930 bütçesi I e devam etmiştir. Terfi, nakil 
vesair muamelât ağustos nihayetine kadar ikmal 
edilir. Başka suretle hareket etmenin imkânı 
yoktur. 

Binaenaleyh ilk maruzatıma ilâveten ayrıca 
arzeclilecek bir şey yoktur. Yüksek takdirinize 
arzediyorum. 

Rüştü B. ( Bursa ) — Efendim, bendeniz bir
simi soracaktım. Yusuf Beyefendi sordular, Büt
çe encümeninin muhterem reisi bir milyon lira
dan bahsettiler. 19 bin lira olduğu anlaşıldı. 

Reis — Mazhar Müfit B., buyurun. 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( G-ümü-

şane ) — Efendim, müsaade eder misin iz 1 
Reis — Evet, takdimen size söz verebilirim, bu

yurun. 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gü-

müşane ) — Efendim, Heyeti Olilenizin yüksek 
takdirine arzederinı. Bendeniz bu maddelerin 
hikmeti vazı tekaüt ikramiyesi olduğunu izah 
ederken tekaüt ikramiyelerinin beş ayda (950 000) 
küsur liraya baliğ olduğunu arzettim. Rüştü B. 
arkadaşımız güya bu muallimlerin alacakları kı
dem zamlarını ben bir milyon lira, vekil Bey de 

on dokuz bin lira olarak ifade etmişiz gibi bir 
serzenişte bulundular. Rüştü Beyefendi ya kendi
leri anlamadılar, ya dinlemediler vevahut söyle
diğim rakamları, belliyemediler. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli) — Canım efendim ; 
5 inci madde, 17 inci madde, 18, 21 inci madde . . . 
anladık amma işte bir adaletsizlik vardır. 

Reis — Adaletsizliğin nerede olduğunu söy-
lemediniz. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli) — Beyefendilerde 
takdir buyururlar. Su muvazenei umumiye ka
nunundaki madde bir sene için terfi hakkım me-
netmiştir. Evi amma, maarif memurları terfi 
hakkından iki sene mahrum oluyorlar. Bu gü
nahtır efendim. Bu iş mütehassıs encümen işi
dir. Bir takrir verin. Maarif encümenine gitsin. 
Tefsirle olmaz. Maarif encümeni yeni bir kanun 
yapsın. (19 000) lirayı vermekten başka çare yok
tur efendim. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — Mazhar Müfit B. arkadaşımız meseleyi 
tamamile başka bir şekle kalbettiler. Dediler ki 
bu iş tefsir mevzuu değildir, yeni bir kanun ya
pılacak. Buna itirazını yoktur. Bütün buradaki 
ihtilâf: kanun acaba eyi tatbik edilmiş midir, ka
nunun maksadı ne dirJ? Biz kanunun maksadı 
budur, böyle tatbik edildi dedik. Maarif vekâleti 
hayır kanun sarihtir, siz yanlış tatbik ediyor
sunuz dedi. Şimdi istenilirse encümene iade edi
lir ve yeni bir madde yapılır. 

Reis — Söz ist iyen yoktur efendim. Takrirleri 
okutacağım. ( Bütçe encümeni söz istiyor sesleri ) , 
İsterse Bütçe encümeni her zaman söz söyliyebilir. 

YÜKSEK RtYASETE 
Kıdem zamlarına istihkak, muallimlerin, Bütçe 

kanunu ile tearuz etmiyen pek açık bir haklarıdır. 
Mazbatanın reddini teklif ederim. 

Konya 
Naim Hazini 

Reis — Müsaade buyurunuz. Naim Hazım 11, 
mazbatanın reddedilmesile arzu buyurduğunuz; 
maksat hasıl olmaz. 

Naim Hazım B. ( Konya ) — Takririmi geri 
alıyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maarif kanunlarını alâkadar kılan bu tefsir 

mazbatasının Maarif encümenine verilmesini tek
lif eylerim. 

Erzurum 
Nafi At uf 

Reis — Nafi Atuf Bey: bu ihtisas işidir, tetkik 
edilmek üzere Maarif encümenine gönderilme
sini teklif ediyor. Maarif encümenine havalesini 
kabul edenler.. . Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamemizde başka madde yoktur, 
Cumartesi günü saat 14 te toplanılmak üe/r-e iç
timaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 14,45 
• » ' 0 . < « > -
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Sıra No 46 
1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 3/104 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 

encümeni mazbatası 

T. c . • " ' . . ' ; 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 21-^1-1931 
Sayı 6J4116 

H. M. M. Yükseli lleislkjimv 

Terfi eden muallimlerin maaşlarına yapılacak zam hakkında Maliye vekâleti ile hasıl olan 
noktai nazar ihtilâfı dolayısile 1931 senesi Bütçe kanununun 15 inci maddesinin tefsirine 
dair Maarif vekâletinden yazılan 21-11-1931 tarihli tezkere ile merbutlarının suretleri leffen 
takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını arzederim efendim. 
Başvekil 
İsmet r 

Maliye vekâletine 

10-6-1930 tarihli ve 1702 numaralı ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziye
lerine dair kanunun 6 inci maddesinde muallimlerin terfi muamelesi her yıl ağustos ayında 
ikmal edilerek girecekleri derecenin eylülün birinci gününden muteber olacağı tasrih edilmiştir. 
Bu esas dahilinde terfi ettirilen muallimlerin maaş zamlarının eylülden verilmesi tabiî isede 
Ankara mektepler muhasebeciliği bütçe kanununun 15 inci maddesi mucibince bu zamların 
verilemiyeceğini 5-9-931. tarihli ve 1360 numaralı cevabî yazısı ile bildirmiştir. 

1702 numaralı kanun mucibince mekteplerin filî kadroları her yıl eylülden itibaren tatbik 
edilmekte olmasına binaen muallimlerin eylülden evvel terfilerine de kanunen imkân olmadığı 
cihetle mevzubahs 931 bütçe kanununun 15 inci maddesinin muallimler hakkında tatbiki 
doğru olamıyacağından zam gören muallimlerin eylülden itibaren zamlarının verilmesi için 
Defterdarlıklara tamimen tebligat ifasını ve neticeden malûmat verilmesini rica eder vebilvesile 
hürmeti mahsusamı teyit eylerim efendim. 

Maarif vekili 
Esat 

Maarif vekâletine 

Orta tedrisat ifadesile gelen 17-IX-i93i tarih ve 25 223 numaralı tahrirata cevaptır: 
Senei haliye muvazeni umumiye kanununun 15 inci maddesinin (A) fıkrasında ( filî kad

rolar tamamen tatbik edildikten sonra 931 malî senesi zarfında bu kadrolarda tekaüt veya 
sair esbap dolayısile vaki olacak münhallere terfian veya naklen tayin edilenler tayinleri tari
hinden itibaren bir sene müddetle sabık maaşlarını alırlar. Bunlardan mütevellit teselsüller 
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aym esasa tâbidir ) diye yazılı olup filî kadrolarını ağustos tarihinden itibaren tamamen ve 
umumiyet itibarUe tatbik edildiği kabul edilmiştir. 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyelerine dair olan ( ı 702 numaralı kanu
nim 6 •inci 'maddesinde -muallimlerin terfi muamelesi her sene ağustos ayında ikmal edilerek 
terfilerinin eylülün birinden muteber olacağı) muharrer isede mezkûr kanundan muahhar olan 
büfece 'kamımı bir sefıe s£bfk maaş verilmesi .-hükmünden mualKmierin istisnasına dair fe>fr kayit 
ve sarahati ihtiva etmediğinden 15 hıci madde hükmünün 14 üncü ve daha aşağı dereceler 
müstesna olmak şartile umum meyanında muallimlere de taşmili tabiî ve zaruridir. Bu itibarla 
1702 numaralı kanun mucibince eylül 931 den muteber olmak üzere terfileri icra edilen 
muallimlere bir sene müddetle sabık maaşlarının tesviyesi icap edeceğinden Ankara mektepler 
muhasebeciliğince tatbik edilen muamelede mugayereti kanuniye görülemediğini arzeylerim 
efendim. Maliye vekili 

M. Abdülhalik 

Başvekâlet Yüksek Makamına 
Orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyelerine dair 1702 mmıarfflı kanunun 6 mcı 

maddesi mucibince bu yıl muallimi» re ağustos -ayımla yaprlan zamların 931 malî yılı 
bütçesinin 15 inci maddesi hükmüne tevfikan bir scnê  müddetle verilemiyeceğini Maliye 
vekâleti bildirmiştir. Muallimlerin filî kadroları eylül ayında tatfrik edifegemrekte olduğuna 
nazaran bütçe Kanununun 15 inci Maddesindeki « filî kadroların tamamen tatbikıııdan sonra 
yapılan zamlartn bir sene sonra verileceği » hakkındaki hüküm muallimler için ancak eylül 
ayından sonra tatbik olunmak icap eder. Esasen bu kanunda muallimlerin 1702 numaralı 
kanun mucibince kıdem zamlarından istifade etmelerini temin için ayrıca bir kaydin konul
ması da bütçe kanununun 15 inci maddesindeki kaydin bu 7amlann verilmesini temin eder 
mahiyette bulunmasından ileri geldiği muhakkaktır. Diğer taraftan kıdem müddetlerini dol
durmuş dfcm mtıaHTim-tere ağustostan evvel zam yapıfcttası da kanunen nıümfcün değildi. 
Mriİiye veMIeti île vekâletimizin nöktai -nezafttıı gösterir tezkere suretleri »raplan tekdim 
k*hnm*$fcr. ItfıuBlf'mlerin mağduriyetini mucip -olmamak üzere «keyfiyetin Buyftk Millet Mec
lisince tefsirine delâlet btıyrulmasım rica ve tazimlerimi arzeylerim efendim. 

Maarif vekili 
"Esat 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Mitçe encümeni 

No. 32 28 - XII - 1931 " 
Esas No. 3/104 

Yüksek Reisliğe 

1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesinin tatbiki hakkında Maarif ve Maliye vekâ
letleri arasında tahaddüs eden noktai nazar farkının tefsiren halli talebini havi Başvekâletin 
6/4116 numara ve 2 - XII - 1931 tarihli tezkeresi encümenimize havale buyrulmakla Maarif 
vekili Esat ve Muhasebei umumiye müdürü Faik Beylerin huzurile tetkik ve mutalea olundu. 

Başvekâlet tezkeresine merbut Maarif vekâleti tezkeresi münderecatında: 
1702 numaralı kanun mucibince mekteplerin filî kadroları eylülde tatbik edilmekte olmasına 

ve 1931 malî senesi bütçe kanununun 15 inci maddesi hükmü filî kadroların tamamen tatbi-
kındaıı sonra vaki olacak münhallerde mahalli tatbik bulacağına nazaran eylülde tatbik edU 
len mekteplerin filî kadrolarında yapılmış olan zamların bütçe kanununun 15 inci maddesine 
muvafık olduğu dermeyan edildiği, 

Ve Maliye vekâletinin Başvekâlet tezkeresine merbut tezkeresi münderecatına ve Muhasebei 
umumiye müdürü umumisi tarafından şifahen verilen izahata nazaran vekâleti müşarileyha-
ca da ; 

Bütçe kanununun 15 inci maddesi hükmünün salifülarz kanunun 5 inci ve 14 üncü madde-
lerile tevhiden mutaleası neticesinde filî kadroların bütçeye merbut (L) cetvelinde gösterilen 
mevkufların asıl vekâlet kadrolarından tenzilinden sonra kalan kısmı olduğu 14 üncü mad
dede tasrih edilmesine ve 5 inci maddede dahi kadroların 1 ağustos 1931 den itibaren meri ola
cağı yazılmasına' ve maarif teşkilâtına dahil muallimlerin kanunun istisnaları meyanında sa
yılmamasına göre 1 ağustos 1931 den sonra yapılacak her hangi bir terfiden mütevellit zammın 
bir sene müddetle bütçe kanununun mezkûr 15 inci maddesi hükmüne tevfikan verilmesi nok
tai nazarı serdedildiği anlaşılmıştır. . ~ 

Mezkûr maddeyi Hükümetin teklifinden daha şümullü olarak tadil ve yeniden tanzim eden eııcü-
menimizce keyfiyet müzakere edildi. 

Bu hususta takip edilen maksat ve gayeye nazaran bir taraftan bir çok memurun Hükümetçe kad
rolarından çıkarıldığı ve diğer taraftan da mecburî tekaüt teklif edildiği gerek tekaüt ikramiyeleri ve 
gerek ifa edilen hizmetlerden mütevellit tahsisat haricinde bir çok düyun karşısında kalan Devletin 
bu vaziyeti derpiş edilerek bütün bu ihtiyacatı karşılamak ve mecburî tekaüt meselesi bertaraf edil
mek maksadile bir tasarruf menbaı olarak 1931 malî senesi zarfında vuku bulacak terfilerde bir sene 
müddetle terfi zamlarının verilmemesi düşünülmüş ve bu maksatla mezkûr madde encümenimizce tadi-
leıı tanzim edilmiş olmasına göre bütçe kanununun 15 inci maddesinin 5 ve 14 üncü maddelerile birleş
tirilerek verdiği neticeye göre muallimlere 1 eylül 1931 den itibaren yapılması lâzımgelen kıdem zam
larının bu zamlara daha evvel istihkak kesbetmiş olsalar dahi bu sene için verilmesine imkânı kanunî 
görülmemiş ve meselenin mezkûr maddelerin delâleti muvacehesinde tefsire muhtaç bulunmadığına 
karar verilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolıınur. 

Reis Reis vekili Kâtip Âza Âza Âza 
(4ümüşane İstanbul Tokat Çorum Elâziz Kayseri 
H. Fehmi Ali Bana Süreyya Mustafa II. Tahsin A. Hilmi 
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Âza Âza Âza 

Kırklareli Kırklareli Kütahya 
M. Nakit ' Şevket Muhlis 

Erzurum 
1931 malî senesi haziran ve temmuz aylarına ait 1806 numara ve 28 - V - 1931 ta
rihli muvakkat bütçe kanununun dördüncü maddesi Maarif vekâleti için de 1930 
bütçe kanununa merbut (D) cetvelini azamî kadro olarak kabul etmiştir. 

1931 malî senesi bütçe kanununun beşinci maddesi de 1806 numaralı kanunun 
mezkûr dördüncü maddesi mucibince 1931 malî senesinin haziran ve temmuz ay
larına tatbik edilmiş olan 1930 kadrolarında yapılan tadilâtın ağustos 1931 
iptidasından muteber olacağını ifade etmektedir. İlk ve orta tedrisat muallimleri
nin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 numara ve 29 - V - 1930 tarihli kanunun 
altıncı maddesinde orta tedrisat muallimlerinin terfi muameleleri her sene ağus
tos nihayetine kadar ikmal edilir ve her muallim girdiği derecenin kıdemi ey
lülün birinci gününden itibaren başlar denilmektedir. Azamî kadronun münhal 

olan aksamına ağustostan sonra kimsenin tayin edilmiyeceğine ve tayin edilenle -
rin kadrodaki maaşı almıyacaklarına dair bir hüküm olmamasına ve Bütçe encü
meni mazbata muharririnin Heyeti unıumiyedeki beyanatı da bu telâkkiyi nıii-
eyyit bulunmasına ve 1931 malî senesi bütçe kanununun on dördüncü maddesi fi
lî kadroyu yalnız ağustos ayına kadar değil bütün 1931 senesi için kabul etme
sine nazaran Maarif vekâletinin ııoktai nazarının kabulü mütaleasnıdaymı. 

Aziz 


