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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Mart : mayis 1935 aylanna aid iic ayhk Divani 
muhasebat raporlan hakkmdaki mazbata miizakere 
edildkten sonra Biitce enciimenine gonderildi. 

Hariciye vekaleti 1935 yih biitcesinde miinakale ya
pilmasina, 

Milli Miidafaa vekaleti deniz kismi 1935 mali yih 
biitcesine fevkalade tahsisat konulmasma, 

Tiirkiye ile Finlandiya arasmda imza edilen tica-
ret anla§masmm tasdikine, 

Tiirkiye ile Italya arasmda imza edilmis olan tica-
ret mukavelenamesile kliring anla§masi miiddetinin 
bir ay daha uzatilmasi hakkinda imzalanan mukavele-
nin tasdikine dair kanun layihalari kabul edildikten 
sonra cars-samba giinii toplamlmak iizere inikad biti-
rildi. 

Balkan Vekili Katib Katib 
Refet Canitez Tokad Coruh 

S. Tevfik Genca Ali Zirh 

HA VALE EDlLEN EVRAK 

Layihalar 
1 — Adliye vekaleti 1935 yih biitcesinde 51 900 

liralik miinakale yapilmasma dair kanun layihasi 
(1/427) (Biitce enciimenine). 

2 — Arttirma, eksiltme ve ihale kanununa ek ka
nun layihasi (1/415) (Nafia, Maliye ve Biitce encii-
menlerine) 

3 — Bankalar kanunu layihasi (1/416) (tktisad, 
Maliye, Adliye ve Biitce enciimenlerine) 

4 — Bazi dairelerin 1935 yili biitcelerinde 159 480 
liral'k miinakale yapilmasma ve 2562 sayih kanun mu-
c'bince odenmis olan paralarin mahsubu hakkinda ka
nun layihasi (1/40?) (Biitce enciimenine) 

5 — Birinci, iiciincii ve dordiincii umumi miifet-
tisliklerle mii§avirliklermin teskilat kadrolari hakkm
daki kanunun ikinci maddesinin degistirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun layihasi 
(1/417) (Dahiliye ve Biitce enciimenlerine) 

6 — Dahiliye vekaleti 1935 yih biitcesinde 8 000 
liralik miinakale yapilmasma dair kanun layihasi 
(1/408) (Biitce enciimenine) 

7 — Emniyet isleri umum miidiirliigii ve Jandar-
ma umum kumandanhgi 1935 yih biitgeleri arasmda 
18 000 liralik miinakale yapilmasma dair kanun layi
hasi (1/409) (Biitce enciimenine) 

8 — 2540 sayih kanunla verilen miitedavil serma-
yeden 30 000 lirasmm insaat ve istimlak isjerine sar-
fma izin verilmesine dair kanun layihasi (1/410) (Ma
liye ve Biitce enciimenlerine) 

9 — Istanbul tTniversitesinin muvazenei umumiye-
ye almmasma dair olan kanunun besjnci maddesine 
bagli (1) sayih cetvelin degistirilmesine dair kanun 
layihasi (1/411) (Biitce enciimenine) 

10 — Kazan? vergisi kanununa ek kanun layihasi 
(1/418) (tktisad, Maliye ve Biitce enciimenlerine) 

11 — Matbuat umum miidiirliigii 1935 yih biitge-
sinde 1 500 liralik miinakale yapilmasma dair kanun 
layihasi (1/428) (Biitce enciimenine). 

12 — Milli Miidafaa vekaleti 1935 yil hava biitce-
sinde 3753 liralik miinakale yapilmasma dair kanun 
layihasi (1/412) (Biitce enciimenine) 

13 — Milli Miidafaa vekaleti 1935 yih hava but
cesinde 3 000 liralik miinakale yapilmasma dair kanun 
layihasi (1/429) (Biitce enciimenine). 

14 — Milli Miidafaa vekaleti 1935 yih kara ve 

hava biitcelerinde 33 296 liralik miinakale yapilmasma 
dair kanun layihasi (1/430) (Biitce enciimenine). 

15 — Nafia vekaleti 1935 yih biitcesinde 14 100 
liralik miinakale yapilmasma dair kanun layihasi 
(1/431) (Biitce enciimenine). 

16 — Satin alman Aydm ve §uabati demiryollari-
nin teselliim ve tasfiyesine ve isjetme muamelatma 
dair olan kanunun 6 nci maddesine bir fikra eklenme-
si hakkinda kanun layihasi (1/434) (Nafia ve Biitce 
enciimenlerine). 

17 — Sovyet memleketinden getirilen 5 000 ton 
mazotun giimriik ve istihlak resimleri hakkinda kanun 
layihasi (1/426) (Giimriik ve inhisarlar, Maliye ve 
Biitce enciimenlerine). 

18— Tahlisiye umum miidiirliigii 1935 yih biitce
sinde 1812 liralik miinakale yapilmasma dair kanun 
layihasi (1/413) (Biitce enciimenine) 

19 — Tapu ve kadastro umum miidiirliigii 1935 
yih biitcesinde 2 000 liralik miinakale yapilmasma 
dair kanun layihasi (1/432) (Biitce enciimenine) 

20 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Ispanya Ciimhuriyeti 
arasmda imza edilen ticaret ve kliring anla§malari-
nin tasdiki hakkinda kanun layihasi (1/419) (Harici
ye ve tktisad enciimenlerine) 

21 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Italya arasmda imza 
edilen ticaret mukavelenamesile tediyatm tanzimine 
dair olan itilafname ve merbutatmin 20 ikinci te§rin 
1935 tarihinden itibaren bir ay daha uzatilmasi hak
kinda kanun layihasi (1/420) (Hariciye ve tktisad en
ciimenlerine) 

22 — Tiirkiye Ciimhuriyetile ttalya arasmda imza 
edilen ticaret mukavelenamesile tediyatm tanzimine 
dair olan itilafname ve merbutatmin 20 birinci kanun 
1935 tarihinden itibaren bir ay daha uzatilmasi hak
kinda kanun layihasi (1/421) (Hariciye ve tktisad en
ciimenlerine) 

23 — Yiiksek Miihendis mektebi 1935 yih biitce
sinde 7 500 liralik miinakale yapilmasma dair kanun 
layihasi (1/414) (Biitce enciimenine) 

24 — Erkek ve disi tiftik kecilerinin harice cika-
rilmayan mallarla miibadelesi i?in Hiikumete sala-
hiyet verilmesi hakkinda kanun layihasi (1/422) (Zi-
raat enciimenine) 

25 — Maliye vekaleti 1935 yih biitcesinde 35 000 
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lirahk miinakale yapilmasina dair kanun layihasi 
(1/423) (Biitge enciimenine) i 

26 — Siimerbank sermayesine, 42 milyon lira ilave-
sine dair olan 2580 sayih kanuna ek kanun layihasi 
(1/424) (tktisad ve Biit§e enciimenlerine) 

27 — Ticaret mukavelesi ve modus vivendi akdet-
meyen devletler iilkesinden Tiirkiyeye yapilacak itha-
lata memnuiyetler veya tahdid veya takyitler tatbi-
kine dair olan kanuna miizeyyel 2294 sayih kanuna ek 
kanun layihasi (1/425) (tktisad, Giimriik ve inhisar-
lar, Maliye ve Biitge enciimenlerine) 

28 — Yeniden 9 kaza ve 5 vilayet tesjkiline ve 

1936 C : 1 
bunlarla 32 nahiyeye aid kadrolara dair olan kanunla 
verilen tahsisattan harcirah icjn ayrialcak paralarm 
umumi harcirah ihtiyacjarma sarfi hakkmda kanun la
yihasi (1/433) (Biitse enciimenine). 

Tezkereler 
29 — Muglanm Gazeller koyiinden Ramazanoglu 

Alinin Slum cezasma garpilmasma dair Bagvekalet 
tezkeresi (3/203) (Adliye enciimenine) 

Mazbatalar 
30 — Inhisarlar memur ve miistahdemleri tekaiid 

kanunu layihasi ve Giimriik ve inhisarlar, Maliye ve 
Biitse enciimenleri mazbatalari (1/372) (Ruznameye) 

B I R I N C I C E L S E 
Agilma saati : 15 

BA§KAN : Tevfik Fikret Silay 

KATtBLER : Sureyya Tevfik Genoa (Tokad), Ali Zrrh (Qoruh). 

BALKAN — Meclis agilmistir. 

3 — RlYASET DIVANININ HEYETt UMUMtYEYE MARUZATI 

1 — Sivas mebusluguna segilen General Akif 
Oztekinin intihab mazbatasi 

BASKAN — Sivas mebusluguna intihab edi-
len General Akifin intihab mazbatasi gelmistir, 
muallel degildir. Reye arzediyorum. Mazbatayi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
mistir. 

2 — Saym iiyelerden bazilanna izin veril-
mesi hakkmda Buyiik Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi. 

BASKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Umumi Heyete 
Asagida isimleri yazili saym iiyelerin izinleri 

Baskanlik Kurulunca kararlastirilmistir. 
Umumi Heyetin onanmasma sunulur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Afyon Karahisar Berg Turker, 20 gun, Ra
hatsizligma binaen. 

Ankara Aka Gundiiz, bir ay, rahatsizligma 
binaen. 

Aydm Nazmi Topguoglu, bir ay ailevi maze-
retine binaen. 

Bolu Hasan Cemil Qambel, iki ay. rahatsiz
ligma binaen. 

Bursa Asaf Doras, bir ay, hastaligma binaen. 
Bursa Dr. Galip Kahraman, 20 giin, ailevi 

mazeretine binaen. 
Qorum Nabi Riza Yildrrrm, 15 giin. Ailevi 

mazeretine binaen, 
DiyarbeMr Riistii BeMd 20 giin. Hstaligma 

binaen, 
DiyarbeMr Tevfik Bilge, iki ay. Hastaligma 

binaen, 
Eskisehir Istamat Ozdamar, 20 giin. Ailevi 

mazeretine binaen, 
Kiitahya Ibrahim Dalkilig, 1,5 ay. Hastali

gma binaen, 
Ordu Ismail Qamas, Bir ay. Ailevi mazere

tine binaen, 
Samsun Mehmed Giinesdogdu, 20 giin. Has

taligma binaen, 
Urfa Mehmed Emin Yurdakul, bir ay. Has

taligma binaen, 
BASAKN — Ayri ayri reye koyacagrm. 
Afyon Berg Turker, 20 giin. Hastaligma bi

naen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmistir. 
Ankara Aka Gundiiz, bir ay. Rahatsizligma 

binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmistir. 
Aydm Nazmi Topguoglu, bir ay. Ailevi ma

zeretine binaen. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
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Kabul edilmistir. 

Bolu Hasan Cemil Qambel, 2 ay. Rahatsizli-
gma binaen. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Bursa Asaf Doras, bir ay. Hastaligma bina
en. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Bursa Dr. Galib Kahraman, 20 gun. Ailevi 
mazeretine binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Corum Nabi Riza Yildirim, 15 gun. Ailevi 
mazeretine binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Diyarbekir Riistii Bekit, 20 gun. Hastaligma 
binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Diyarbekir Tevfik Bilge, iki ay. Hastaligma 
binaen. 

1 — Memurin kanununun bazi maddelerile 
1777 sayih kanunun 3 ncu maddesinin degistiril-
mesine dair kanun layihasi ve Memurin kanunu 
muvakkat enciimeni mazbatasi (1/201) [1] 

BALKAN — gegen inikatta maddelere ge§il-
mesi kabul edilmis,ti. 

788 sayili memurin kanununun bazi maddeleri 
ile buna miizeyyel olan 1777 sayili kanunun 

3 ncu maddesinin tadili hakkinda kanun 

MADDE 1 — 788 sayili memurin kanununun 
13 ncii maddesi asagidaki sekilde degistirilmis-
tir: 

«Teadiil kanununa bagh bir numarali cetve-
lin A ve B serilerine dahil ve tayinleri merkeze 
aid biitiin memurlarm sicilleri vekalet veya 
dairelerinde ve tayinleri vilayetlere aid me
murlarm sicilleri de vilayetlerde bulunur. Ta
yinleri vilayetlere aid memurlardan icab eden-

lerin sicillerinin merkezde bulundurulmasi da 
caizdir. 

A serisine dahil olan memurlarm sicilleri
nin birer sureti Basvekalete verilir. ve bu me
murlarm sicillerinde yiirutiilecek vukuat mun-
tazaman Basvekalete bildirilir. Basvekalette bu 
sicil isleri igin bir kalem teskil olunur. 

Uccretle istihdam edilen ve D cetveline da
hil bulunan daimi memurlarm sicilleri de ma-
asli memurlar gibi yukandaki fikralar hiikmii-
ne gore tutulur. 

[1] 107 sayili basmayazi zabtin sonundadir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Eskisehir istamat Ozdamar, 20 giin. Ailevi 
mazeretine binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Kiitahya Ibrahim Dalkilig, 1,5 ay. Hastali
gma binaen. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Ordu Ismail Qamas, bir ay. Ailevi mazere
tine binaen. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Samsun Mehmed Giinesdogdu, 20 giin. Has
taligma binaen. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Urfa Mehmed Emin Yurdakul, bir ay. has
taligma binaen. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

Vekaletlerce her sene memurlarm kidemle-
rini gosteren tablolar nesrolunur. 

Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren bir 
sene iginde memurin kanununun gosterdigi se-
raite gore terciimeihal vermeyen memurlarm 
cezaen bir maasi kesilir. Terciimeihal verildigi 
halde sicil muamele ve vukuatmi vaktinde yii-
rutmiyen alakali memurlarda yukanki fikra 
hiikmiine gore cezalandinlir.» 

BALKAN — Birinci maddeyi kabul eden
ler. . . Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Memurin kanununun 25 nci 
maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

«Memurlara verilen takdirnameler kideme 
ve fili hizmete miiessir degildir. Ancak kidem-
leri miisavi olan memurlarm terfiinde sicille 
gegmis takdirname riighan hakki bahseder.» 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Memurin kanununun bazi 
maddelerinin tadili hakkmdaki 1777 sayili ka
nunun 3 ncii maddesi asagidaki sekilde degis
tirilmistir : 

«Her derece ve smiftaki memur liizumu sa-
bit oldugu takdirde, tayinindeki usule gore 
mensub oldugu vekalet veya umum miidurlii-
giin emrine alinabilir. Bu takdirde on bes 
seneden asagi hizmeti olanlara dortte bir, 
on bes seneden yirmi seneye kadar hizmeti 
olanlara iicte bir, yirmi seneden fazla hizmeti 
olanlara yarim, maaslan nisbetinde; hizmet miid-
detleri on bes. seneye kadar olanlar igin iki se-

4 — MttZAKERE EDILEN MADDELER 
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ne ve hizmetleri on bes seneden yukari olanlar 
igin iig sene miiddetle agik maasi verilir Bu 
miiddetler, memurun vekalet emrine almdigi 
tarihten baslar. Yukandaki hiikme gore veka
let emrine alrnan memurlardan vekalet em
rine almdiklan tarihten itibaren hizmet miid-
deti on bes seneye kadar olanlar dord sene ve 
hizmet miiddeti on bes seneden yukari olanlar 
alti sene zarfmda bulunduklan dereceye mua-
dil veya bir derece asagismdaki bir memuriyete 
tayin edilmeyenlerle tayin olundugu halde o 
memuriyeti kabul etmeyenler hakkmda tekaiid 
kanunu hiikiimleri mecburi olarak tatbik edilir. 
§ukadar ki, memur bu miiddeti beklemeksizin 
kendi hakkmda tekaiid kanununun tatbikmi 
isterse mecburi hizmet miiddetini doldurmus 
olmak veya 1237 numarah kanunun hukmiinii 
yerine getirmis bulunmak sartile bu istegi ka
bul edilir. Ancak muhakeme altrna almmis me-
murlar hakkmda tekaiid kanununun tatbik 
mecburiyeti muhakemenin neticesine birakilir.» 

Gl. ALI HtKMET AYERDEM (Gazi Antep) 
— Bu maddede farkli iki noktai nazar gorii-
yoruz. Birisi Hukumetin teklifi, digeri enciime-
nin noktai nazari. Vekalet emrine alman me
murlardan, vekalet emrine almdiklan tarih
ten itibaren, hizmet miiddeti 15 seneden eksik 
olanlar 4 sene, 15 seneden yukari olanlar 6 
sene agikta tutuluyor. 0 zaman tekaiid mua-
melesi yapiliyor. Hiikumet buna goktur, 1 ve 2 
sene yapalim diyor. Enciimen ise hayir azdir, 
4 ve 6 sene yapalim diyor. 4 senenin yarisi ma-
asli yarisi maassiz; alti senenin yerisi maasli, 
yarisi maassiz... Iki farkli noktai nazar var. 
Zannediyorum ki, Hukumetin noktai nazari da-
ha dogrudur. Vakia idareten, maslahaten gi-
kanlar da olabilir; fakat boyle agiga gikari-
lan memurlan Hiikumet bir sene bile agikta 
birakmaz. Bir sene gok miiddettir. Hiikumet bir 
sene zarfmda onlari yerlestirecektir. Bir gok-
lan daha ziyade tayininde diisiiniilmek icabe-
den memurlardrr ki, onlara da uzun zaman 
agik maasi vererek bekletmek dogru olmasa 
gerektir. Onun igin, zannediyorum, Hukumetin 
teklifi daha dogrudur. Biraz tenevviir etmege 
ihtiyag var. 

ZIYA GEVHER ETILI ( Canakkale ) — 
Iki maddeyi karsilikli okursak, Gl. Ali Hikme-
tin fikrine istirak etmemek imkani ihtimali 
kalmaz. Hukumetin getirdigi teklifte biraz tas-
fiye kokusu duymamak miimkiin degildir. is-
lerinden memnun kalinmayan ve biraz da tas-
fiye edilmek mevkiinde bulunanlar hakkmda 
bu muamelenin tatbikini ister bir koku vardir. 
Halbuki, enciimenler bunlarm miiddetlerini hi
rer, hatta ikiser misline gikarmakla bu isi 4 
seneden 6 seneye kadar uzatmis bulunuyorlar. 
Bu hususlar hakkmda enciimenin ve Hiikume-

tin miitekabil fikirlerini dinlemek eyi olacak-
tir. 

ikincisi; maddenin asagismda «..veya bir 
derece asagidaki bir memuriyete tayin edil
meyenlerle tayin olundugu halde o memuriyeti 
kabul etmiyenler hakkmda tekaiid kanunu hii
kiimleri mecburi olarak tatbik edilir » diyor. 
Hangi hukiim mecburidir? 

HASAN FEHMl ATAC (Gumusane) — 13 
ncii madde. 

ZIYA GEVHER ETILi (Devamla) — Ma
dam ki cezaendir, 13 ncii madde tatbik edilir, 
demek, daha dogru ve lazimdir. Burada madde 
daha dikkatli oicunacak olursa bize, sakrt Hii-
kumetten miras kalmis bir gok memurlarm da 
vaziyeti bu maddenin igerisinde goriiliiyor. 
Hakikaten Babialiden bize miidevver olup 10-15 
seneden beri agikta bulunan memurlar da bu 
madde hiikmiine gore tekaiid edilecekler mi 

ve edilmeleri dogru mudur? Bunun da cevabi-
ni rica ediyorum. 

BA§KAN — Madde hakkmda baska miita-
lea var mi? 

MUVAKKAT MEMURlN KANUNU E. Rs. 
HASAN FEHMl ATAg (Gumusane) — Evvela 
metne aid ufak bir maruzatim var. Onu ra
ze deyim : Tekaiid kanununun 13 ncii maddesi 
tatbik edilmelidir, dediler. Bu, matbaada diis-
miis oldugu igin yanlis gikmistir. ash, tekaiid 
kanununun 13 ncii maddesi tatbik edilir tarzrn-
dadir. Bir de ayni maddde agik maasi den-
mistir. Burada (agik) kelimesi kaldirilarak 
yalniz (maas verilir) seklinde tashih edilecek-
tir. Qiinkii agik maasi miinhasiran memuriyeti 
lagvedilenlere mahsus bir istilahtir. Burada 
yeri yoktur. 

Metin iizerinde maruzatimi bu sekilde ar-
zettikten sonra Hukumetin teklifile enciime
nin teklifi arasmdaki farka geleyim. Evet, 
fark vardir. Fakat sunu evvela arzedeyim ki, 
miizakere ve tetkik neticesinde Hiikumet na-
mma bulunan ve esasen bu tetkikati yapan 
miistesarlar komisyonuna riyaset eden Basve-
kalet miistesari Bay Kemal de enciimenin yaptigi 
teklife tamamen istirak etmis ve aynen kabul 
etmistir. Nigin agik maasmi bir ve iki sene 
yapmadik ve nigin tekaiid kanununun 
mecburi hukiimlerini bir ve iki sene birakma-
dik ve tevsi ettik? Bunlari izah edecegim. 
Halen agik maas (A) serisi igin bes sene ve 
(B) serisi igin ise 3 sene miiddetle veri
lir. Hiikumet, agik maasi (A) serisi igin 
2 sene, (B) serisi igin 1 sene verilmesini tek-
lif etti ve bu miiddetin hitammda memuri
yete tayin edilmezlerse tekaiid kanununun 
13 ncii maddesi hiikiimlerinin tatbikmi istedi. 
Bu demektir ki, miiddeti hizmete gore, miiddeti 
hizmeti 15 seneden dun ise bir tazminat vererek 
Bevletle alakasmi ve ilisigini ebediyen kesmek-
tir. Eger miiddeti hizmeti 15 seneden yukari ise 
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kendisine tekaiid maasi tahsis etmek ve 15 sene-
ye isabet edecek miktara gore tenzilati hesab 
edip yapmak suretile yine Devletle alakasmi ve 
ilisigini kesmektir. 

Biz bunu tetkik ederken gorduk ki, tesjkilat 
kanunlaln, tevhid ve teadiil kanununun zeyil-
leri arasmda teskilatlar sik sik, hemen senede bir 
kag defa degismektedir. Bir gok memurlar da 
bu suretle agikta kalmaktadir. Diger taraftan 
(A) serisine dahil olan memurlardan, mesela se-
firler siyasi liizum iizerine vekalet emrine alm-
makta, valiler idar sebebler dolayisile, hasbellii-
zum vekalet emrine almmaktadir. Yine (A) se
risine dahil olan devairi merkeziye riiesasmdan 
kemale gelmis bir gok memurlar, liizumuna bi-
naen vekalet emrine almmaktadirlar. Vekalet 
emrine almmak, her zaman cezai bir is degildir. 
Kadrolarm tensiki suretile vekalet emrine almi-
lir. Idari zaruretlerle muvakkaten vekalet em
rine almdir. Esasen memurin kanunu, vekalet 
emrine almmagi ceza olarak if ade etmemistir ve 
tadad ettigi cezalar meyanmda da saymamistrr. 
Amma, biz pek ala biliyoruz ki, medari maise-
tinden mahrum kalmak, bir memur igin en agir 
ve fili bir cezadrr. §imdi boyle bir zamanda bu 
memurlara bir sene agik maa§i verecegiz, ondan 
sonra Devletle alakasmi kesecegiz demegi, di
ger taraftan da - bu arzettigim sebebleri esbabi 
mucibe mazbatasmda vazihan zikrettik. Diger 
taraftan da simdi oldugu gibi vekalet emrine 
alman bir memur tekautliigiinu kendisi isteyin-
ceye kadar ilanihaye agrk kapi gibi temadi et-
sin gitsin, bunu da dogru bulmadjk. Bu itibarla 
bes seneyi iig seneye ve iig seneyi de iki seneye j 
indirmek suretile, yani Hukumetin teklifine 
birer sene ilave etmek suretile agik maasi uze- j 
rindeki Hukumetin teklif ettigi tahdidi sekli j 
bu sekilde tesbit ettik. 

Devletle alakasmi kesip tamamen tasfiye 
mahiyetine getirmek igin de iki seneyi ve iig 
seneyi kafi gorduk. Kadrolar mutemadiyen te-
beddiil etmektedir. Biitge zaruretleri dolayisi
le, tasarrufat veya idari zaruretler dolayisile, 
memur olmus, senelerce galismis, Devlet hizme-
tinde bulunmus bir vatandasa; bir sene zarfm-
da sana yer bulamadim, binaenaleyh tasfiye-
ye tabi tutuyorum, demeyi biz agir gorduk ar-
kadaslar. 

Qiinkii, bundan evvelki tasfiye neticelerini 
pek ala biliyoruz. Vilayetlerde bir gok memur
lar hemen birden tasfiye edildi, fakat tasfiye 
kararnamelerinde ciddi ve kanuni sebebler gos-
terilemediginden dolayi, §urayi devlet, bunlarm 
hemen % 90 ninm tasfiye kararmi ref etti. Boy
le bir vaziyet ihdasmda fayda gormedik. Onun 
igin agik maas tahdidatmm bu suretle, yani bir 
seneyi iki seneye, iki seneyi iig seneye gikar-
mak suretile ve eski bes seneligi iig seneye in
dirmek suretile tahdidati temin etmis. olduk. I 

Bundan sonra (A) serisine dahil olan memurlar 
igin 6 sene zarfmda ya derecesine veya bir de-
rece dununda vazife bulunmadio-mda mecburen 
tekaiid kanunun ahkamma tatbik etmek. (B) 
serisme dahil olan memurlar igin de boyle 4 
sene iginde tayin edilmezlerse tekaiid kanunu
nun 13 ncii maddesinin tatbikmi tesbit ettik. 

Babiali memurlarmdan bahsettiler. Hie sun-
he yoktur ki, onlar da bu kanunun dairei siimulii-
ne giriyor. Elimizde boyle bir hiikiim olmadi-
gi ipin on bes sene veya daha eksik agikta bu-
lundugu halde Devlet dairesi kendisine vazife 
vermeyen ve kendi tarafmdan tekaudlu^iinii 
istemeyen bir gok memurlar vardir ki bunlar da 
bu nmdde hiikmiine gore bertaraf edilmis olur. 
Tekaiid kanunu ahkami da haklarmda tatbik 
olunur. 

Agik memurlar bu suretle eski kadrolarm-
dan tamamen bu vaziyete girer. Takdir sizin-
dir. 

RASIH KAPLALN fAntalya^ — Arkadas-
lar, bu mevzu iizerinde Meclisi Ali zannederim 
bir gok miizakere yapti. Bu giinkii miizakere 
benim tahminime gore sonuncusu da olmayacak-
tir. Bu hususta bir az daha genis hiikiimjere 
ihtiyacrmiz vardir. Gerek mesrutiyetten evvel, 
gerekse mesrutiyette memleketteki Devlet tes-
kilati, is igin, memleketin isini yapmak icin ku-
rulmus vaziyetten gikmis bir halde idi. Qiinkii 
Devlet denilen sey, istiklalini tamamen kavbe-
den imparatorlugun ecnebi miiesseselerin elinde 
adeta memlekette bekci vaziyetinde, hem de ek-
megi kendinden bekci vaziyetinde bir hali var-
di. 0 vakit Devlet memurlan memlekette is ol-
madigi igin yalniz sabah daireye gider, akpam 
evine donerdi. Fakat Ciimhuriyetin ilanmdan, 
memleket istiklalini eline aldiktan sonra, mem
leketin asirlardanberi ihmal edilen bir cok isle-
rini gormeyi kendisine vazife bilen Ciimhuriyet; 
halk hakimiyetini, halkm idaresini, iradesini 
amil kilmak isteyen Ciimhuriyet Halk Partisi 
Hiikumeti ve Meclisimjz, memleketi imar etmek, 
halki diistiigii sefaletten kurtarmak igin geceyi 
giindiize katarak galismak vaziyetinde bir Dev
let makinasma ihtiyag vardir. Fakat esefle soy-
leyeyim ki, arkadaslar, hala makina merkezdeki 
hizile miilhakatta islemiyor. Evet makina mer
kezdeki hizryla miilhakatta islemiyor. 

Onun igin arkadaslar, bu mevzu iizerinde hii
kiim korken bir tarafli diisiinmeyelim. Iki sene 
kendisine miihlet veriliyor, yani burada tasfi
ye olununca ne kadar zarara ugrar diye diisii-
niiyoruz. Fakat iki sene iginde, on bes. senelik 
memurlarm elinden bu memleketin gektigini dii-
siinmek lazimidir. Ben Hasan Fehmi arkadasi-
min fikirlerine istirak edemeyecegim, tasfiye 
isinde cezri olmalryiz. 

Dediler ki, verilen bir gok tasfiye karalarmi, 
idari hukiimleri kazai kararlar refetti. Idari 
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hukiimler, ancak amirlerin koydugu teshislerle 
taayyiin eder. Bu vaziyet iizerine kazai karar-
lar hakim oldu. Fakat memleket bundan zarar 
mi, fayda mi gordii? Buna teshis koyarsak de-
rim ki, memleket, zarar gormiistiir. 

Arkadaslar, hepiniz bilirsiniz ki ordumuzun 
bir sicilli bir miifettis teskilati ^ardir. Bir kac 
defa bu hususta buradan maruzatta bulunduro 
Teftis isini, orduyu teftis suretile sicil veren mii-
fettisletr haline getirmezsek bu makine gok daha 
zor isleyecektir. Onun icin arkadaslar, Basve-
kalete, yalniz sicil dairesine vermek suretile 
degil, Hiikumetten bir teftis layihasi isteyelim. 
Bir teftis dairesi,, bu teftis dairesi de Basve-
kalete merbuttur. Teknik miifettisleri yine bu-
lunur, fakat bunlar teftislerini ordu miifet-
tislerinin yaptigi teftis gibi is iizerinde teftis 
edip yine is iizerinde sicil veren bir teftis esa-
smi kabul etmemiz lazrmdir. 0 vakit Hasan 
Fehmi arkadasimm diisundiikleri mahzu] lar da 
azalir, Bu sekilde miifettis, memurlan s iize
rinde teftis ederken o memurun hakknu a ya-
pilan teftis iizerinde kendisine kanaat hasil 
edecegi gibi kendisine verilen sicilin de hakh 
olarak verildigine kani olur. Teftis ve sicil 
isini bu noktadan islaha ihtiyacmiiz olmakla 
beraber bu suretle tasfiye igin yaptigimiz ka-
nunlarda uzun miiddetlerle hem memurlan ma-
assiz agikta birakarak issiz birakmak, hem de 
Devlet makinesini ve milletin isini siirimceme-
de birakmak, memleketin lehine olmaz. Onun 
igin miiddet olarak en kisa miihletin kabuliinii 
teklif ediyorum. 

SIRRI IgOZ (Yozgad) — Istanbul Hiiku-
meti zamanmda malumu aliniz, azil usulii var-
di. Azledilen bir memur 6 ay zarfmda miira-
caat ederek mazuliyet maasi isterdi. Her 6 
ayda bir de yine muracaat ederek vazife ister
di. Tayin edilirse memuriyetir.o gider, edil-
mezse maasi devam ederdi. 

Bu madde, muhtelif seneler hizmet eden 
bir memura muayyen miiddette agik maasi ve-
riyor. Agikta bulunan memurlardan tayin edi-
lipte kabul etmeyenler tekaiide sevkolunur. 
Tayin edilmeyenler, , edilipte tekaiide sevkedi-
lir tabiri, memurun aleyhinedir. Memur mii-
racaat edipte tayin edilmezse miiddet dolar ve 
zaruri olarak tekaiide sevkolunur. Kendisi 
muracaat ettigi halde kabul edilmeyenlerle ta
yin edildigi halde kabul etmeyenler bu iste 
ayri tutulmalidir. Binaenaleyh madde noksan-
dn*. 

Sonra, bir memurin kanunu yapildi ve en-
ciimeni mahsusunda tetkik olundu. Esas bir 
Memurin enciimeni varken ikinci bir enciimen 
daha bulunmasmi munasib gormiiyorum (Dog-
ru sesleri). 

Sonra Bay Kaplanm fikrine ben de istirak 
ediyorum. Heyeti teftisiye muhakkak Basveka-

lete merbut bulunmalidir. Vekaletlerde olursa, 
miifettis gelir tetkikat yapar, fakat tetkikati-
nm neticesi vekaletin bir masasmda kalir. Mii-
fettisler Basvekalete merbut bulunursa daha 
serbest is gorecektir. 

Binaenaleyh biitiin bu hususlarm ya asil ka-
nunla beraber gelmesini veya bu noksanm be-
hemehal telafisini rica ediyorum. 

ZIYA GEVHER ETILI ( Qanakkale ) — 
Muvakkat enciimen reisi Bay Ataom bize ver-
digi izahat, endiselerimizi biisbiitiin gogalt-
mistir. Kendilerimn beyanati Hiikumetin miis-
tesarlardan miirekkeb bir encumeninin bu yiiz-
den Devlet makanizmasinm U£radi§i miiskilati 
gorerek yapmis oldugu bir teklifi en nihayet 
bize getirdikleri seklindedir. Bu tadilat iyi, 
bu merhamet te memura giizel bir merhamet-
tir. Fakat memlekete iyi bir merhamet olmasa 
gereMir. Ciinkii hepimiz, bu gibi memurlarm 
ahvalinden sikayetciyiz. Boyle bir merhameti 
kabul etti«imiz zaman, Hiikumetin islemiven 
maMnasi hakkmda tenkid hakkimizi kendimiz 
kaybetmis olacagiz. Arkadaslarimdan biri ga-
yet gusel ifa^e ederek boyle 15 senedenberi ga-
lisan ve vazifesinin ehli olmryan bir unsuru 
hirmve etm.eV ta™ asura^ss sosyal olur derli. 
Bana gore bu merhamet biraz yerinde deffil 
gibi geliyor. Bay Kaplan hakikaten iyi bir 
seve terras etti. Gr^nda vazifesini pb'rmiven-
ler, hie, bir merhamete mazbar olaraaslar. Ora-
da esas, vazifesini yapabilmektir. Vazifesini ya-
pamryan adama, iste simdive kadar maasmi 
aldm, bundan sonra da senin igin memleket 
feda erlilemez. u^urlar olsnn, demekten baska 
pare yoktur. Memurun kafasma bunu koymaz-
sak, bu makinayi isletmeye imkan yoktur. 10 
senede vazifesini borenmiyen ve adam olmryan 
bir memur 6 sene ilave etmekle adam olmaz. 
Bir makinanm Qiiriiyen bir civisini (jikarip 
saglammi koymaktan baska gare yoktur. Bu 
isler merhamet gbtiirmez. 

Arkadaslar; babiali meselesine gelince, bu-
nun icin hie bir sey soylemiyecegim. Soyliyecegim 
tek bir kelime vardir. 0 da, testiyi kiran da bir; 
dolduran da bir. Netice boyle olursa vay halimize! 

HASAN FEHMl ATAQ (Giimusane) — Ar
kadaslar, teftisten bahsettiler. Bunun bu ka-
nunla miinasebeti yoktur. Buna cevab vermeye-
cegim. Hiikumet isterse cevab versin. 

SIRRI 1COZ (Yozgad) — Bu bir temenni 
mahiyetindedir. 

HASAN FEHMl ATAQ (Devamla) — Sonra 
merhametten bahsettiler. Bilakis merhamet de-
gildir. Mevcud kanunda devam eden hukiimler 
hemen yari yarrya denecek derecede tenakus et-
mis oluyor. Binaenaleyh mesele, merhamet de-
gildir. isin daha saglam bir sekilde yuriitulme-
si meselesidir. 
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Sicilden bahsedildi. A serisine dahil memur- | 

lari kabul buyurdugunuz, kanunun birinci mad-
desi bunu tahti emniyete almistrr. Ordu sicille-
rinin intizammdan bahsedildi. Bu birinci mad-
de tarn ve kafril oldugu kadar tatbik edilirse ay-
ni suretle mulkiye devairinde de bu sicil isinin 
mimtazam olmamasma hie bir sebeb yoktur. Or-
duda vekalet emrine alramak, siyasi sebebler, 
kadro darligi veya her hangi bir sebeble mev-
zubahs degildir ki. Ordudaki sicil, nihavet ter-
fi icin miiessirdir. Yoksa memur agikta kalryor, 
ona acik maasi verilecek, ondan sc-nra da mec-
buri olarak tekaiid kanununu tatbik etmek gi-
bi bir vaziyet yoktur. Biz, burada memurlarm 
vaziyetinden ziyade memlekette, bilhassa tek-
rar etmis gibi olacagrm, fakat zaruri olarak 
tekrar ediyorum, her hangi bir idari veya siya
si sebeble vekalet emrine alman (A) serisine 
kadar terfi etmis bir memuru bir sene zarfm-
da, sana is bulamadik, kanun da sarihtir, te
kaiid kanununun 13 ncii maddesini tatbik edi-
yoruz. dedigimiz zaman bu, memur icin zarar-
h degil, memleket icin zararlidir. Bir memuru 
(A) serisine kadar getirmek icin memleket, o 
memura cok masraf etmitsir. §imdi tamamen hie, 
bir madde ile mukayyed olmayarak ilanihaye 
acik memur olarak devam etmektedir, biz bu
nu miiddetle takyid ediyoruz. A^ik maa?a ge-
lince, be<? seneyi dbrd seneye indiriyoruz. Bu 
bir tahdittir ve bir tasfiye koku.su da vardir. 
Belki bu tasfiye kokusu, Hukumetin teklif 
ettiginden ziyade encumenin ifadesinde var-
dir. Sarih olarak 13 ncii maddesi hiikmii tat
bik edilir, diyoruz. 

Diger bir noktaya da temas ettiler, dediler 
ki ; memurlar icin memleketin islerinin daha 
eyi goriilmesi icin - bilhassa Rasih Kaplan ve 
Ziya Geyher arkadasim temas ettiler - daha bir 
cok ahkam lazim. Bu mevzu uzerinde daha cok 
tevakkuf etmek icab eder. Ben de ayni kana-
atteyim. Arkadaslar, tavsiye ederim, mazbata-
mizi tekrar okuynuz. Biz, memurin kanununu ye-
niden degistirmek icin senelerdenberi galisan 
parti komisyonunun hazirlamakta oldugu proje 
ile beraber bu maddelerin bir kiil olarak miitalea 
edilmesi fikrinde bulunduk. Bu fikrimizi de 
Hiikumete soyledik. Miizakeratta bulunan zat, 
gitti, Hiikumetle temas etti, geldi, projenin bit-
mesine daha zaman lazimdir, bu maddeleri miis-
tacelen istiyoruz ki, hemen sicille gegelim ve 
diger hiikumlerin tatbikine baslayalmi. Hem de 
fazla tediyeyi miistelzim olan acik maaslarmi bir 
gergeve igine alalim ve senelerce acikta kalan 
memurlarm vaziyetlerini tayin edelim. Bunu 
acilen istiyoruz. 

0 kanunu beklemeden bunu cikarm. Bunu 
mazbatada yazdik. Asil ana kanun, Meclisi 
Aliye geldigi zaman, kanunu tetkik edecek 
komisyon, bu maddeleri tekrar onunla beraber 

miitalea edip, onun cergevesi igerisine sokmak 
sartile ve Hukumetin arzusu vechile bunu hu-
zuru alinize tetkik ederek sevketmege mecbur 
kaldik. Binaenaleyh bir gun evvel, bir kanu
nun tatbik edilecek hukumlerinde fayda mii-
lahaza ediyorsaniz, elbette bir gun evvel olma-
si faydalidir. Yoksa bu dord madde ile memur 
meselesinin halledilmedigine biz de, kailiz, 
biz de ana kanunun gelmesini bekliyoruz. 

EMIN SAZAK (Eskisehir) — Istanbul me-
murlarmm bundan istifade edip etmeyecegi 
mevzubahs oldu, bunu anlayamadim. 

MUVAKKAT MEMURIN KANUNU E. Rs. 
HASAN FEHMI ATAQ (Giimiisane) — Devlet 
memuru olarak agikta ne kadar memurlar 
varsa, misal olarak soyledigim gibi Babiali 
lagvedildikten sonra acikta kalip hala tayin 
edilmeyenler agik memur mudur? Bunu da 
misal olarak soyledim. Bu kabil agikta memur 
varsa bu kanun mucibince mecburi olarak hak-
larmda tekaiid kanunu tatbik edilir, o kanu
nun 13 ncii maddesi mucibince tasfiye edilir, 
dedik. 

SIRRI tCOZ (Yozgad) — Son izahattan son
ra takririmi geri almagi liizumlu gordiim. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim, Huku
metin teklifi ile, encumenin teklif ettigi sekil 
arasmda dikkati calib bir nokta vardir. Hii-
kumet diyor ki, bu miiddetler zarfmda Hiiku-
met bu adamlara vazife vermezse kendileri hak-
kmda tekaiid kanununun 13 ncii maddesi tat
bik olunur. Enciimen diyor ki, Hiikumet tek
lif etmez veyahud kendileri, teklif edilen vazi-
feyi kabul etmezse hakkmda tekaiid kanunu 
hiikmii tatbik olunur. Demek ki Hiikumet, bu 
adamrn hizmetinden istifade edecegini iimid 
ediyor ve bir vazifeye tayin ediyor. Kendisi 
hali sihhattedir. Hayir ben gitmem diyor. Bu 
takdirde 15 senelik bir memur tekaiid maasi 
airy or. Ben bundan bir sey anlamadim. Bu 
noktayi tenvir etmelerini rica edece^im. Miim-

j kiinse bu fikranm kaldirilmasi daha muvafik 
olur. Sihhatte bir memur, Hiikumet, kendisi-
ne vazife veriyor, kabul etmiyor ve tekaiid 
maasi alryor. 

HASAN FEHMI AT AC (Giimiisane) — An
layamadim, lutfen hulasa etsinler. 

BASKAN — Sirri, maddenin miieddasma 
gore 15 sene hizmet edipte vazife kabul etme-
yenler istisnaen 15 senede tekaiid hakkmi ha-
iz olacaklar diyor ve bunun dogru olmadigmi 
soyliiyor. 

SIRRI IQOZ (Yozgad) — Biitge enciimenine 
verin bu kanunu. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Yani Hukumetin 
teklif ettigi vazifeyi kabul etmedigi takdirde 
15 sene hizmetle tekaiide sevkediliyor. 

HASAN FEHMI ATAQ (Giimiisane) — Bir 
kerre sunu arzedeyim ki kanunun birinci mii-

I zakeresindeyiz. Her kelimesini her cumlesini 
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tahlil etmek igin istedigimiz kadar vakit var-
dir. 

iMncisi: Siileyman Sirri arkadasima cevab 
verecegini. Memurin kanunu, esasi bir Muhtelit 
enciimenden cikti. Onun sekiz on seneden beri 
tadilleri, tefsirleri sayilamryacak kadar <jok-
tur: birisi de budur, hepsi bu muhtelit encii
menden clkmistrr. Bu muhtelit enciimen de di
gger enciimen a^alarmdan terekki;T? r>der. !P>u 
kanunun ne ash Biitce encumenine pritmistir, ne 
d« tefsir ve tadilleri. Burdarm Bimdiye kadar 
Biitce enciimenine gitmedigine gore biitceye 
ne taalluku vardir? 

Srrri arkadasimm seyine gelince: 
Hiikumetin teklifi dikkatle okunursa, encii-

menin teklifi arasinda temas ettikleri noktada 
bir avrilik yoktur. Hiikumet diyor ki (A) seri-
spideki bir, (B) serisindekiler iki sene zarfmda 
raemurivete tayin edilmezlerse mecburi olarak 
tekaiid kanunu hukiimleri tatbik edilir, diyor. 
Hiikumetin bu mefhumu buyurdugunuz seyde 
mevcud degil mi? 

SIRRI DAY (Trabzon) — Tayin edilir de 
gitmez. 

HASAN FEHMI (Devamla) — Hiikumet 
teklifinde tayin edilmc^se tekaiid kanunu hii
kiimleri tatbik olunur diyor. 

Bu izah ettigimiz mefhum bu ifadede mev
cud deiril midir? 

SIRRI DAY ( Trabzon ) — Anlryamadrm, 
bilahare izah ederim. 

HASAN FEHMl (Devamla) — Bence hii-
kiim itibarile degismis bir sey yoktur. Pazla 
olarak bir de vuzub. vardir. Tekaiid kanunun 
hangi maddesini tatbik edeceklerdir? Acik soy-
liyoruz, on uciincu maddesini tatbik edecegiz. 
0 madde: on bes seneden asagr olursa tazminat 
verecek fazla olursa maas tahsis edecek. Ede-
cek amma, tarn degil, tenzilata tabi tutarak 
o nisbette maas verilecek. Binaenaleyh esas iti
barile ve mahiyet itibarile Srrri Daym zannet-
tigi gibi Hiikumtin teklifi ile bir ayrilik yoktur. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Enciimenin 
esasli tetki kettigine kaniim. Rakamlar kari-
sik oldugu igin biitceye derecei tesirini anlaya-
madim. Biitceye olan tesiri nedir? Bu tesir ne 
olursa olsun, ortada bir hak varsa kabul edelim. 
Maliye vekili arkadasimizdan soruyorum. Qok 
miihim bir kanundur. Biitceden ne verip ne ali-
yoruz? Bize izah etsinler. 

MALIE VEKILI FUAD A&RALI (Elaziz) 
— Bunun netice itibarile biitceye tesiri olacagr 
bedihidir. Fakat bu tesirin ne derecede olacagi-
ni kestirip buna derhal cevab vermeme imkan 
gormiiyorum. Butgeye tesiri olacagi muhakkak 
ve siiphesizdir. Arkadaslarim meseleyi izah et-
tiler. Hulasa edilirse aranilan nokta sudur: Hii
kumet asil memurin kanununu beklemeksizin bu 
maddeyi sevketmistir. Saiki, Hasan Fehmi arka-

dasnnizm izah ettigi gibi, vekalet maasi olarak 
verilen paranm giinden giine az goriilemeyecek 
miktara balig olmasdiir. Agik arzedeyim. Tef-
tis esnasmda, filen mahkeme huzuruna gidip 
hakkmda delil ve ciiriim taayyiin etmeyecegi ve 
fakat, hal ve sani siipheli ve orada bulunmasi 
dogru olmayacagma dair aldigimiz miifettis ra-
porlarma istinad ve kanaat ederek vekalet em-
rine aldigimiz memurlar vardir. Bunu ne yapa-
cagiz? Kanunun emrettigi miiddet zarfmda ken-
disine mutlaka maas vermek mecburiyetindeyiz. 
Iste biz bu miiddetin taklilini rica ettik. Biz, 1, 2 
seneyi teklif ettik. Enciimen bunu bir misli faz
la kabul etmistir. Karar Heyeti Celilenizindir. 
Ortada, vekalet emrine almmasi icab eden me-
murun vekalet emrine almmasinda tasrih ettik
leri sebebler oldugu gibi arzettigim mazeretler 
de vardir. Ya tayin edecegiz, ya vekalet emri-
de tutacagiz. Tayin igin bir teklif yapariz, ka
bul etmezse, ikinci bir teklif yapmak mecburi
yetindeyiz. Miinhal arayacagiz; bu arada mii-
temadiyen de maas verecegiz. 0 memur tayin 
edilemeyecek bir halde ise o da baska. 

Hiikumeti ve biitgeyi bu agir sikmtidan kur-
tarmak iizere bu noktayi kabulimuze arzettik. 
Bizim teklifimiz kabul buyurulursa elbet daha 
iyi olur. 

BUTgE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bay Hasan Fehmi Atagla noktai nazar ihtila-
fimiz yoktur. Yalniz Hiikumetin teklifindeki 
kaydi yanlis anlamis bulunuyoruz. Yahud ken-
dileri byle anlamislardir. 

Hiikumet diyor ki; iki sene miiddette tayin 
olunmazsa haklarmda tekaiid muamelesi tatbik 
edilir. Bendenizin anladigrm mana sudur: 0 
memur bir yere tayin edilir, sizi filan memu-
riyete tayin ettim, git,denir. Gritmezse benim 
kendisine karsi borcum yoktur. Onun hakkm
da tekaiid kanunu ahkamai tatbik edilmez, giin-
kii kendi kendine memuriyetten alakasmi kes-
mistir; halbuki obiir tarafta tayin olunur de-
mek; tayin olunur, ise baslar demektir. Eger 
kendisi hie, tayin edilmezse tekaiid kanununa 
tabi tutulur. Sonra Hiikumet kendisini bir miid
det agikta brrakmis, sonra bir derece asagr bir 
memuriyete tayin ettigi halde kabul etmezse 
hakkmda, tekaiid kanununun tatbik edilmesini 
veya tazminat almasmi dogru olmaz telakki et-
tigim igin soyledim. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea 
var mi? 

Madde hakkmda takrirler vardir, okunacak-
trr: 

Yiiksek Reislige 
§ifahen arzettigim sebebler dolayisile Hiiku-

metten gelen layihadaki maddenin reye konul-
masmi teklif ederim. 

Antalya 
Rasih Kaplan 

— 235 



I : 36 5-2-1936 C : 1 
Yiiksek Reislige 

Hiikiimetin teklifinin okunup reye konulma-
sini dilerim. 

Ziya Etli Ahmed Ihsan Tokgoz 

Yiiksek Reislige 
Maddedeki miiddetlerin Hiikunuetin teklifi 

veghile tadilini teklif ederim. 
Isparta 

Miikerrem Unsal 

Yiiksek Reislige 
Maddenin taalluku hasebile biitge enciimeni-

ne havalesini dilerim. 
Isparta 

Miikerrem Unsal 
BALKAN — §>imdi evvelemirde miiddet me-

selesini reyi alinize arzedecegim. Ondan sonra 
Hiikiimetin maddesini okutup miizakeresini tek
lif edecegim. Olmazsa enciimenin maddesini re-
yinize arzedecegim 

§imdi Hiikiimetin maddesindeki miiddetleri... 
HASAN FEHMt ATAQ (GiimSisane) — Re-

is Bey, miisaade buyurun. 
Arkadaslar, vekalet emrine alman memurlar 

igin yalniz bir vaziyeti goz oniine almak lazmi-
dir. Memur, her hangi bir kusurundan dolayi 
vekalet emrine almir. Mesela cezaen ve kadro-
larm darlastrrilmasi dolayisile memur vekalet 
emrine almabilir. Kabahatinin tekerriiriinden 
dolayi vekalet emrine almdigi gibi idari ve si-
yasi sebeblerden dolayi da memur vekalet em
rine almabilir. Butiin bunlari bir mefhumda 
toplayip bu miiddetin boyle olmasi vekalet env 
rine alman memurlarm ekseriyetini ihtiva et-
mesi hasebile boyle bir sene gibi memuriyete ni-
hayet verecek kisa bir muddeti biz kabul etme-
dik ve bu miiddeti biz tabii gormedik. Takdir He-
yeti muhteremenindir. (DoS-ru sesleri). 

MALLtYE V. FUAD A&RALI (Elaziz) — 
Yalniz bir noktayi arzetmek mecburiyetinde-
yim. 

Kadro darligmdan dolayi her hangi bir me
mur vekalet emrine almmaz. Kadro darligm
dan dolayi memur agikta kalir ve kanununa go
re agik maasi alir. Bu vaziyetin vekalet emrile 
alakasi yoktur. 

REFlK INOE (Manisa) — Ewela enciimen-
lere havalesini taleb eden takrirler reye konur. 
Bu takrir de usule aiddir. Ewela onun reye 
konmasi icab eder. 

BASKAN — Her enciimen, Heyeti umumiye-
de miizakere edilen herhangi bir isi enciimene 
isteyebilir. Ancak miizakere edilib te bazi fi-
kirler ileri siiriilmiisse, o hususlardaki Heyeti 
umumiyenin fikirlerinden de miilhem olarak o 
enciimene gitmesinde faide miilahaza ettik. 
Onun igin miiddetler hakkmdaki takririn nazari 
dikkate almmasmi reye arzedecegim. Yine Biit
ge encumenine gitmesini de reye arzedecegim. 

Bu suretle Heyeti umumiyenin noktai nazari te-
belliir edecektir. 

REFlK INOE (Manisa) — Esas olan, usul 
meselesidir. Onun takdimen halledilmesi lazim-
dir. Binaenaleyh, Biitge encumenine gitmesi 
hakkmdaki takririn ewela reye konmasi lazim-
dir. 

BALKAN — Madde enciimene gitmeden ev-
vel Heyeti Aliye burada reyini izhar ederse 
enciimene bu bir direktif olur. Enciimen de 
maddeyi o tarzda miizakere eder. (Dogru ses
leri) . 

ISMET EKER (Qorum) — Usui hakkmda 
miizakerenin tekaddiim edecegi fikri kati ve 
zaruridir. 

Bir ikinci usul meselesi daha hadis oluyor, 
onu da arzedecegim. Kanun Iayihalari muhte-
lif enciimenlere veyahud muhtelit hususi encii
menlere gider. Enciimenler, Hiikiimetin teklif-
lerini tadil ederler. Enciimenlerin tekliflerin-
de tadil jsekilleri ayrilir. Heyeti umumiye bu 
Iayihalari okuduktan sonra hangi teklifi da
ha muvafik gbriirse ewela o teklifin miiza-
kereye vazedilmesini ister. Usui budur. Yok-
sa her hangi bir teklifin esasi hakkmda rey 
beyan etmez. §imdi, Hiikumetin teklifinin 
miizakeresinin reye vazini teklif ederim, sek-
linde bir takrir vardn*. Ewela Hiikumetin tek
lifi reye vazedilince, Hiikumetin teklifinin esa
si hakkmda miizakere cereyan edebilir. Hii
kumetin teklifinin miizakeresi teklif edilirken, 
Hiikumetin maddeleri hakkmdaki esas seklin 
reye konmasi usule mugayirdir. Binaenaleyh 
Hiikumetin teklifinin miizakereye vazedilmesi 
halinde, teklif ewela reye konacaktir. Eger 
Heyeti umumiye Hiikumetin noktai nazarmi 
kabul ederse onun iizerine miizakere acilaca1:-
tn*, nizamnamei dahilimiz boyledir. 

BALKAN — Heyeti umumiyede bir teamiil 
vardir. Bu teamiil bozulmaz. 

ISMET EKER ((Jorum) — Teamiil yoktur, 
nizamname sarihtir. 

BALKAN — Ewelki enciimenlerin veya 
Hiikumetin teklifinin miizakeresini istemek de-
mek, son maddeye tadilname vermek demek
tir. Binaenaleyh Hiikumetin teklifi miizakere 
edilsin demek, ben Hiikumetin teklifini tadil
name olarak verdim demektir. Teamiil de 
boyledir. Yoksa mahiyeti itibarile en son en
ciimenin maddesinin miizakeresinin yapilmasi 
katidir. 

ISMET EKER (Qorum) — Riyaset makami 
nizamnameye riayet etme«e mecburdur. Tea-
miille nizamname tefsir edilemez. 

REFlK INCE (Manisa) — Usui hakkmda 
soyleyecegim; bir camia halinde bulunan Mec-
lis, muhtelif enciimenlere ayrilmistir. nizam
name, bir meselenin miizakeresine baslandioi 
zaman enciimen namma vukubulan havale ta-
leblerini, resen kabul etmek suretile takdir 
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etmistir. Mesele iyice tetkik edilsin, incelen-
sin diye. Yani nizamname, enciimen namma 
taleb edilen meseleyi, reye konmaya hacet 
olmadan enciimene vermek gibi kolayligr gos-
termistir. Bu kanun miizakere olunurken en-
ciimenin miitaleasi aleyhinde ve lehinde bu-
lunduk. Buna hakkrmiz vardir. Fakat bu me-
yanda istiyoruz ki, bir arkadasmiiz diyor ki, 
bu meselenin mali noktai nazardan Biitge en-
cumenile alakasi vardir, bir defa da oraya 
gonderilsin. Biitge enciimenine gittigi takdir
de orada yapilacak yeni bir miitalea, bizi da-
ha §ok tenvire medar olacagmdan dolayidir 
ki ewelemirde bu noktanin reye konmasi mu-
vafiktir. Makami Riyasetin dedigi gibi, Hii-
kumetin teklifinin nazari dikkate almmasi tak-
riri reye konuldugu zaman, - o halde o nazari 
dikkate almir, bu nazandikkate almrr diye 
miizakereye baslanirsa - Biitge enciimenine git-
mek keyfiyeti kendiliginden sakrt olur. Usui 
meselesi mavzubahs oldugu zaman vaziyetin 
tenewiir edebilmesi igin teamiile riayet et-
mek lazrmdir. Riyasetten rica ederim, tea-
miilii bozmak yolunda miitaleada bulunmasm-
lar. 

BASKAN — Miizakere edilen bir hususun, 
bir enciimen tarafmdan talebinde, nizamna-
menin hukmii; isteyen alakali enciimen ise, 
reye konmadan verilir, alakali enciimen de-
gilse reye arzedilir. Alakali olup olmamasi, bir 
layihanm ewelemirde Riyasete geldigi zaman 
o enciimene havalesile taayyiin eder. Bu layi-
ha vaktile Biitge enciimenine gitmedigine go
re alakali enciimen degildir. Gidecekse reyi 
alilerile gidecektir. Binaenaleyh mademki Re-
fik Ince arkadasrmiz Biitge enciimenine git-
mesinde israr ediyor, enciimene gitmesi hak-
kmdaki takriri takdimen reye koyup koyma-
makta Heyeti Aliyeniz hake^niir. 0 talebin 
takdimen reye konmasmi kabul buyurdugu-
nuz takdirde nizamname telakkisi halledilmis 
olacaktrr. 

SIRRI lC6Z (Yozgad) — Memurin kanu-
nunun mali madrieleri Biitge enciimeninde ay-
nca Truî afc-ere edilmistir. 

BALKAN — Bu maddenin Biitge enciimenine 
havalesini isteyenin takririnin takdimen reye 
arzmi kabul edenler... Etmeyenler... 

Af buyurun, anlryamadrm. Kabul edenler. 
Lutfen ayaga kalksmlar... Kabul etmeyenler... 
Enciimene ^onderilraesi hakkmdaM takririn tak
dimen reye konulmasi ekseriyete iktiran etmis-
tir. 

Simdi bu maddenin enciimene verihnesi hak-
kmdaki takriri reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Maddenin enciimene gitmesi 
kabnl edilmemistir. 

Simdi Hukumetin maddesindeM miiddetlerin 
nazari dikkate almmasi hakkmdaki teklifi reye 
arzedecegim. Hukumetin maddesindeki miiddet

lerin nazari dikkate almmasmi kabul edenler... 
Etmeyenler... Hukumetin maddesindeki muay-
yen miiddetler nazari dikkate ateimami^tir. 

Jjfimdi maddenin aslma geldik. Maddeyi ay-
nen reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Memurin kanununun 64 ncii 
maddesine asagidaki hiikiimler eklenmistir: 

«Memleketin iginde ve di§mda Devlet dai-
releri (Hususi idarelerle belediyeler dahil) he-
sabma okuttxirulmus olan yurddaslarm meobu-
ri hizmete tayinleri hakkrndaki vtq ay muddet 
bir seneye gifcanlmistir. 

Meeburi hizmete tabi olanlar, hizmete alm-
madan ewel silah altma gagmldiklari halde 
yukariM fikrada yazrii bir sene muddetm ba-
kiyesi terhis tarihinden baslayarak tamamlanir. 

Hususi kanunlarile bu tkanuna gore meoburi 
hizmete tabi olanlarm banka, imtiyazli sirfcet 
veya her hangi bir hususi miiessesede is isteyen-
lerin, meoburi hizmetlerini ifa ettiklerini veya 
muayyen muddet iginde kendierine vazife ve-
rilememesinden dolayi mukellefiyetlerinin sakrt 
oldugunu vesika ile ispat etmeleri lazrmdir. 

Bn seMlde vesika gostermeyen meeburi hiz-
met erbabmi istihdam eden miiesseseler kanu-
nun tayin eyledigi tazminati uzerlerine almis 
olurlar. 

EMtN D* AMAN ( Yozgad ) — Bu 4 ncii 
madde ile, Hukumet hesabma tahsil eden t?le-
be*nn bir sene miiddet beklemeleri teklif edil-
mektedir. Yani simdiye kadar tahsilini ikmal 
e^e-nler ve Devlet hesabma okuyanlar, ister 
dahilde ister ecnebi memleketlerde okumus ol-
sunlar, tahsillerini bitirdikten sonra kendilerine 
3 ay zarfmda Hiikumet hizmet teklif ederse 
eder. etme^igi takdirde bunlarm mukellefiyet-
leri sakrt olur. ^irndi bu 4 ncii madde ile bu in-
tizar miiddeti 3 aydan 1 seneye cikarilmis olu-
yor. Bn gentler bir sene bekleyince ne yapa-
caklardir? Buna dair maddede bir sey gorme-
dim. Esbabi mucibeye nazaran 1237 numarali 
kanuna temas edilmektedir. Halbuki o kanun-
dan ba^ka bilhassa ecnebi memlekette tahsil etti-
riiTviic! 0 } a n p-enrler icin bir kannn cikanlmistir: 
1416 numarali kamm. Malumu aliniz bu kanunla 
biittUn devair tarafmdan Avrunaya gonderileoek 
talebeler hnsusi surette gonderilmeyip obir elden 
idare edilsin, dive yarnlmistrr. Bu suretle ida-
rei hususiveler, belediyeler, mulhak butceli ida-
reler ve Devlet tarafmdan gonderilecek talebe
ler bir elden idare olunacaktrr. Bu is Maarif 
veknleti tarafmdan idare edilmektedir. Musa-
ade buyurursaniz, o kanunun bir maddesini oku-
yayrm: (Maarif vekaleti her talebenin tahsilini 
ikmal etmesinden alti av ewel keyfiyeti aid ol
dugu makama bildirir. Tahsilini ikmal ile avdet 
eden talebe tic ay zarfmda taahhutname ile mer-
but oldugu makama muracaate mecburdur. Mii-
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racaatmdan itibaren mensub oldugu makamca 
bu talebeye, bir vazifeye tayin edilmedikge 3 ay 
mtiddetle ecnebi mekteblerde tahsilde bulunan 
talebe igin itasi mukarrer asgari ayligmin ya-
nsi, ayhk tahsisat olarak verilir.) 

Yani, talebe Avrupaya gider, gelir nihayet 
tig ay beklemek mecburiyetindedir. Fakat bu
na mukabil Devlet bunu miihtag vaziyette bi-
rakmaz. Kendisi miiracaat etmistir, bu mtira-
caatmdan itibaren tig ay zarfmda, Devlet ken-
disine vazife vermekle mtikelleftir. Vermedigi 
takdirde para verecektir. Bunu, Hukumet 1416 
numarali kanunla kabul etmistir, §fimdi biz, bu 
intizar mtiddetini bir seneye gikariyoruz. Bu
na mukabil tiguncti maddede hig bir htiktim, hig 
bir ima yoktur. Simdi, su vaziyete nazaran bu 
gengler agikta kaldiklan muddetge hig bir mti-
essesede vazife alamayacaklardrr. Zira teklif 
edilen maddeye gore, bu talebelerden birini kim 
hizmete alirsa bu talebeye Devlet tarafmdan 
yapilmis olan masraflari da tizerine alryor. §>im-
di sorarim, hangi banka, hangi muessese boy-
le bir talebeye elini uzatarak hizmet verecektir. 
Tabii bu vaziyette kalan gengler ailelerine bar 
olacaklardrr. Bu mtiddet tig ayken, bunlar 
hakkmda bu 4 ncti maddede bir htiktim olma-
masma nazaran, simdi mtiddet bir seneye gik-
tigi igin, bir sene bu gengler ailesine bar olur-
sa bir kere kendi onurlan ve haysiyetleri igin bir 
sindir. 0 itibarle maddenin bu cihetinin ikmali 
lazimdir. Buna dair bir htiktim konmasi lazim-
dir. Bu hususta da bir takrir veriyorum. 

BALKAN — Madde hakkmda baska mtita-
lea var mi? Takriri okutacagim: 

Ytiksek Reislige 
Arzettigim sebeble 4 ncti maddenin birinci 

fikrasi sonuna « isbu yurddaslarm bekledikleri 
zaman igin tahsisat verilmesine» dair htiktim ko-
nulmasmi rica ederim ve enctimene verilmesini 
isterim. 

Yozgad 
Emin Draman 

HASAN FEHMi ATAC (Gumtisane) — Bun-
dan evvelki mtizakereyi hatirlamak mecburiyeti-
ni hissettim. 15 sene 20 sene Devlete hizmet et
mis bir memur her hangi idari bir zaruret tize-
smi bir sene mi, iki sene mi verelim, hatta 5 sene 
mi verelim, diye bir gok esasli muzakere ve mu
rine vekalet emrine almmis. Bunun agik maa-
nakasa oldu. 

Devlet hizmetine hentiz girmis, Devlet tara
fmdan okutturulmus, gelmis. Cok sayani arzu-
dur ki, gelir gelmez Devlet tarafmdan kendisi-
ne bir hizmet teklif edilsin. Aslolan budur. 
Fakat Devlet tarafmdan ayni ayda, bir iki ay 
zarfmda bu zata memuriyet bulup vermek im-
kansizligi da filen sabit oluyor. Hukumet bu is 
igin tig ayi bir seneye gikarm ki, ben buna is 

bulayim, diyor. Arkadasimiz bu bir sene zar
fmda kendilerine bir acik maasi verilsin, diyor-
lar. Tekliften benim aniadigrm mana budur. Bu 
hususta benim bir diyecegim yoktur. Maliye ve-
kili mtitaleasmi soylesin. Bir kuvvei mtieyyide 
koymak zaruridir. Qtinkti Devlet hesabina ga-
lismis, fakat su bankaya, filan mtiesseseye veya 
her hangi diger bir yere girmis. 0 mtiesseseler 
veya bankalar alsmlar. Fakat Devlet o genci 
Avrupada okutmus, bir gok masraf yapmis ve o 
geng Avrupaya okumaga giderken Devlete ver-
digi taahhtidname var, bu taahhtidname muci-
bince ve bu husustaki kanunlara nazaran, o geng 
Devletin kendisine tahmil etti?i hizmeti gormek 
mecburiyetindedir. Bu gence sarfedilen para-
lari banka da verebilir, Kendisi de verebilir. 
Bunun haricinde bir sey yapmaga, zannederim, 
imkan tasavvur edilemez. 

20 - 25 sene hizmiet edenlere agik maasi veril-
mesi igin bu kadar mtizakere cereyan etti. Yeni 
memuriyet hayatma atilacaklar igin teklif edilen 
tarzda bir tahsisat verilmesi bana miilayim gel-
medi. Maahaza bu hususta kati soz soylemek 
Maliye vekilinin bakkidir. 

ZlYA GEVHER ETILl (Canakkale) — Ben, 
bir sene veya tig ay tizerine soz soylemeyece^im. 
Hatta bir seneve taraftanm. Yalniz son madde
de bir haksizlik goze garpiyor. Elinde Devlete 
hizmet ettigine dair vesika olma^an Devlet ta
rafmdan okutulmus bir gene, elinde boyle bir 
vesika olmaymca hie bir mtiesseseye giremez. 
Boyle bir kayid vardrr. Bir seneyi de kabul 
ettik, fakat geldikten sonra bir yere tayin ede-
miedik, bu bir sene zarfmda o gene derne ki, 
ben fridip filan yerde ealisacagim, ona, havrr 
sen hig bir yerde galisamazsm demek haksrclik 
olur. 0 halde o vatandastan yasamak hakkmi 
dahi bir sene icin selbediyoruz. Onun igin sa-
kat olan tarafi burastdir. Eoer burayi tashih 
edersek maddede baska mahzur yoktur. 

BttTQE E. R. MUSTAFA SEREF OZKAN 
(Burdurj — Bir seneyi gegirmisse dairesi vesi
ka vermege mecburdur. 

ZlYA GEVHER ETtLl (Devamla) — Mad
dede diyor k i ; bankalar veva imtivazli sirketler, 
h*wusi miiesseseler bu gibileri vesika aramadan 
aldip.i takdirde btittin taahhtidati tizerine aliyor. 
Gayet sarihtir madde. 0 halde bu adara bir se
ne ne yansm, Havadan mi gecinsin? Bir yerde 
gidip calisacaktrr. Bilhassa bu gencin gtiven-
digi akli ve zekasi imis, Devlet te kendisine mer-
hamet etmis tahsilini ikmal ettirmis. Fakat eli 
kolu baglidir. Dilensin mi, bu adam? Arkadas-
lardan rica ederim bunu tashih etsinler. 

BASVEKALET MtJSTESARI KEMAL GE-
DELEC — Halen meri olan kanuna gore, Dev
let hesabina tahsil goren bir geng, tahsilini ik-
malden sonra, harigte tahsil etmis ise, memleke-
te avdetinde, dahilde tahsil etmis ise mektebten 
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giktigmdan itibaren tic ay zarfmda kendisine is 
verilmedigi takdirde, kendisinden tazminat ve-
saire gibi bir sey istemek hakkindan feragat 
edilmis oluyor. Bu tig ay miiddette tatbikat 
noktasmdan mtisktilat gbrdtik. Her hangi bir 
sebeble memuriyet bulunamamasmdan veya-
hud kendisini unutturup her hangi bir sebeble 
az olan bu miiddeti hemen ortadan kaldirip 
Devlet mtikellefiyetinden azade kalarak harig-
te her hangi bir vazifeye gegmeyi istemekte-
dir. Boyle bir kac gence tesadtif ettik. Bun-
dan dolayi dusundtik ki bu mtiddet azdir, 
bir seneye gikarirsak, bir sene mtiddet zarfm
da Devlet hizmeti teklif edildigi vakit bu hiz-
meti kabul etmeyenler tazminatla mukellef 
olacaklardir. Bu, bir sene zarfmda kendisine 
bir vazife verilemezse bu bir sene zarfmda ne 
yapilacak? Bir sene sonunda bu mukellefiyeti 
if a etmeden, kendisi esasli bir vazifeye geger-
se, gel dedigimiz zaman gelmezse ve bunu 
kullanan mtiessese bunun miikellefiyet vesika-
smi almadan bir is vermisse, o zaman o mu
essese bu tazminati kabul etmis olacaktir. 
Amma bu bir sene muddet zarfmda hayatmi 
kazanmak igin muvakkat bir vazifeye girmis 
ve Hiikumet gagirdigi zaman derhal oradan 
gekilip vazifeye gelmisse kimse bir sey diye-
mez. Ondan ne vesika istenir, ne de bir sey. 
Maksad budur. 

TURGUD TtJRKO&LU (Manisa) — Komis-
yon reisi Bay Hasan arkadasimiz, vakia bu 
meseleyi birinci madde ile mtinasebetli gor-
musttir. Meselenin hakikaten biraz bu madde 
ile ugrasacak derecede ehemmiyeti haiz oldu-
gunu da kabul etmeliyiz. §imdi, kanunda soy-
le deniyor : Devlet, belediye ve muhasebei hu-
susiyelerce okutulan talebe 

15 - 20 seneden beri bazi belediyelerle ba-
zi muhasebei hususiyelerin Avrupada okuttugu 
ve % 90 derecesinde kullanmadigi bir gok 
gengler vardir. Ne bileyim, falan kaza bele-
diyesi su muhendisi olmak iizere Avrupaya ta
lebe gonderiyor. Gene, su muhendisligi tahsil 
etmis oldugu halde geliyor. 0 kaza o mtihen-
dise is veremiyor. Tabiatile o geng ya Nafiaya 
veyahud Devlet mtiesseselerinden her hangi bi-
line veya hususi bir ise giriyor, orada galisi-
yor, tig ay zarfmda gerek belediye ve gerek 
bu geng isi halledip kurtuluyordu. Bunu sim-
di bir seneye gikarryoruz. Binaenaleyh Avrupa
da tahsil ettirdigimiz halde geri dbnen gengle-
rin bir sene bize katiyen nafi olmamasma karar 
verecegiz. Bay Kemal buyurdular ki, bir ye-
re giderde istedigimiz zaman gelirse mesele 
yoktur. Halbuki gidemez. Bu giin hususi hig 
bir mtiessese Devletin muvafakati olmadan bu 
gengleri ise alamaz. 

§imdi Ziraat veya filan bankada galismak 
igin mtiracaat eden bir gengten, o banka, han
gi vekalet veya vilayet ve belediye namma tah-
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sil etmis.se oradan bir muvafakatname liter. 
ttelirirse kabul eder, aksi taKdirde Kabul et-
mez. Binaenaleyh tansilden donen geng bir se
ne i§siz kalmaK mecouriyetindeair. 'laoii bu 
vaziyet karsismda bazi ar&ada§larm dedigi gi-
bi, para vermeK, butgeden buniara tansisat 
ayrrmaK dogru oimaz. Jtiir mudaeti dord ael'a 
gogaitmaK la dogru degildir. Alti ay olsa da-
na muvafik olur. 

BALKAN — Madde hakkmda basjka mtita-
lea var mi? 

BA§V£JKALET MUSTE§ARI KEMAL GE-
DEjujciy — ^irnai HtiKumetin tatbiK emgi usul-
ae, nance tansil igin gonaemen gengicrm.av-
aeclermcie hemen nemen nereierue isciiidain 
eunecegi taym eailiyor. Meseia; lstatistiK: 
umuia iniiduriugunueu lid taiewe gicti. Jtier se
ne ae gonueriiryor. isunlar geioigi zaman eter
nal ise oajjiiayacaKiarair, yenen naziruir. Bi-
naeaaieyn aiger daireler igm de boyleuir. Ida-
rei huausiyeierde, beiedi,ydierde oeiKi kendi 
beidesinde istihdam edemezse ve haKKmdan le-
ragat etmisse memieketin bir gencini Kenai biit-
gesmden yeti§tirmi§ olur. 5u veya 100 geng 
tahsile gdnderiimi§ ise, geldikleri vakit buniarin 
igerisinae bir sene beKiemek mecburiyetinde 
kaiacak olanlan nihayet bir iki tane oiabilir. 
jeazia oimaz. Binaenaieyh bu muddetin bir sene 
olarak Kabul buyuruimasmi rica ediyoruz. 

HUSNU KITABOI (Mugla) — ArKadaslan-
min bu gengler lehinde sbyledikleri sbziere ta-
mamile i§tiraK ederim. Ilaveten bir noKtayi da 
arzetmeK istiyorum. Biz lien gitmek igin uuiun 
kuvvexlmizle gaiismakta nien, tahsuuen geie-
ceK bu genglerden hig vakit fevt etmensizin 
istifade eunemiz icab ederKen, sinidi o ay zar
fmda sizi bir yere tayin etmiyecegiz veya bir 
sene dana muKtesebatmizdan isiuaae enniye-
cegiz aemek aogru muaur? uaima geiir gelmez 
bu genglerin mzmete konulmaian lazimcur. 
Quniiu oralarda tahsillen ltioanie goruuideri 
§ey nazariyatxrr, buraua aa, laarenin nasii lsle-
ciigini, muameiemn nasil cereyan ettigini, bir 
bas yanmda gormeli ve hayat salnaxarmdan 
ders almalidir. Is ba§ma geger gegmez ne ya-
piidigmi ve ne yapnacagmi aniamali, bilerek 
yapmaiidir. Kenaiierini gelir gelmez karsilaya-
caK miistakil bir memuriyet olmasa bile, onun 
amiri de Avrupada terakkiyatm neticesi ne ol-
dugunu ondan bgrenmeli ve hemen buna gore 
yollar gizilmelidir. Binaenaleyh, butgemiz ne 
kadar sikmtida olursa olsim, bu suretle tahsil 
gortip gelenler igin bir fasil ayirmalryiz. Onu 
dakiKa fevtetmeksizin bir i§ basma koymalryiz. 

Bir arkadasim 1416 numarali kanundan bir 
madde okudular. Ona bu parayi vermeliyiz. Ni
hayet fazla bekletmeyip i§ basma gegmelerini 
temin etmeliyiz. Binaenaleyh, bir adami her 
hangi bir is. ba§ma koymak iizere tahsile gonde-
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rip bilahare, ben sana para venneyecegim de-
mek, bunlar birbirlerile kabili tehf seyler de-
gildir. 

Ya bu husus hemen tasrih edilmeli veya 
mad.de enciimene gitmeli, daha iyi bir §ekle kon-
malidir. Musaade buyurursaniz bir takrir yazip 
verelim. tJmid ederim ki, Hukumet boyle yeti-
§ip gelen talebenin hizmetinden nig bir suretle 
istigna gbstermez. 

ENVER ADAKAN (BaMcesir) — Hiikumet 
Avrupaya tahsile gonderdigi talebeleri keyfe-
mayesa ortadan segip te gondermez. Once bir 
ihtiyac hisseder, o ihtiyaci doldurmak ve adam 
yeti$tirmek iizere talebe gonderir. Bu talebe de 
Avrupada dort, bes, giinde, iki, iig ayda yetis-
mez; laakal dort bes senede bu tahsili ikmal 
eder.. Avrupaya talebe gonderip 4 - 5 sene 
masraf eden Hiikumet, eger Avrupada tahsil 
eden o talebenin avdetinde, nerede, hangi iste 
kullanilacagi bu dord bes sene zarfmda diisuniil-
memi§ ise, bizim ona verecegimiz bir sene miid-
det zarfmda da diisiinebilecegi uzerinde tereddiid 
etmemiz lazimgelir. Onun igin bence, muhte-
rem memurin eneumenimizin, iig aylik miiddeti 
bile kisaltmasi icab ederdi. Hig olmazsa eski 
kanunda mevcud bulunan iig aylik miiddetin ka-
bul edilmesi igin bir de takrir verdim. Onun ka-
bulunii istirham ederim. 

BAgVEKALET MttSTE§ARI KEMAL GE-
DELEQ — Demin de arzettigim gibi, tahsil igin 
gbnderdigimiz genglerin avdetlerinde her hal-
de yerlerini hazirlamak mecburiyetindeyiz. An-
cak bu iig aylik miiddette gok mahzur gordiik. 
Bir takim gengler bundan kagmmislar. ve her 
hangi bir gafletten istifade ederek Hiikumet 
hizmetinden gikmi^lardir. Halbuki Hiikumet 
bunlar hakkmda bir gok masraflar ihtiyar et-
mi^tir ve tazmin de ettirilememistir. Bundan 
dolayi bir seneyi teklif ettik. 

BALKAN — Ba§ka soz isteyen yoktur. Tak
rirleri okutacagim: 

Yiiksek Reislige 
Mecburi bekleme miiddetinin iig aya indiril-

mesini teklif ederim. 
Manisa 

Turgud Tiirkoglu 

Yiiksek Reislige 
Eski htikmun, yani iig aylik miiddetin, kabu-

liinii teklif ederim. 
Balikesir 

Enver Adakan 
BALKAN — Her iki takrir dahi bir sene 

miiddetin iig aya indirilmesine dairdir. Bina-

....... 

enaleyh, takrirleri reyinize arzedecegim. Na-
zari dikkate alanlar i^aret buyursun... Nazari 
dikkate almayanlar ... Takrirler nazari dikka
te almmistir. §imdi maddeyi tashihle reye ar
zedecegim. 

HASAN FEHMl ATAQ (Giimiisane) — Mii-
saade buyurulur mu? Biiyiik Heyetin nazari 
dikkate aldigi takrirden sonra, yani miiddetin 
3 aya indirilmesinden sonra artik maddenin 
tedvinine liizum kalmadi. 

BttTQE En. REISI MUSTAFA §EREF 6Z-
KAN (Burdur) — Mevcud hiikiim baki kalryor 
demektir. Binaenaleyh maddeye artik liizum 
yoktur. 

HASAN FEHMl ATAQ (Giimiisane) — Bu 
maddedeki esasli tadil mevcud kanunlardaki 
3 aym bir seneye gikanlmasidir. 

§imdi, o miiddet yine iig ay olarak kabul 
buyurulunca o fikranm tedvinine liizum kalma
di. Yalniz sonda bir ceza fikrasi var. Eski ka-
nunlarda bu yoktur. Bu ceza da bir sene oldu-
guna gbredir. Binenaleyh bu madde tayyedil-
di demektir, neticei filiye budur. 

BALKAN — UQ ay hakkmdaki takririn na
zari dikkate alinmasi maddenin liizumsuzlugu-
nu ispat etmi§ oluyor. Bu madde, bu takrir na
zari dikkate almmakla reddedilmi^tir. Binaen
aleyh madde yaktur. 

EMlN DRAMAN (Yozgad) — Bendenizin 
takrirlerim mi miizakere ediliyor? 

BALKAN — Siz, miiddet iig aya indigi hal-
de tahsisat mi istiyorsunuz? (Giiliismeler) Be
hind. madde dordiincii madde olmus oluyor. 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Madde hakkmda soz isteyen 
var mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Bu kanun ahkammi icraya tc-
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmis
tir. 

Miiddeti gelince layihanm ikinci miizakere-
si yapilacaktir. 

Bazi islerimiz var, yarm saat 14 te toplan-
magi tensibinize arzediyorum. Muvafik goriiyor 
musunuz? (Muvafik sesleri). 

Yarm saat 14 te toplanmagi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Yarm saat 14 te toplanmak iizere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 16 30 

T. B. M. M. Mo* 
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Memurin kanununun bazi maddelerile 1777 sayili kanunun 
3 ncu maddesinin degi§tirilmesine dair kanun layihasi ve 
Memurin kanunu muvakkat encumeni mazbatasi (1/201) 

T. C. 
Ba§vekdlet 19-V-1936 

Kararlar mudiiHiigu 

Sayi : 6/1517 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

788 sayili memurin kanununun bazi maddeleri ile buna mtizeyyel olan 1777 sayili 
^ a n u n u n 3 ncii maddesinin tadili hakkinda Maliye vekilligince hazirlanan ve icra Vekilleri 

Heyetince 1 3 - V - 1935 te Yiiksek Meclise arzi kararla§tinlan kanun layihasi esbabi mucibe-
sile birlikte sunulmu§tur. 

Ba§vekil 
/. Inonit 

Eebabi mucibe layihasi 

Memuriara miiteallik rnuamelatm genel bir sekilde kontrolunu temin ic^n ordudan mada 
bilunram Devlet memurlarcndan (A) serisine dahil olanlara aid siciilerin birer suretinin Bas-
vekalette toplanmasi ve bu memurlar hakkmda dairelerinde yuriitulecek vukuatrn derhal ve 
muntazaman Basvekalette tesis edilecek umumi sicil dairesine bildirilmesi ve (A, B) serilerine 
dahil tayinleri merkeze aid butiin memurlarm sicillerinin vekalet veya dairelerinde bulunmasi, 
iicretle miistahdem memurlarm da maasli memurlar gibi sicillerinin tutulmasi, vekaletlerce her 
sene memurlarmin kidemlerini gosteren tablolar nesredilmesi muvafik gorulmiistur. Vazife-
lerindeki gayret ve muvaffakiyetlerinden dolayi memurlara verilen takdirnamelerin kideme ve fill 
hizmete miiessir olmamasi, aneak kidemleri miisavi olan memurlarm terfiinde takdirnamelerin ruehan 
hakki bahsetmesi zarnri bulunmustur. 

Kanuni ve idari bir takim sebeblerle vekalet emrine alman memurlara verilmekte olan acjk 
maaslarinm yekunu epi kabarik bulundugundan ve tekrar tavzifleri caiz ve hizmetlerinden isti
fade memul olanlarm tesbiti ile birlestirilmeleri igin bir iki senelik zaman kafi geleceginden ve
kalet emrine alman memurlardan hizmetleri muddetine gore bir veya iki sene icjnde tekrar me-
muriyete tayin edilmiyenler hakkmda tekaiid kanununa gore muamele yapilmasi icap etmektedir. 

Muayyen miiddet mecburi hizmet yapmak iizere Devlet hesabma yurtta veya eenebi memle
ketlerde tahsillerini ikmal edenlerin tahsillerini bitirip yurda dondiikleri ve miiracaat ettikleri ta-
rihten itibaren lie ay zarfmda vazife vermiyenlerin hizmet mecburiyetlerinden vareste kalmalan, 
bilgi ve ihtisaslarmdan istifade etmek maksadile Devletge muhim fedakarliklar yapilarak eenebi 
memleketlerde okutturulan bir kisrm genglere, doniislerinde ya intisab edecekleri daire kadrosunda 
acjk yer bulunmamasi sebebile iic, ay iqinde tayin edilememeleri veyahud her hangi bir sekilde 
lie ay ie.inde kendilerine vazife teklif edilmemesi yuzrinden hizmet mecburiyetlerinden kurtulmak 
imkanmi vermekte ve Devletin bunlari yerlestirmek icm yaptigi fedakarliklar bosa gitmekte bu
lundugundan, Devlet hesabma yurtta ve eenebi memleketlerde tahsillerini bitirenlerin tahsillerini 
bitirdikleri ve yurda dondiikleri tarihten itibaren bir yil zarfmda kendilerine teklif edileeek vazi-



feyi kabule mecbur tutulmalan ve aneak bir yil icmde vazife verilmiyenlerin hizmet miikellefiye-
tinden vareste kalmalari ve bu gibilerden banka, imtiyazli sirket veya hususi her hangi bir mii-
essesede is istedikleri zaman meeburi hizmetlerini ifa ettiklerini veya muayyen miiddet icinde va
zife verilmediginden dolayi bu miikellefiyetten kurtulmus olduklarini bildiren bir vesika gostor-
mekle miikkellef tutulmalan vc bu sekilde vesika gostermiyenleri istihdam edcn miiesseselerin, 
Devletin bu ugurda yaptigi masraafi tazmin ile miikellef tutulmalan luzumln bulnnmustur. tlisik 
olarak sunulan layiha yukarida arzedilen esaslarin hukme baglanmasi ic,in tanzim edilmistir. 

Memurin kanunu muvakkat enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Memurin K. M. Enciimeni 29-I-1936 

Karar No. 2 
Esas No. 1/201 

Yiiksek Reislige 

Memurin kanunile ona ekli 1777 numarali 
kanunun bazi maddelerinin degistirilmesi hakkm-
daki kanun layihasi ve gcrektiren sebebleri Bas-
vekaletain 16 mayis 1935 tarihli ve 1517 nuraa
rali tezkeresile eneiimenimize havale olunmakla 
Basvekalet mustesari ve Maliye vekaleti kanun-
lar kalemi mudurii hazir oldugu halde okundu 
ve goriisuldii. 

Memurin kanununun esasini tetkik ve tadil 
etmek iizere bir kae senedenberi (jalisan teknik 
komisyonun vermek iizere bulundugu proje ile 
birlikte Devlct memurlarina aid ibutun hak ve 
vecibeleri toplayan kanunun bir kill halinde cj-
karilmasi maksadile layihanin tehiri diisiunul-
tmiisse de vekaletlerin miistesarlarindan toplan-
TTIIS olan heyetin tetkikleri neticesi hazirlanan bu 
layihanin bazi muhim ve miistacel ihtiyaclari 
karsiladigi anlasilarak esas itibarile kabulii mu-
vafik gorulmiistur. 

Birinci madde ile istenilen degisiklik (A) sc-
risine dahil memurlarin sieillerinin hirer sureti-
nin Basvekalctte bulunmasi ve daimi ueretli rae-
murlar igin de sicil tutulmasi ve kidem cetvelleri-
nin nesri cihetidir. 

Enciimcnimiz bu istegi muvafik gorerek di-
ger hukiimlerle ilti'basa mahal birakmamak mak
sadile maddeyi daha acjk sekilde yazmis vc sim-
dilik vazifesi yalniz (A) serisinc dahil memurlarin 
vekalet ve umum miidurliiklerden gonderileeek si-
e.il suretlerini kayid ve hifzetmekten ibaret ola-
caik olan Basvekaletteki teskilatin umum miidur-
luk olmasini zaid gormus Basvekalet mustesarile 

de mutafbik kalinarak bir kalem teskilatile iktifa 
edilmisitir. 

Terciimei hallerin muayyen olan miiddet zar-
finda verilmesi ve bunlarin vaktinde sicille gec> 
rilnnesini temin ie/in de Enciimenee bir hiikiim 
ilave olunmustur. 

Jkinci madde; bazi kelime ilavesile aynen ka-
bul olunmustur. 

ticiincu madde; vekalet emrine alinan me
murlarin ac,ik maaslarrna aid miiddetlerin eksil-
tilmelerine dair olup hizmetleri on ibes sen edcn 
asagi olanlann bir sene ve on bes sencden yuka-
n olanlann iki sene miiddetle aeiik maasi alma-
lari ve bu imiiddetler zarfinda yeni bir hizmete 
tayin olunmadiklan takdirde meeburi olarak te-
kaiid kanunu hiikmiiniin tatbiki istenilmektedir. 

Enciimen bu hiikmii muhtelif sebeblerlc ye-
rinde bulmamistir. Memurun vekalet omrine 
alinmasi her zaman eeza mahiyctinde olmayip 
mesela sefirlcrle idare amirlerinin, miistesar vc da-
ire miidiirlerinin siyasi veya idari miilahazalarla 
muvakkaten vekalet emrine alrnmaik zarureti ol
dugu gibi teskilat kanunlannin degistirilmesi ve 
fill kadrolannin tenkisi gibi hallerde bir ve iki 
sene gibi kisa bir zamanda derecesinc muadil hiz
met bulunamadTgi takdirde dahi olgun memur-
lari vaktinden evvel hizmetten uzaklastirarak horn 
Devlete mahrumiyet ve kiilfet tahmiline ve hem 
de bu memurlarin nisbeten magdur olmalarma 
sebeb verilecegi miilahaza edilmistir. Diger ta-
raftan uzun senclerdcn beri acikta bulundugu 
halde tekaudlugunii istemeyen veya tekaiid miid-

( S. Sayisi : 107 ) 
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detini doldurmamis oldugu halde dairelerce her 
hangi bir ciddi sebeble hizmet verilmeyen me-
murlann vaziyetleri de nazara alrnarak ise bir se-
kil verilmesi muvafik goriilmustiir. 

Bu suretle agik maas verilmesine dair olan bir 
ve iki sene miiddete birer sene daha ilavesilc 
hizmeti on bes seneden asagi olanlara iki sene 
ve on bes seneden yukan olanlara lie, sene miid-
detle agik maasi verilmesi ve tekaiid kanununun 
tatbik mecburiyeti de agik maas miiddetine ma-
assis olarak bir misil daha ilavesile, yani vekalet 
emrine alindrklan tarihten itibaren hizmeti on bes 
seneye kadar olanlann dort, ve hizmeti on 'beaten 
yukan olanlann alti sene gegtikten sonra tekaiid 
kanunu hiikiimlerinin meeburi olarak tatbiki ten-
sib edilmis ve memurun meeburi hizmet veya mu-
hakeme altina alinmak gibi sebebler olmamak 
sartile kendi arzusu iizerine bu miidedti bekle-
>meksizin tekaiid kanununun tatbikini istemek 
hakki kabul edilmistir. 

Her hangi sebeble olursa olsun meeburi hiz
met hakkmdaki kanunun hiikmu de mahfuz tu-
tulmus ve bu esaslara gore madde yeniden ya-
zilmistir. 

Dordiineii madde; kanunlara gore meeburi 
hizmete tabi tutulan genglerin tahsillerini ikmal-

den sonra iig ay zarfinda bir memuriyete tayin 
olunmadiklan takdirde meeburi hizmetin sakit 
olacagma dair hukmiin bir seneye gikanlmasi ve 
bu kabilden olanlann meeburi hizmetlerini yap-
•madan banka vesair miiesseselerde memur olma-
larini takyid edecek bir fikra ilavesi Hukumetge 
istenilmektedir. 

Encumenimiz bu teklifi muvafik gormiis ol-
makla beraber tatbik tarihi noktasindan mee
buri hizmet hakkinda muhtelif dairelere aid hu-
susi kanunlarla tedahiil ihtimalini dusunerek mad-
denin aslina bir zeyil ilavesini tercih eylemistir. 

Bu esasa gore yeniden yazilan kanun layihasi 
Yuksek Reislige sunulur. 
Memurin Kanunu MJU. E. R. M. M. 

GHimsane Gazi Anteb 
H. F. Atag R. Gures 

Katib Aza Aza 
Afyon Karahisar 1 gel Qoruh 
Gemot Akgm Fikri Mutlu Atif Tilziln 

Aiza Aza Aza 
Kirsehir Nigde Konya 

A. Esene Kdmil Irdelp Sevhet Dag 
Aiza Aza Aza 

Kastamonu Trabzon 
$. llden Dr. Eyiboglu 
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HfetTMETtN TEKLlFt 

788 say ill memurin kanununun bazi maddeleri 
He buna miizeyyel olan 1777 sayih kanunun 
3 ncu maddesinin tadili hakkinda kanun 

layihasi 

MADDE 1 — 788 sayih memurin kanununun 
13 ncii maddesi asagidaki sekilde degistirilmis-
tir: 

Teadiil kanununa bagli (1) numarali cetve-
lin (A) ve (B) serilerine dahil tayinleri merke-
ze aid biitun memurlarm sicilleri vekalet veya 
dairelerinde ve tayinleri vilayetlere aid memur
larm sicilleri de merkez veya vilayetlerde bulu-
nur. (A) serisine dahil olan memurlarm sicille-
rinin birer sureti Basvekalete verilir ve bu me
murlarm sicillerinde yurutulecek vukuat munta-
zaman Basvekalete bildirilir. Basvekalette sicil 
islerile mesgul olmak iizere umumi bir sicil ida-
resi teskil olunur. Ucretle miistahdem memur
larm da maasli memurlar gibi sicilleri tutulur. 
Vekaletlerce her sene memurlarmm kidemlerini 
gosteren tablolar nesrolunur. 

MADDE 2 — Memurin kanununun 25 nci 
maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

Memurlara verilen takdirnameler kideme ve 
fill hizmete miiessir degildir. Ancak kidemleri 
miisavi olan memurlarm terfiinde takdirname 
riighan hakki bahseder. 

MADDE 3 — Memurin kanununun bazi 
maddelerinin tadili hakkmdaki 1777 sayili ka
nunun 3 ncii maddesi asagidaki sekilde degisti
rilmistir: 

Her derece ve smiftaki memur liizumu sabit 
oldugu takdirde tayinindeki usule gore mensub 
oldugu vekalet emrine almabilir. Bu takdirde 

MEMURtN KAMJNU MUVAKKAT ENCtl-
MENlNlN DEGI§TtRt§t 

MADDE 1 — 788 sayih memurin kanununun 
13 ncii maddesi asagidaki sekilde degistirilmis
tir: 

« Teadiil kanununa bagli bir numarali cetve-
lin A ve B serilerine dahil ve tayinleri merkeze 
aid biitiin memurlarm sicilleri vekalet veya 
dairelerinde ve tayinleri vilayetlere aid me
murlarm sicilleri de vilayetlerde bulunur. Ta
yinleri vilayetlere aid memurlardan icab eden-
lerin sicillerinin merkezde bulundurulmasi da 
caizdir. 

A serisine dahil olan memurlarm sicilleri
nin hirer sureti Basvekalete verilir ve bu me
murlarm sicillerinde yiiriitiilecek vukuat mun-
tazaman Basvekalete bildirilir. Basvekalette bu 
sicil isleri igin bir kalem teskil olunur. 

Ucretle istihdam edilen ve D cedveline da
hil bulunan daimi memurlarm sicilleri de ma-
adi memurlar gibi yukandaki fikralar hukmu-
ne gore tutulur. 

Vekaletlerce her sene memurlarm kidemle
rini gosteren tablolar nesrolunur. 

Bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren bir 
sene iginde memurin kanununun gosterdigi se-
raite gore terciimeihal vercneyen memurlarm 
cezaen bir maasi kesilir. Terciimeihal verildigi 
halde sicil muamele ve vukuatmi vaktinde yii-
riitmiyen alakali memurlarda yukarild fi!:ra 
hiikmiine gore cezalandirilrr.» 

MADDE 2 — Memurin kanununun 25 nci 
maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir: 

« Memurlara verilen takdirnameler kideme 
ve fill hizmete miiessir degildir. Ancak kidem
leri miisavi olan memurlarm terfiinde sicille 
gegmis takdirname riiqhan hakki bahseder. » 

MADDE 3 — Memurin kanununun bazi 
maddelerinin tadili hakkmdaki 1777 sayih ka
nunun 3 ncii maddesi asagidaki sekilde degis
tirilmistir : 

« Her derece ve smiftaki memur liizumu sa
bit oldugu takdirde, tayinindeki usule gore 
mensub oldugu vekalet veya umum mudiirliigun 
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15 seneden asagi hizmeti olanlara dortte bir, 15 
seneden yirmi seneye kadar hizmeti olanlara tig-
te bir, yirmi seneden fazla hizmeti olanlara ya-
rim maas verilir. Bu tarzda vekalet emrine ali-
nanlardan hizmet miiddeti on bes seneden asagi 
olanlar vekalet emrine almdiklan tarihten itiba-
ren en gok bir, on bes. seneden yukari olanlar da 
keza vekalet emrine almdiklan tarihten itibaren 
en gok iki sene zarfmda hizmete tayin oluna-
mazlarsa haklarmda tekaiid kanununa gore mu-
amele yapilrr. 

MADDE 4 — Memurin kanimimun 64 ncti 
maddesi asagrdakki sekilde degistirilmistir: 

Devlet idarei hususiye veya belediyeler hesa-
bma yurtta tahsil gorenlerin sicillerini bitirdik-
leri tarihten itibaren nihayet bir sene zarfmda 
miiracaatle tayin edilmeleri sartile orta tahsil 
gormiis. olanlar be§, yiiksek tahsil gormiis. olan
lar sekiz sene meslek ve ihtisaslari dahilinde hiz
mete mecburdurlar. Devlet, idarei hususiye ve
ya belediyeler hesabma ecnebi memleketlerde 
tahsil gormiif olanlar avdetlerinden itibaren ni-
heyet bir sene zarfmda miiracaatle tayin edil-
mek sartile tahsil miiddetlerinin iki misli kadar 
meslek ve ihtisaslari dahilinde hizmet etmege 
mecburdurlar. 

Gerek birinci ve gerek ikinci fikrada mevzu-
bahs olan zevat muayyen miiddet hizmet etme-
dikge istifa edemezler. Aksi takdirde Devlet ida
rei hususiye veya belediyeler tarafmdan sar-
fedilmis. olan mebaligi faizi ile birlikte odeme-
ye mecburdurlar. Fakat bir sene zarfmda tayin 
olunmayanlarm mecburiyetleri sakit olur. Bu 

emrine almabilir. Bu takdirde on bes seneden 
asagi hizmeti olanlara dortte bir, on bese seneden 
yirmi seneye kadar hizmeti olanlara tigte bir, 
yirmi seneden fazla hizmeti olanlara yarrni ma-
aslan nisbetinde; hizmet miiddetleri on bes se
neye kadar olanlar igin iki sene ve hizmetleri on 
bes seneden yukari olanlar igin tig sene mtiddet-
le agik maasi verilir. Bu mtiddetler, memu-
run vekalet emrine almdigi tarihten bas-
lar. Yukaridaki htikme gore vekalet em
rine alman memurlardan vekalet em
rine almdiklan tarihten itibaren hizmet miid
deti on bes seneye kadar olanlar dort sene ve 
hizmet miiddeti on bes seneden yukari olanlar 
alti sene zarfmda bulunduklan dereceye mua-
dil veya bir derece asagismdaki bir memuriyete 
tayin edilmeyenlerle tayin olundugu halde o me-
muriyeti kabul etmeyenler haklarmda tekaiid 
kanunu hiiktimleri mecburi olarak tatbik edilir. 
§ukadar ki, memur bu miiddeti beklemeksizin 
kendi hakkmda tekaiid kanununun tatbikmi 
isterse mecburi hizmet muddetini doldurmus 
olmak veya 1237 numarali kanunun hiikmiinii 
yerine getirmis bulunmak sartile bu istegi ka
bul edilir. Ancak muhakeme altma almmis me-
murlar hakkmda tekaiid kanununun tatbik mec-
buriyeti muhakemenin neticesine birakilir ». 

MADDE 4 — Memurin kanununun 64 ncii 
maddesine asagidaki hukiimler eklenmistir : 

« Memleketin iginde ve dismda Devlet daire-
leri (Hususi idarelerle belediyeler dahil) hesa
bma okutturulmus olan yurddaslarm mecburi 
hizmete tayinleri hakkmdaki tig ay miiddet bir 
seneye gikarilmistir. 

Mecburi hizmete tabi olanlar, hizmete alm-
madan ewel silah altma gagmldiklan halde yu-
kariki fikrada yazili bir sene mtiddetin bakiye-
si terhis tarihinden baslayarak tamamlanir. 
Hususi kanunlarile bu kanuna gore mecburi 
hizmete tabi olanlarm banka, imtiyazk sirket 
veya herhangi bir hususi mtiessesede isisteyen-
lerin, mecburi hizmetlerini ifa ettiklerini veya 
muayyen miiddet iginde kendilerine vazife veri-
lememesinden dolayi mtikellefiyetlerinin sakrt 
oldugunu vesika ile ispat etmeleri lazimdir. 

Bu §eMlde vesika gostermeyen mecburi hiz
met erbabmi istihdam eden mtiesseseler kanunun 
tayin eyledigi tazminati tizerlerine almis olurlar. 
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gibilerden banka, imtiyazli sirket veya hususi her 
hangi bir miiessesede is, isteyenlerin mecburi 
hizmetlerini if a ettiklerini veya muayyen miid-
det iginde kendilerine vazife verilmemesinden 
dolayi mukellefiyetlerinin sakrt oldugunu vesi-
ka ile ispat etmeleri lazimdrr. £u sekilde ve-
sika gostermeyenleri istihdam eden muesseseler 
tazminati uzerine almis olurlar. 

MADDE 5 —Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanun ahkammi icraya tc-
ra VekUleri Heyeti memurdur. 
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