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1 _ SABIK ZABIT HULASASI 

Bir yetim maaşına dair Arzuhal encümeni mazba-
tasile, 

Askerî fabrikalar harb sanayi kıtaları 'erlerine 
verilecek yevmiyeler, 

Devlet hesablarında liranın esas ittihaz edilmesine, 
Müteaddid zevata hidematı vataniye tertibinden 

maaş tahsisi hakkındaki kanunda bir tadil yapılma
sına, 

Türk Hava kurumu tarafından Millî Müdafaa ve
kâletine teberru edilen mebaliğin sureti sarfı hakkın
daki kanunun değiştirilmesine dair kanun lâyihaları 

kabul edildi. 
Denizbank kanun lâyihasının heyeti umumiyesi üze

rinde cereyan eden müzakereden sonra birinci mad
deye geçirilerek verilen bir takrir ile madde encümene 
tevdi kılındı. 

Ye pazartesi günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Başkan vekili 
T. F. Sılay 

Kâtib 
Kütahya 

Naşid Uluğ 

Kâtib 
Çoruh 
Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 23 ncü 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
(Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları ; (3/256) 
(Ruznameye) 

2 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseticümhur ve Di
vanı muhasebat* 1936 yılı son hesablan hakkında Mec
lis hesablarmın tetkiki encümeni mazbataları (5/60) 
(Ruznameye) 

3 — Gümrük memurlarından bazılarına verilecek 
yem bedeli ve yemekliü hakkındaki 1615 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/734) (Ruznameye) 

4 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 
370 nci maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük 

resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 3/283, 
Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci 
maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük res
mi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete isti
naden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
(3/318) ve gümrük tarifesinin (469 A) numarasına 
giren çimentoya mevzu gümrük resminden 2294 sa
yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden yapılan 
tenzilâtın tasdiki hakkında 3/319 sayılı Başvekâlet 
tezkereleri ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

5 — Tapu kanununun muvakkat maddesindeki «Mu
amelenin bitmesi» tâbirinin tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/260) (Ruznameye) 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Hilmi Uran 
KÂTlBLER : Kemal Ünal (İsparta), Ali Zırh (Çoruh). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

ve 
1 —• Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 26 
43 ncü Maddelerinin tefsiri hakkında Başve-

Bütçe encümenleri kâlet tezkeresi ve Maliye ve 
mazbataları (3/231) [1] 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu tefsir fıkrasını, tekrar görüşmek 
üzere encümene istiyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi okuduğum maddeyi en-

[1] 42 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

cümene iade ediyoruz. 

2 — Serbest meslek erbabının 2751 sayılı ka
nun mucibince meslekî teşekküller veya beledi
ye heyetleri tarafından tayin, olunan sınıf dere
celerine mükelleflerin ve varidat idaresinin iti
raz edib edemeyeceklerine dair Başvekâlet tezke
resi ve Iktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/250) [1] 

[1] 43 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

—• 102 — 
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REFİK ŞEVKET (Manisa) — Söz söyleme

den evvel mazbata muharriri arkadaşımızdan 
bir şey rica edeceğim. 

Mazbatada bir tabir var «Mevzu hükümler 
dairesinde makamı aidine müracaatla daima dü
zeltilebileceği tabiî görülmüştür ». Buradaki 
« Makamı aidi » den ne kasdettiklerini izah 
ederler mi? 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Tefsire mevzu olan husus ile alâ
kası olmayan bir noktadır. Maahaza makamı 
aidinden maksad : yaptığımız tetkikatta bu ka
bil yolsuz ve kanunsuz verilen kararlara karşı 
müracaat edilecek makam, vergi itirazlarını tet
kik eden itiraz komisyonları olmayıb idare he
yetleri ve binnetice Şûrayi Devlet olması lâzım-
gelecektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Söz istiyorum. 
Meselenin mahiyeti şundan ibarettir : Dok

tor, eczacı, dişçi, avukat, müşavir gibi serbest 
surette çalışan adamların vermekle mükellef ol
dukları kazanç vergisi içerisinde ayrıca bir ka
rine daha ihdas ettik. O da bunlarm mensub 
oldukları teşekküller varsa; doktorlar için etib-
ba odası, avukatlar için baro, şu veya bu zevat 
için kanunen teşekkül etmiş bir taazzuv varsa o 
taazzuvlardan almacak derecelere göre ayrıca 
bir de maktu vergi konmuştur. Binaenaleyh, 
serbest meslek erbabmm kanunen vermekle mü
kellef oldukları kazanç vergisinin içerisinde bir 
de maktu vergi vardır. Kazanç vergisi kanu
nunda bu dereceler; bu heyetler tarafından tak-
di rolunur. denmiştir. Bu şekilde çıkan kanu
nun tatbikatı 1934 tenberi devam etmektedir. 
Maliye vekâleti diyor ki: ub takdirlerde bazan 
mükellefin lehine veya aleyhine olarak haksız
lık oluyor. Birinci derecede gösterilmek lâzım-
gelen bir şahsı o teşekkül beşinci derece göste
riyor. Beşinci derecede gösterilmesi lâzım gele
ni birinci derecede gösteriyor. Bu teşekküllerin 
yerine kaim olan belediye ve ticaret odaları da 
bu haksızlıkları yapıyorlar. Binaenaleyh şimdi 
gerek mükellefin ve gerek mükelleften para 
tahsil edecek olan Maliyenin bu haksız takdir
lere karşı itiraz hakkı var mıdır, yokmu dur? di
ye sual soruluyor ve mucibi tefsir görülüyor. 
Bence Maliye encümenimiz burada en güzel ka
rarı vermiştir. Diyor ki; bu gibi takdirlere aid 
olmak üzere bir merci gösterilmediğine göre bu 
takdirlere itiraz edilemez. Doktorların kazancı 
nı doktorlardan müteşekkil bir heyet, avu-
katlarmkini avukatlar, kimyagerlerin kazancım 
onların teşekkülü, hulâsa her mesleğin kazancı
nı o meslek erbabından müteşekkil heyetler. 
takdir eder ve kanunda sarahat olmadığına göre 
bunların takdiri ehli vukuf takdiri mahiyetin
dedir ve bilhassa bunların yerine kaim olmak 
üzere belediyelerin ve ticaret odalarının verdik
leri kararlar üzerine itiraz olunmaz, diyor. 
Ben, Maliye encümeninin, bu meseleyi dahi hal

letmek lâzım geliyorsa bu, doğrudan doğruya 
bir tefsir mevzuu değil, tesis mevzuudur; deyi
şine iştirak ederim. Şimdi bizim Bütçe encüme
ni ayni noktai nazara iştirak ediyor. Fakat 
o noktai nazarı bu sefer, itiraz etmek hakları 
yoktur, amma « . . Herhangi bir hükmü ihlâl 
eder mahiyette karar aldıkları takdirde bu ka
rarların mevzu hükümler dairesinde makamı 
aidine müracaatla daima düzeltilebileceği tabii 
görülmüş . . » diyor. Şimdi bir taraftan esası 
kabul ederken, gayri kabili itirazdır demişken, 
bu sefer de yine ayrıca mercilere göndermek 
suretile bir tefsir mevzuu olmadığını söylemek 
bence işi büsbütün karıştırmak demektir. Ben 
anlamadığımdan dolayıdır ki mazbata muhar
ririne sordum mazbata muharriri şöyle bir 
karar verdi: Mevcud ahkâma göre «Maka
mı aidi» idare heyetleri ve Şûrayi de-
lettir, dedi. Şimdi arkadaşlar, idare heyetleri 
asla değildir. Çünkü idarei vilâyat kanunun 
zannederim 64 veyahud 69 ncu maddesi muci
bince, idare heyetlerinin kazaî sıfatı haiz ola
bilmeleri için itiraz edilen kararın vilâyet şube 
idarelerinden çıkması lâzım gelir. Ne barolar, 
ne etibba odaları, ne belediye ne de ticaret 
odaları, vilâyet idarî şubelerinden değildir. 
Çünki aynı kanunun bilmem kaçıncı maddesi vi
lâyet idare şubelerini de sayar: Sıhhiye, baytar 
ziraat, polis, gümrük diye. Bunları saymamış ol
makla zaten haddizatinde bunlar o idareye gi
remezler. Ondan sonra bizzat müessesatı resmi-
yenin bu müesseselere müracaat hakkı yoktur. 
Yani hiç bir defterdar mensub olduğu vazife
den dolayı bir ferd aleyhine idare heyetine da
va açamaz. Gerek idare heyetleri, gerek Şûrayi 
devlet efrad tarafından amme müesseseleri aley
hine ikame olunacak davalar için tesis olun
muştur. Yoksa amme müesseselerinin efrad için 
açacağı davalar için değil. Amma bir nokta ge
lir ki efrad ile idare arasmda vergi ihtilâfla
rından dolayı o iş aledderecat itiraz ve temyiz 
tarikile nihayete doğru gelirse Şûrayi devlete 
temyizen gitmesi usulü kabul edilmiştir. Meselâ 
Ahmede tarhedilmiş olan kazanç vergisi beşinci 
derece yerine dördüncü, elli yerine yetmiş olma
sı lâzım geldiği takdirde, heyetin hatasından do
layı bir merci yoktur. Binaenaleyh Bütçe encü
meninin noktai nazarının tashih edilmesi, hu
kukî mevzuatımız noktasından faydalıdır; neti
ce, iki encümen noktai nazarını en iyi surette 
ifade eden ve kanunlarımızı da en muvafık şekil
de izah eden-Maliye encümeni mazbatasının ka
bulünü muhterem heyetinizden rica ederim. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Hukukî tabiratm nereye mahmul 
olacağını en iyi bilmesi lâzım gelen, şüphe yok
tur ki hukuk ile fazla iştigal edenlerdir. Eğer 
hukuk ile iştigal etmeyip de, başka işlerle işti
gal etmiş olan arkadaşlar tarafından bu mazba
taya itiraz edilmiş olsaydı, pek yerinde bir iti-

— ıoş — 
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raz olabilirdi. Fakat bizzat Refik İnce arka
daşımız tarafından yapılmış olan bu itiraz ken
di iştigalime ahenkdar bulunmadığını bidayeten 

arzetmek mecburiyetinde kaldım. 
Bütçe encümeni mazbatası tamamile Maliye 

encümeninde vardan neticenin aynıdır ve onun 
mahiyetindedir. Yalnız fark şudur ki.. Maliye , 
encümeni kendisine sorulan suallere cevab ver
miş, Bütçe encümeni ise hem kendisine sorulan 
suallere cevab vermiş ve hem de bu meselenin 
bu mazbata dairesinde tatbik edilirken çıkabile
cek ihtilâfları derpiş ederek ona dair de bir 
kaç satır yazı yazmıştır. 

Şimdi arzedeceğim mesele ikidir: Birisi, 
barolar, etibba odaları. Yani meslekî teşekkül
ler. verecekleri kararlarda kanunen göstermiş 
oldukları muayyen sınıflardan birisine her 
hangi bir serbest meslek erbabını ayırırken 6 
serbest meslek erbabı, benim bu smıfa girmem 
lâzım gelmezdi; çünkü ben daha az kazanıyo
rum ; benim daha aşağı bir smıfa konulmaklığım 
icabederdi ve buna mukabil varidat idareleri de 
aksi ifade ile, bunun daha yüksek bir smıfa 
konulması lâzım gelirken barolar veya meslekî 
teşekküller daha aşağı dereceye koymuşlar 
deyemezler mi?. Maliye encümeni, diyemezler 
demiş, Bütçe encümeni de öyle diyor. Çünkü 
bu takdir işidir. Bugün serbest meslek erbabı
nın dereceleri işini en iyi olarak bilse, bilse 
meslekî teşekküllerin bilmesi lâzrmgelir, onlara 
daha yakındır. Binaenaleyh, onların vereceği 
kararlar kafi görülmüş ve onlar tam salahiyetli 
kılınmıştır. 

Bunlara itiraz edilecek olursa, itiraz komis
yonları onlar kadar kompetan farzedilemez. 
Şimdi vazıı kanunun maksadı budur ve bu ka
rarlar kabili itiraz değildir diyoruz. Fakat bir 
meslekî teşekkül, kanunun kendisine vermiş ol
duğu bu salâhiyetin hududunu aşarak başka 
yolda bir karar verirse meselâ, kanuna bir cet
vel raptedilmiştir ve denilmiştir ki, nüfusu 
200 000 dşn fazla olan şehirlerde fevkalâde sı
nıf da ayrılır. Geri kalanlar, 4 smıfa taksim 
edilir. Nüfusu 200 000 den az olan şehirler
de fevkalâde smıf yoktur. Daha aşağı sınıfla
ra ayrılacaktır. Daha küçük şehirlerde, iki kıs
ma ayrüaeak denmiştin Cetvelde yazılan ve 
nüfusu 200 000 den az olan bir şehirde 5 tane 
serbest meslek erbabı vardır; birini fevkalâde 
smıfa, diğerlerini de daha aşağı smıfa ayıraca
ğız derlerse M, kanun meslekî teşekküllere bu 
salâhiyeti vermemiştir. Binaenaleyh, nüfusu 
200 000 den aşağı olan şehirlerde 4, daha aşağı 
olanlarda serbest meslek erbabı 3 dereceye* ay
rılır. Kamunun hududu içinde o şehirler serbest 
meslek erbabım toplayacak ve mevzubahs hu-
dud içinde sınıflara koymaktan ibaret kalacak
tır. Eğer serbest teşekküller bu şekilde kanu
nun kendilerine vermediği bir salâhiyeti teca-
VÜ3 ederejt karar verirlerse bu da kabili itiraz 

mıdır, değil midir? işte Bütçe encümeni buna 
da cevab vermiş ve demiştir ki; bu başka bir 
meseledir. Onlarm münhasıran kabili itiraz ol
mayan sınıflan ayrılırken kullandıkları takdir 
hakkıdır.' Fakat kanunun verdiği salâhiyeti 
tecavüz ederek başka bir karar verirlerse o, 
kabili itirazdır. 

Şimdi Refik ince arkadaşımızın ikinci mese
lesini mevzubahs edeceğim. Diyor ki, itiraz 
edilir amma, nereye? Kazanç kanunu mucibince, 
itiraz komisyonlarının, vergi tarhiyatma dair vu-
kubulan itirazları tetkik etmeleri vazifeleri ica
bıdır. Biz verginin mikdarma ve verginin bu 
şekilde yanlış matrah tayin edilmek suretile ko-f 
nulmuş olmasına karşı itiraz ediyoruz. Bir de 
asıl umumî kanunumuz vardır. Orada idarî ka
rarlara karşı müracaat edilecek makamlar gös
terilmiştir. Kazanç kanunu bu bakımdan, umu
mî kanuna nazaran, hususî bir kanundur. Ora
da vergi tarhiyatma ve matrahına vukubulacak 
itirazları İtiraz komisyonları tetkik eder. Ka
nunun şekil ve maksadı bakımından muhalif 
bir karar verdikleri takdirde onu itiraz komis
yonu tetkik eder. Açık bir sarahat bulunma
dıkça bu muhalefet noktasını tayine imkân yok
tur. Onun için, kazanç kanununda sarahat bu
lunmayan hallerde umumî hükümlere müracaat 
edileceğini yazdık ve dedik ki, Kazanç itiraz 
komisyonları salâhiyetleri hilâfına karar ver
dikleri takdirde bu kararlar umumî hükümler 
dairesinde tetkik edilir. İdare heyetlerinin 
umumî hükümler dairesinde verdiği kararlara 
kanaat edilmezse binnetice iş Şûrayi devlete 
akseder. Arkadaşım diyor ki; vilâyat idaresi ka
nununda, idare heyeti, yalnız vilâyet idaresi ta
rafından verilecek olan kararlara karşı vaki ola
cak kararlara itiraz edebilir, diyor. Tasayvur 
buyurursunuz ki kazanç kanunu da bu hükmü 
koymaktadır. Serbest teşekküllerden etibba 
odalarına ve barolara idarî bir vazife tahmil 
etmiştir. Onlara da bir şubei idariye gibi, idare 
işlerine bakacaksınız demiştir. Binaenaleyh o 
vazife kendilerine tevdi edilince bu vazifeyi de 
kanun dairesinde yapmak mükellefiyetindedir-
ler. Yanlış yaparlarsa onlarm kararlarına kar
şı gene idare heyetine müracaat edilir. İkinci 
endişeleri de: doğrudan doğruya efrad aleyhi
ne müracaat edilemiyeceği hakkındadır. Bu ef
rad aleyhine bir müracaat değil, doğrudan 
doğruya baronun, serbest bir teşekkülün mua
melesine karşı bir itirazdır. Binaenalyeh idare 
heyetleri aleyhine müracaat edildiği zaman yol
suz ve salâhiyetsiz bir kararm ıslahından iba
ret olduğu için, idare heyetine, efrad alyehine 
müracaat etmiş sayılmryacaktır. Bu balamdan 
Bütçe encümeninizin noktai nazarı tamamile 
Maliye encümeninin noktai nazarmm aynıda*, 
hiç bir aykırılık yoktur. Bunun için Bütçe en
cümeni tashih edilecek bir husus görmemekte
dir, 
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REFİK İNCE (Manisa) — Eğer dermeyan 

ettiğim mütaleadan dolayı Bütçe encümeninin 
nazarında benim kabahatim birse, verdikleri 
cevabdan dolayı onların kabahatleri ikidir. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Telâkki işidir. 

REFİK İNCE (Devamla) — Kendileri hu
kukçudurlar, aynı zamanda mazbata muharriri
dirler. Çok güzel oldu, izahat verdiler, muhte
rem heyetin tenevvürüne hizmet noktasından. 
Bir defa eski tabirile tefsirlerin daima mevri-
dine maksur kalması lâzımdır. Mucibi tefsir
dir, yahud değildir, şu kelimeden maksad bun
dan ibarettir, demek lâzımdır. Maliye encüme
ni bu usul dairesinde hareket etmiş, Bütçe en
cümeni fazla istikametler göstermiş bir çok 
yerlere sapmış olmakla müşkülâta girmiştir. 
Bu müşkülâtın içerisine Hükümeti ve vatan
daşları sokmamak içindir ki, kürsüye gelip söz 
söyledim. 

Arkadaşlar; bir defa getirdikleri misal, tef
sirle alâkası olmayan bir misaldir. Tefsirde 
mevzuubahs olan kısım, takdire teallûk eden 
kısımlara müdahale edilebilir mi? ne demektir 
bu? kanun dairesinde verilmiş hakkı takdirini 
istimal ederken yine kanun dairesinde yapıl
dığı zannolunan bir neticeye karşı itiraz hakkı 
var mıdır, yokmudur? 

20 000 nüfuslu Ödemiş kasabasında herhangi 
bir avukata Istanbuldaki avukat gibi 200 000 
nüfusludan yukarıdakilere fevkalâde olarak 
1 000 lira vergi konsa bu hâdise haddi za
tinde takdir meselesi değildir. Doğrudan doğ
ruya içinde bulunduğu şehrin nüfusuna ve ka
nunun nüfusa göre emrettiği hususa muhalefet 
bakımından o vergiye alâkadar itiraz ettiği gi
bi, evvelâ bana bin lira maktu vergi tarheden 
bu heyetin bu vergiyi bana tarhetmesi doğru 
değildir, der. Evvelâ kanunen bu heyetin vergi 
tarhetmesi salâhiyeti yoktur. Onun için itiraz 
komisyonu evvelâ bu cihetten reddeder. Takdi
rin derecesi meselesi mevzubahs değildir. Biz
zat kanunun esası mevzubahs olduğu zaman bu
rada yapılacak iş için merci vardır ve bu gibi 
işler tefsiri istenilen işler değildir. Bu bakım
dan getirdikleri misal hiç yerinde değildir ve 
itiraz komisyonlarının bakabilecekleri bir şey
dir. Farzedelim ki, bir Baro bir avukata vergi 
kesiyor. O halde bir hata yapsada hiç baroda 
ismi olmayan bir adama da vergi tarhetse itiraz 
komisyonu baro bana avukat olmayan, her han
gi bir tüccarın , her hangi bir eczacı
nın mahza bana baro ismini vermiştir 
diye itirazı tetkik edecek midir? Şüb-
hesizki, böyle bir şey olmaz. Bunun için tabiî 
olan kanuna muhalefet veya kanunun verdiği 
salâhiyeti kullanırken takdiri hatadır. Tefsir 
takdir edilen hususta gerek alakalı ve gerek 
Devlet dairesi bir hata gördüğünü zannederse 
bu takdire itiraz edebilir mi, edemez mi? düs-
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turu mevzubahs olurken edemezler noktasında 
birleşiyorlar. Fakat getirdikleri misal tamamen 
aykırıdır. Onun için tekrar rica ediyorum: 
Maliye encümeni işi gayet radikal şekilde hal
letmiştir, onu kabul etsinler. 

Bir noktayı daha tashih etmek istiyorum. 
Bir noktada kendilerile birleştik. Devletin ida
rî şubelerini benim bahsettiğim gibi kabul edi
yorlar. Fakat ne yapıyorlar, madem ki, ka
zanç kanunu barolara, belediyelere, diğer teşek
küllere bir salâhiyet vermiştir, bu salâhiyeti 
kabul ettikten sonra artık bunlar bu bakımdan 
bir idarî şube makamma kaim olmuşlardır, 
diyorlar. Ben bu noktaya dahi iştirak etmem. 
Bir baro vardır, şu vazifeyi yaptığından dolayı 
sıfatı budur, haddi zatinde sıfatı bu
dur diye bir idarî şube gibi bunu 
telâkki ederek bunlarm muamelâtını, mukarre-
ratmı idare heyetleri iptal eder zımnında ser-
detmek bence doğru bir keyfiyet değildir. Tak
dir Muhterem Heyetinize aiddir. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşlar, sorulan sual, barolar-
ca verilmiş olan kararlara itiraz edilib edileme
yeceğinden ibarettir. Barolar veyahud etibba 
odaları iki şekilde karar verirler. Ya serbest 
meslek erbabrnm muayyen smıfa tefrikma dair 
karar verilir, veyahud da kanunun kendisine 
verdiği salâhiyeti tecavüz ederek karar verir. 
Bu ikisine cevab vermek mecburiyeti olduğu
nu Bütçe encümeni hissetmiştir, ve böyle yaz
mıştır. Bu müzakereden sonra Maliye 
encümeninin mazbatası ki, bu ikinci 
kısmı ihtiva etmektedir. Eğer o kabul 
edilecek olursa hilafı salâhiyet meslekî 
teşekküllerin vermiş olduğu kararlara karşı 
da itiraz edilemez gibi bir mana çıkabilir. 

Bu bakımdan Bütçe encümeniniz vaziyeti 
kendi mazbatasında daha iyi izah edilmiş sa
kilde görmektedir. 

Diğer taraftan arkadaşımız bir noktaya da
ha itiraz ediyorlar, diyorlar ki: Meslekî teşek
küller idarî vazife almışlardır ben bunu ka
bul etmem. Nasıl olur? Bir meslekî teşekkü
lün asıl vazifesi olsun. Fakat baro sıfatile baş
ka bir vazifede de bulunsun. Bunun emsali 
çoktur. Meselâ ticaret odaları bu mahiyette 
olduğu gibi bizzat yaptıkları işlerden dolayı 
başka başka vasıflar da taşırlar. Tüccar olma
yan bir şahıs ticarî bir muamele yaptığı za
man hakkında tüccarlara tatbik olunan hüküm
ler tatbik edilir. Tüccar olan bir şahıs ta ti
carî bir muamele yapmayıp ta alelade bir mu
amele yaparsa onun hakkında da ticarî usul 
ve kavaid tatbik edilmez. Burada akıl erdiril-
miyecek bir vaziyet yoktur zannederim. (Reye 
sesleri). 

Diğer taraftan arkadaşımız, salâhiyet mer
cii idare heyetleri ve Şûrayi devlettir, dedi; 
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Düşünülürse hilâli salâhiyet verilmiş olan bu 
kararların iptal ettirilmesi Şûrayi devlet ka
nununda mevzubahs edilen iptal davalarıdır. 

iptal davaları için merci vergi itiraz ko
misyonları değil, umumî idare mahkemeleri ol
ması lâzımgelir. Bu bakımdan da bizim noktai 
nazarımız her veçhile kabili müdafaa bir vazi
yet arzetmektedir. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
BAŞKAN — Takriri okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen Maliye encüme

ni mazbatasının reye konulmasını teklif ederim. 
Manisa 

Refik İnce 
BAŞKAN — Takriri reyinize arzetmeden 

önce, müsaadenizle Maliye encümeni mazbata
sını okuyacağız. 

(Maliye encümeni mazbatası okundu). 
BAŞKAN — Takrir bu mazbatanın reye 

konulmasını taleb etmektedir. 
Takriri reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Takrir kabul edilmiştir. 
O halde Maliye encümeni mazbatasını da 

reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Mazbata kabul edilmiştir. 

3 — Maden nizamname sile 608 sayılı kanu
nun b'fibzı maddelerini değiştiren 2818 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası ve îktısad ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/715) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi
dir, maddelere geçiyoruz. 

Smaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kul
lanılan ecnebilere mukabil Türk memur ve 

mütehassıs yetiştirilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Hunusî veya sermayesinde Dev

let iştiraki bulunan veya Devlet sermayesile ku
rulan imtiyazlı veya imtiyazsız bilûmum smaî 
müesseselerle sigorta şirketleri her hangi bir iş
te istihdam edecekleri her ecnebi için icra Ve
killeri Heyetince aylık olarak takdir olunacak 
bir mütehassıs yetiştirme ücretini tediyeye ve 
verecekleri bu ücretleri her altı ayda bir peşi
nen Hazineye yatırmağa ve mukabilinde ala
cakları makbuzların tarih ve numaralarını îktı
sad vekâletine bildirmeğe mecburdurlar. Hazine 
kendisine tesviye edilen bu paraları Sümerban-
ka verir. Bu paralar gününde Hazineye yatırıl
madığı takdirde yüzde yirmi fa,zlasile mükellef
lerden tahsil olunur. 

Madenler hakkmda 2818 sayılı kanunun ikin
ci maddesi hükmü tatbik olunur. 

[1] Birinci müzakeresi 18 nci inİkad zabtın-
dadır. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, bu 
kanunun ikinci müzakeresini yapıyoruz. Bu çok 
yerinde bir kanundur. Fakat ufak bir zühulü 
ikinci müzakereden bilistifade tashih ettirmek 
ricasında bulunacağım. Kanunun mahiyeti şu
dur: Mevcud teşviki sanayi kanunu mucibince 
sınaî müesseselerde istihdam edileceklerin behe
mehal Türk olmaları şarttır. Yine kanunun sa
rahati mucibince müdürlerle muhasebeciler müs
tesnadır. Tabiî bunlar Türk mevzubahs olan iş
lerde ecnebilere taallûk eden teşviki sanayi ka
nunundan istifade eden müesseselere aittir. Yi
ne o kanunun o maddesinin bir fıkrasında şayet 
teşviki sanayi kanunundan istifade eden mües-
sesatı smaiyede bu müdürle muhasebeciden ma
ada mütehassıs kullanmak zarureti hâsü. olursa 
bu mütehassıs için Hükümetten müsaade alınma
sı lâzımdır. Türk hukukunu korumak noktasın
dan ve bir de bu mütehassısların mütemadiyen 
fabrikada kullanılmasın ve Türk hukukunu 
mütemadiyen işgal mahiyetinde olmasın diye her 
mütehassıs mukabilinde ayni müessesenin bir 
Türkü ayni şekilde yetiştirmesi teahhüdü var
dır. Şimdiye kadar devam etmekte olan bu şe
kil, teşviki sanayi kanununun hükümleri mu
cibince bizim tadil ettiğimiz 2818 numaralı ma
den kanununun ikinci maddesinde de aynen 
kabul edilmiş, hattâ orada daha sıkı hüküm 
tatbik edilmiştir. Mütehassıs olduğuna dair 
mutlaka vesika getirecek, Heyeti Vekileden ge
çecek.. ve saire.... 

Görüyoruz ki, bunun için memlekette ekmek 
yemek hakkı, öğrenmek ve öğretmek hakkı ko
runmaktadır. Gerek teşvki sanayi kanununda 
ve gerek maden kanununun muaddel şeklinde 
lâzım olduğu kadar taassub göstermekteyiz. 

Hükümet bir teklifte bulunuyor, diyor ki: 
Maden kanununda mütehassıslar için bir çok 
ahkâm koydunuz, bunu kanunun birinci madde
sinde buluyoruz, diyor ki; bilûmum sınaî mü
esseselerle, sigortalara dâhi teşmil ediniz. Çün
kü bu suretle biz ecnebilere adam okutmak 
külfetini verince bunlardan matlub neticeyi 
elde edemedik. Mademki bunlar her kullandık
ları mütehassıs mukabilinde bir adam okutma
yı taahhüd ediyorlar, o halde mütehassısları 
alsın, fakat bu okutma parasını biz alalım ve 
okutalım, diyor. Hükümetin bu arzusuna îktı
sad encümeni de iştirak ediyor. Fakat iş Bütçe 
encümenine gelince, istikametini büsbütün de
ğiştiriyor. Hükümetin esbabı mucibesinde bir 
madde ile bunlarm şu veya bu müesseseye teş
milini isteyen Hükümet noktai nazarmı Büt
çe encümeni tevsi ederek bize şöyle bir kanun 
lâyihası getiriyor. Diyor ki, hususî veya serma
yesinde Devlet iştiraki bulunan veya Devlet 
sermayesile kurulan imtiyazlı imtiyazsız bilû
mum sınaî müesseselerle sigorta şirketleri her 
hangi işte istihdam edecekleri her ecnebi için 
îcra Vekilleri Heyetince aylık olarak takdir 
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edilecek bir mütehassıs yetiştirme ücretim Ha
zineye yatırmağa ve mukabilinde alacakları 
makbuzu da ilâhirihi tesviyeye mecburdur». 
Benim düşündüğüm nokta şudur. Bütün smaî 
müesseselere alelıtlak ecnebi aimmasma müsa
ade olunması yolundaki bu tavzih doğru değil
dir. Çünkü eskiden ecnebi alınırken bir ihtisas 
kaydı vardı. Şimdi «Alelıtlak herhangi bir işte 
istihdam edecekleri» ecnebi tabiri vardır. Bun
dan evvel haklı olarak gösterdiğimiz taassu
bun lâalettayin her müessesei smaiyeye, sigorta 
şirketlerine dahi, ecnebi alınabilmesi yolunda 
değiştirilmesini doğru bulmuyorum. Onun için
dir ki herhangi bir işte istihdam edecekleri 
her ecnebi» tabirinin yanı basma bundan evvelki 
ahkâmda olduğu gibi, mütehassıs kaydmı behe
mehal koymak lâzımdır. Mütehassıs dahi ken
di ihtisasını isbat etmek ve kendisinin oraya 
alınması sebebini muhafaza etmek mecburiye
tinde olmalıdır. Ayrıca bunu tavzih edecek olur
sak bizim küçük hizmet erbabma aid olmak 
üzere bir kanunumuz vardır. Melhuzdur ki, her
hangi bir ecnebinin kapusuna varmakla ne is
tiyorsunuz? Bunun mukabilinde para almak is-
temiyormusunuz? Alm parayı. Benim noktai 
nazarmıca her ecnebi mukabilinde para almak 
değil zaruretten doğan bir vaziyet için ecnebi 
alınması icabeden mütehassıs yerine, çocuğu 
okutmak vazifesini üzerine alan Hükümetin 
teklifi çok yerindedir. Bütçe encümeninin tev
si prensibi asla muvafık değildir. Onun için 
buraya (ecnebi için) tabirinin yerine « istihdam 
edecekleri her ecnebi mütehassıs için» tabirinin 
konulması suretile bu maddenin tadilini rica 
ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Lâyihalar encümenlerde işlenir
ken bazan şekillerini değiştiriyor. Bu teklif de, 
Diğer encümenlerden geçib encümenimize geldi
ği zaman Hükümet noktai nazarmı değiştirerek 
daha tevsiini Bütçe encümeninizden istemiştir. 

Bu mülâhaza ile encümenin tesbit etmiş ol
duğu metin, tamamile Hükümetin teklifile mu
tabık ve muVafık bulunmaktadır. 

İkincisi; arkadaşım maddei kanuniyeyi oku
duğu zaman dedi ki, « Bütün ecnebiler bu su
retle çalıştırılabilir ». Böyle bir şey yoktur. 
Ecnebinin ne suretle çalıştırlabileceği hakknda 
bir çok kanunlarda hükümler vardr. Bu hü
kümler bu gün yaşamaktadır. Bu maddenin 
ifade ettiği şey, yalnız istihdam edilen bir ec
nebi için verilecek paradan bahsetmektedir, 
amma, o ecnebiyi istihdam için kanunî merasim 
ne ise o mutlaka ifa edilecektir. O kanunlar mev
cuttur. Burada onların ilgasma dair bir hü
küm olmadığı gibi zımnen ilgasına aid hiç bir 
işaret de yoktur. Diğer taraftan eğer müte
hassıs getiriyorlarsa mütehassıs olarak istihdam 
etsinler, ondan para alalım da, getirilenler mü
tehassıs olmazsa bunları istihdam edenlerden 

para almmasm niçin? Acaba mütehassıs olma
yan ecnebi neden istihdam ediliyor? Demek ki, 
onun işini yapacak, o vasıfta Türk bulamryör-
lar. Bunları yetiştirmek için para vermeleri 
elbette lâzrmgelir. Niçin bunun tahdidini isti
yorlar bilmiyorum? 

REFİK tNİCE (Manisa) — Yani mütehas
sıs tabirine lüzum yok mü? 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Mütehas
sıs olsa da olmasa da her ecnebi için onu istih
dam edenler, aradıkları o vasıfta adam yetiştir
mek için para vermek mecburiyetindedirler. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen birinci madde
deki « İstihdam edecekleri her ecnebi için ...» 
tabiri yerine « .... istihdam edecekleri her ecne
bi mütehassıs için ...» tabirinin konmasını rica 
ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar .. Kabul etmeyenler ... 

Müsaade buyurun, takriri kabul buyuranlar 
lütfen ayağa kalksınlar ... Kabul etmeyenler ... 
lütfen ayağa kalksınlar ... Takrir kabul edil
miştir. 

Maddeyi bir daha okutacağım ecnebi kelime
sinden sonra mütehassıs kelimesini ilâve ediyo
ruz? Bu şekilde okutub reyinize arzedeceğim,. 

Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kulla
nılan ecnebilere mukabil Türk memur ve mü

tehassıs yetiştirilmesi hakkmda kanun 
MADDE 1 — Hususî veya sermayesinde Dev

let iştiraki bulunan veya Devlet sermayesile ku
rulan imtiyazlı veya imtiyazsız bilûmum smaî 
müesseselerle sigorta şirketleri her hangi bir iş
te istihdam edecekleri her ecnebi mütehassıs 
için İcra Vekilleri Heyetince aylık olarak tak
dir olunacak bir mütehassıs yetiştirme ücretini 
tediyeye ve verecekleri bu ücretleri her altı 
ayda bir peşinen Hazineye yatırmağa ve muka
bilinde alacakları makbuzlarm tarih ve numa
ralarını İktısad vekâletine bildirmeğe mecbur
durlar. Hazine kendisine tesviye edilen bu pa
raları Sümerbanka verir. Bu paralar gününde 
Hazineye yatırılmadığı takdirde yüzde yirmi 
fazlasile mükelleflerden tahsil olunur. 

Madenler hakkmda 2818 sayılı kanunun 
ikinci maddesi hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Sümerbank bu para ile memle
ket sanayiinin muhtaç olduğu anasırı yetiştir
mek üzere ecnebi memleketlere talebe göndere
rek bunların iyi bir surette yetişmelerini temin 
ile mükelleftir. 
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Gönderilecek talebenin hangi meslek ve sa

natta ne mikdar yetiştirileceği ve yetiştirme 
tarz ve usulleri îktısad vekâletince tayin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umumî, hususî veya mülhak 
bütçelerle idare edilen sınaî müesseseler bu ka
nun hükümlerinden müstesnadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDIE 4 — 1055 sayılı teşviki sanayi ka
nununun 28 nci maddesi mucibince ecnebi is
tihdam eden smaî müesseselerin bu ecnebiler ye
rine Türk yetiştirmeleri mecburiyeti kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve îktısad vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

i -— Vakfa aid hisseli maJılfd //erlerin hisse
darlarına flc suretle satılacağına dair kanun lâ
yihası ve Malûle ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/844) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 
ne suretle satılacağına dair kanun 

MADDE 1 — Mesken ve mütemmimatı ile 
mesken arsalarında Evkafa aid mahlûl hisseler 
aşağıda yazılı şartlar dairesinde hissedarlarına 
tenzilâtla teffiz olunur. 

Altmda dükkân bulunan meskenler dahi sa
hihleri ayni olduğu ve mahlûliyet de yalnız 
dükkâna aid bulunmadığı takdirde ayni hükme 
tâbi tutulur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddedeki hissedarlar 
kendilerine yapılacak tebligat üzerine mahlûl 
hisseyi tefevvüze talib olduklarını üç ay içinde 
yazı ile bildirmekle beraber teffiz muamelesini 

[1] Birinci müzakeresi 18 nci inikad zablın-
dadır. 

de müteakib üç ay içinde yaptırmaları lâzım
dır. Aksi halde mahlûl hisse umumî hükümler 
dahilinde arttırmaya konur veya şüyuu izale 
edilir. Şu kadarki teffiz muamelesinin üç ay 
zarfında bitmemesi resmî ve kanunî sebebler-
den mütevejlid ise muameleye devam edilerek 
teffiz intaç edilir. 

Mlahlûl hisse; bütün hissedarlar talib olduk
ları takdirde, bunlarm hepsine müştereken ve 
aksi halde yalnız istekli olanlara teffiz olunur. 
Ancak mahlûl hissenin temamma hissedarlar 
ayrı ayrı talib oldukları takdirde yalnız hisse
darlar arasmda ve ilâna lüzum olmaksızın art
tırma yapılır. Ve 4 ncü maddedeki bedelden 
az olmamak üzere en çok bedel verene teffiz 

olunur. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Mahlûl hissenin kıymeti, 

mahlûlün mahiyetine göre bina veya arazi ver
gileri kanunlarındaki hükümlere göre tayin olu
nur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Üçüncü madde mucibince bu
lunan kıymetten yapılacak tenzilât nisbetleri 
şunlardır: 

Mahlûle aid hisse; dörtte üçten fazla olduğu 
takdirde % 20, dörtte ikiden dörtte üçe (üç 
dahil) kadar olduğu takdirde % 30, dörtte bir
den dörtte ikiye (iki dahil) kadar olduğu tak
dirde % 40, dörtte bir ve daha aşağı olduğu tak
dirde % 50. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mahlûl hisselerin yukanki mad
de mucibince yapılacak tenzilâttan sonra bulu
nacak bedeli, ilk taksiti ferağ anmda verilmek 
üzere birer sene fasüa ile on müsavi taksitte 
ödenir. Peşin verenlere bedelin % 10 u nisbe-
tinde başkaca tenzilât yapılır. Vadeleri hulul 
etmeyen taksitlerin hepsini peşin vermek iste
yenlere de yalnız bu taksitlerin mütebaki sene
leri için sene adedine göre % 1 tenzilât yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Taksitler faize tâbi değildir. 
Şu kadar ki, her hangi bir taksit vaktinde ve
rilmediği takdirde geçecek zamanlar için % 5 
faiz alınır. Ancak müteakib taksitin vadesi hu
lulünde de her iki taksit birden verilmediği tak
dirde borcun tamamı muacceliyet kesbeder ve 
ona göre takibat yapılarak alacak istifa olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bedeli taksite bağlanmış olan 
hisseler mütefevvize aid hisse ile beraber vakfa 
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teminat olarak birinci derece ve sırada ipotek 
gösterilir. Hissedarın kendi hissesinin bu dere
ce veya sırası kapalı ise yalnız teffiz olunan 
mahlûl hisse birinci derece ve sırada ipotek gös-
terilib hissedarın kendi hissesi açık olan ilk de
rece ve sırada ipotek gösterilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun neşrinden evvel 
mahlûl hisse kendilerine veya başkalarına kira
lanmış değilse yukardaki maddeler uyarmca 
hissediarlara teffiz edilecek mahlûl hisselerin 
vergi, tamirat" ve mevcud ise sigorta ve sair 
masarifi hissedarlara aid olmak kaydile mahlûl 
müddetlerine aid kiralar aranılmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Birinci madde haricinde kalan 
ve akar mahiyetinde bulunan mahallerdeki mah-
ûl hisselerden satılmaları muvafık görülenler 
hakkında hissedarlara ikinci madde mucibince 
tebligat yapılır. Hissedarların hepsi veya ba
zısı mahlûl hisseye müştereken talib oldukları 
takdirde muhammen kıymet üzerinden tenzilât
sız kendilerine teffiz olunur. Hissedarlar müş
tereken almağa muvafakat etmeyerek her birisi 
mahlûl hissenin tamamma talib bulundukları 
veya hiç talib olmadıkları veyahud muhammen 
bedeli kabul etmedikleri takdirde usulen art
tırmaya konur. Şu kadar ki, pey sürülmeden 
talib oldukları takdirde arttırmadan çıkarılarak 
muhammen kıymet üzerinden hissedarlarına tef
fiz olunur. 

ister hissedarlarına teffiz olunsun, ister art
tırma ile isteklisine satılsın muhammen kıy
meti (500) liradan yukarı olan hisseli mahlûl 
akar bedeli beşte biri peşin ve geri kalanı dört 
senede ve dört müsavi taksitte ödenir. Bu su
retle taksite bağlanmış olanlar yedinci madde 
hükümleri dairesinde ipoteğe raptedilir. Bede
lini peşin veya vakti gelmemiş taksitlerini ta
mamen verenlerden yalnız % 10 tenzilât yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — YukarM maddelerde yazılı 
olanların haricinde kalan vakfa aid mahlûlât sa
tışları 2490 numaralı kanun hükümleri muci
bince arttırmaya konur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Mahlûlâtı Evkafdan yalnız 
mesken ve menzil hakkındaki 16 şubat 1287 ta
rihli nizamname ile 24 muharrem 1297 tarihli 
zeyli, mahlûlâtm zevç ve zevcelere ve peder ve 
validelere sureti teffiz hakkındaki 17 mart 1300 
ve 16 nisan 1320 tarihli iradeler ve bu kanuna 
muhalif diğer bilûmum hükümler mülgadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDJ3 13 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmibtir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

o — Denizbank kanunu lâyihası ve İktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(i/847) 

İKTISAD V. SAKİR KESEBİR (Tekirdağ) 
— İkinci kânunun başında Denizbankın faali
yete başlayabilmesi için pek az günümüz kal
mıştır. Müsaade buyurulursa müstacelen mü
zakeresini rica edeceğim. Bu suretle bir kaç 
günden istifade ederek kanunu çıkarmak kabil 
olabilecektir. 

BAŞKAN — Lâyihanın müstacelen müzake
resi. teklif ediliyor. Reyinize arzediyorum. Lâ
yihanın müstacelen müzakeresini kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkındaki mü
zakere geçen celsede bitmiş ve maddelere ge
çilmesi tekarrür etmişti. Yalnız lâyihanın un
vanı tekrar tetkik edilmek üzere Bütçe encüme
nine verilmişti. Encümen mazbatasını hazırla-
yıb Heyeti Celilenize arzetmiş bulunuyor. Mü
saade ederseniz mazbatayı okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Denizbank kanununun müzakeresi sırasında 

(Denizbank) isminin (Denizbankası) na tahvi
line dair Giresun mebusu Sadri Maksudi Arsal 
tarafından verilen takrir Umumî heyetçe naza
rı itibare almarak encümenimize havale edilmiş 
olmakla okundu ve konuşuldu. 

Yapılan müzakere sonunda (Denizbank) adı 
Türk grameri kaidelerine mutabık ve bilhassa 
alem ifade eden isimlerde bunun bir çok misal
leri mevcud olduğu ve ayrıca bu tabir Sümer-
bank ve Etibank gibi şivemize uygun olub te
laffuzu da kolay bulunduğu cihetle (Deniz
bank) unvanının (Deniz bankası) na tebdiline 
lüzum bulunmadığı neticesine varılmış ve key
fiyetin böylece Umumî heyete arzına karar ve
rilmiştir. Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. Trabzon 
Burdur İsparta M. M. 

M. Şeref Özkan Mukerrem Unsal R. Karadeniz 
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Kâ. 

istanbul Balıkesir Çorum 
P. Öymen E. Adakan E. Sabri Akgöl 
Gümüşane Kayseri Kırklareli 
D. Sakarya F. Baysal Ş. ödül 

Maraş Mardin Muş 
A. Tiritoğlu R. Erten Ş. Çiloğlu 

Ordu Siird Trabzon 
H. Yalman M. Mayokon Sırrı Day 

tSMAÎL MÜŞTAK MAYAKON (Siird) — 
Arkadaşlar, geçen cuma günü Denizbank kanun 
lâyihasmm müzakeresi başlangıcında söz alan 
Sadri Maksudi arkadaşımız kanunun ve mües
sesenin unvanmı teşkil eden Denizbank terkibi
ne ilişti. Bu terkibin Türk gramer kaidelerine 
uymayan bir garibe olduğunu söyledi. Bundan 
sonra Sümerbank terkibini yakalayarak ayni 
mantık ve mülâhaza ile onu da çürüklüğe çıkar
mağa uğraştı. Nihayet bir takrir vererek De
nizbank yerine Deniz bankası denilmesini teklif 
etti. O gün Bütçe encümenine havale buyur
duğunuz bu takrir simdi bir karar ile Yüksek 
Huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Sadri Maksudi arkadaşımıza göre; Türk dilin
de hiç bir vakit Sümerbank. Denizbank gibi ter-
kibler olamazmış. Eğer « Sümer » sanat mana
sına geliyorsa o vakit bu bankaya, « Sanat ban
kası » demeli imiş. « Denizbank » tarzmda bir 
terkib Türk dilinde katiyen yer bulamazmış. 
Eğer buna cevaz verilecekse o takdirde İş ban
kasına « İşbank », Merkez bankasına « Merkez-
bank » demek lâzımgelirmiş. Huilâsa Sümer
bank, Merkezbank tabirleri hiç bir vakit gra
mer kaidelerine uymayan garibeler denmiş. 

Kanunları doğru, temiz ve düzgün bir Türk
çe ile tedvin edegelen bu Meclisin Yüksek Kür
süsünden bu derece cesur ve katî bir dil da
vası sürebilmek için insanm kuvvetli bir gramer
ci ve ihtisasile tanınmış bir dilci olması şarttır. 
Bir hukuk âlimi olarak ihtisasına hürmet etti
ğim Sadri Maksudi arkadaşımın Türk dili gra
meri ile pek uğraşmamış olduğunu geçen gün
kü ifadelerinden çok iyi anladım. Türk dili şi-
vesile alâkasına gelince; bu da söz götürmi-
yecek kadar mahduttur. Bunları bir kusur telâk
ki etmek, hiç bir zaman hatırımdan geçmez. 
Fakat arkadaşımızı kendi ihtisası sahasından 
ayrılıp başka bir ihtisasa karşı bayrak a^Tş va
ziyette görecek olursam buna da sükû+ edeırem. 
Eğer arkadaşımız, söze başlarken kendisinin 
gramercilik yolunda bir davası ve şive bahsinde 
bir iddiası olmadığını ileri sürerek « o-̂  şaline 
kryasen buna da Merkez bankası unvanını ver
mek hatırımdan geçiyor » deseydi ihtisasa hür
met eden bir tevazu eseri göstermiş olurdu. Hal
buki hukukçu arkadaşımız böyle yapmadı. îlk 
cümlede Türk gramerinin maİûm ve müdevven 
kaidelerinden birini, ikinci cümlede Türk şive
sinin güzel bir ifade tarzını —baltaladı. Bu

nunla kalmadı, Etibank terkibinin Sümerbank 
ve Denizbank terkiblerile ayni aileden ve ayni 
mahiyette kelime unsurlarından çıktığını unu
tarak Etibank terkibini ötekilerden ayrı tutmak 
gibi bir tezada da düştü. Müsaadelerile söyliye-
yim ki, ortada bir garabet varsa bu garabet 
Denizbank terkibinde değil, Türk gramerinin 
yapraklarını karıştırmadan bu davaya karışan 
arkadaşımızın mantığmdadır. 

Hayır arkadaşlar, Sümerbank Etibank gibi 
Denizbank terkibinde de gramer bakımından 
hiç bir kaidesizlik yoktur. Bu terkibler kıv
rak bir ifade kabiliyetinin ve güzel bir dil eles-
tikiyetinin mahsulüdür. Hepiniz bilirsiniz ki 
bir dilde gramer kaidelerini cansız ve tatsız 
birer kalıp olmaktan kurtararak onlara fikrin 
türlü türlü ihtiyaçlarda, hissin çeşid, çeşid ih
tizazlarda mütenasip bir seyyaliyet veren en 
kuvvetli âmil, şive tekâmülüdür. Bu tekâmü
lün seyrini takib etmiyen bir gramer, hayatm 
icablarma cevab veremiyen kaskatı bir çerçeve 
mahiyetini geçemez. Nasıl ki bu tekâmüle kü
çük yastan beri alışık olmayan bir kulak ta, 
ondaki incelikleri mümkün değil sezemez. 

Sadri Maksudi arkadaşımız Sümerbank, De
nizbank terkiblerini kaidesizlikle ittiham eder
ken davasmı isbat edecek bir gramer kaidesi 
göstermedi, çünkü gösteremezdi. Çünkü öyle 
bir gramer kaidesi yoktur. Bilakis bu gibi ter-
kiblere cevaz, kıymet ve yer veren bir kaide 
vardır. 

Türkçede üç şekil terkibi izafi bulunduğu
nu bilirsiniz. Birinci şekil, terkibi izafilerde 
hem muzaf, hem muzafünilyeh izafet alâmeti 
alırlar. Bu, terkibi izafî şekillerinin en basiti
dir. «Milletin hakimiyeti, Cumhuriyetin fazileti, 
Meclisin ruznamesi, Hükümetin muvaffakiyeti» 
terkiblerinde olduğu gibi. 

İkinci şekil terkibi izafilerde izafet alâmeti 
valnız muzafm sonuna gelir. «Kanun kuvveti, 
Türk bayrağı, zekâ eseri, şive düzgünlüğü» ter
kiblerinde olduğu gibi. 

Üçüncü şekil terkibi izafilerde ne muzaf ne 
de muzafı ileyh izafet alâmeti alamazlar. Darr-
dere, Maltepe, Adahisar, Kadıköy terkiblerinde 
olduğu gibi. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Bunlara ismi mlU 
rekkep de denir. 

İSMAİL MÜŞTAK MAYAKON (Devamla) 
— İşte Sümerbank, Denizbank bu üçüncü şekle 
göre yapılmış terkibi izafilerdendir. Bunlar gra
mer sayfalarında kaideleşmeden evvel dilde mü-
eyyideleşmiş birer dil kıvraklığıdır, Türk ze
kâsının, Türk zarafet ve hassasiyetinin birer 
muvaffakiyetidir. Bu sebebledir ki dilimiz bu 
güzel terkiblere en geniş mihmannüvazlığı ile 
bir yer ve cevaz vermiştir. Türkçede bunlar o 
kadar çoktur ki, eğer Sadri Maksudi arkadaşı
mız geçen cuma günü bu kürsüye çıkmadan ev-
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vel bu terkiblerden beş on tanesi üzerinde bir 
teemmül vakfesi geçirseydi, yahud dilci ve gra
merci bir arkadaşı ile 3 - 5 dakika istişare et
seydi, Türk gramerini inkâr etmek ve Türk 
şivesini baltalamak gibi bir hataya düşmezdi. 
Tanınmış dilci ve gramercilerimize gitmeğe ne 
hacet, bana bile sorsalardı kendilerine - Azizim 
derdim, Türkçede kulağa çok hoş gelen böyle 
yüzlerce terkib vardır. Meselâ Galatasaray, 
Ayvansaray, Bahçekapı, Kumkapı Topkapı, Du-
atepe, Maltepe, Tınaztepe, Hisartepe, Kadife-
kale, Çanakkale, Dağkale, Rumkale, Bakırköy, 
Erenköy, Kadıköy, Malıköy, Sincanköy ve ni
hayet en büyüğümüzün makam fazilet ve asa
leti olan Çankaya... 

Eğer Sadri Maksudi arkadaşımızın hayalin
de yaşayan gramere uymamız lâzım gelseydi 
Ayvansarayı, Kumkapısı, topkapısı, Maltepesi, 
Çankayası dememiz icab ederdi. Ayvansarayda 
bir hadise deriz, Ayvansarayında bir hadise 
demeyiz. Kumkapıdan tren kalktı deriz, Kum-
kapısmdan demeyiz. Duatepede zafer töreni 
yaptık deriz, Duatepesinde demeyiz. Türk or
dusu düşman savletini Çanakkaleden kırdı de
riz, Çanakkalesinde demeyiz. Gözümüz ve gön
lümüz Çankayadadır deriz, Çankayasmdadır de
meyiz. 

Evet, Sadri Maksudi adkadaşmuzm dediği 
gibi, Türkçe iyi işlenmiş bir dildir; fakat çok 
şükür ki, kendisinin gramerine ve zevkine göre 
değil, büsbütün başka zevklere göre ve gayet 
mahir eller tarafından işlenmiştir. Yoksa - es
ki bir tabirle - natraşide bir dile bağlı kalır gi
derdik. 

İş bankası, Merkez bankası, Ziraat bankası 
terkiblerine gelince: Bunlarm da böyle olmala
rı ve kalmaları gramer icabıdır; çünkü bu üç 
kıymetli ve millî müensesemizin kanunî unvan
ları Türkiye İş bankası, Cumhuriyet Merkez 
bankası, Türkiye Ziraat bankasıdır. Böyle olma
saydı onlara îşbank, Merkezbank, Tanmbank 
adları verilebilir ve pek güzel olurdu. 

Kaide ve şivenin yanı başmda bir de umumî 
ahenge uymak lüzumu vardır. Yüksek Heyeti
nizce malûmdur M, iktisadî, ticarî, malî firma
lara konulan adlar kısa, muciz, teleff uzu kolay 
terkiblerden vücude getirilir. Her millet bu hu
susta kendi dilinin kabiliyetçe elestiMyetinden 
azamî istifade eder. 

Görülüyor ki, Sümerbank ve Etibank gibi 
Denizbank terkibi de kaideve muvafık, şiveye 
uygun, iktisadî ve malî bir firmanın unvanında 
bulunması lâzımgelen bütün vasıfları haizdir. 
Yapılan şey doğrudur. Kabulünü Yüksek He
yetinizden rica ederim (Alkışlar). 

HASAN REŞİD TANKUT (Maraş) — Sa-
ym arkadaşlarını, 

Meseai arkadaşım 1. Müştak Mayakon söy
leyeceklerimin birinci kısmını söylemiş bulundu. 

Böyle olmakla beraber mevzu iştigal saham 
iğinde olduğu için söze karışmaktan kendimi ala
madım. Bay Sadri Maksudi Denizbank terkibi
ne gramere uymryor diye itiraz etmekle kanu
nun günlerce gecikmesine sebeb oldu. Evvelâ 
bundan dolayı teessürümü beyana ve sonra da 
muhtasar bir izahta bulunmama müsaadenizi di
lerim. Muhtasar diyorum, çünkü geniş bir dil 
münakaşasının yeri burası değildir. İzaha mec
bur oluyorum, çünkü Bay Sadri Maksudinin 
itirazı yerinde olmadığı gibi ilmî de değildir 
ve bu itiraz beklenilmeyen bir şekilde ve bekle
nilmeyen bir profesörden geldi. Bay Sadri Mak
sudi Denizbank sözünün çok işlenmiş türkçemi-
zin gramerine göre yanlış olduğunu Sümarbenk 
isminin de ayni surette yanlışlığını zikretti. Bir 
defa büyük teessüfle ve cesaretle araetmeliyim 
ki, biz Türkçemizi lâyik olduğu veçhile hâlâ 
işlemiş bulunmıyoruz. Aksi olarak Türkçemizin 
sonsuz zenginliklerini tanımak hususunda çok 
geri vaziyette kalmış bulunuyoruz. Şunu da ilâ
ve etmeliyim ki, Bay Sadri Maksudinin hepimiz 
gibi bellediği ve şimdi dayandığı Osmanlı gra
meri Türk dili grameri olmak kıymetinden o ka
dar uzak olduğu tebeyyün etmiştir M, evet bu 
eski kitabın bellenmesine devam etmek Cumhu
riyet gençliğini iğfal etmek olacağı kanaatile 
bu kitab bu gün mekteblerden atılmıştır. Bu 
gün Türk dilini yeniden derin ve geniş serveti
ne kavuşturmak, onun yeniden kamusunu, gra
merini vücude getirmek mecburiyetile karşı kar-
şrya bulunmakta olduğumuzu ve Türk dilinin 
ihyasına aid mukaddes vazifemizi hâlâ başara-
mamakta bulunduğumuzu itiraf etmeliyim. 

Bu mukaddes vazifenin ifasmda isabetli ba
şarı eski Osmanlı gramerine baş vurmakla de
ğil, yeni Türk gramerini yine Türkün ağzından 
dinleyerek, ona hürmet ederek ve ondan işittik
lerimize krymet vererek yapmaktır. Hep bera
ber Türkiyemizin şark hududundan garb hudu
duna kadar fikrî bir seyahat yapmamızı ve Türk 
milletinin kendi köylerine verdiği bazı mürek-
keb isimleri kendi ağzmdan işitmemizi rica ede
rim: 

Kars ve sair bazı vilâletlerde Dağköy, Erzu
rum vilâyetinde Aşkale, Edebük, Çobandere, 
Muşta Arpaçay, Bilecik ve Manisada Arpadere, 
Manisada Yardere, Bilecikte Eceköy, Diyarba-
krrda Arpatepe, Çanakkalede bir defa kendisi 
Çanakkale, sonra Babadere, Babakale, Çmar-
köy; Kastamonuda Bağdere, Kırklarelinde Ce-
vizköy, Tokatta Çayköy, Sivasta Çobansaray, 
Kastamonuda Elmayaka, Urfada Güneşviran, 
Ankarada Keçiören, Balıkesirde SerçeÖren, Kon
ya ve Vanda Adabağ, Giresunda Adabük, Es-
Mşehirde Adahisar, Bayazıtta ve Tokatta Ada-
kent, Ankara ve Afyonda Anayurt, Ambardere 
gibi adlar taşıyan yüzlerce ve yüzlerce Türk 
köyleri vardır. 

Bay Sadri Maksudi dikkat buyurmuşlarsa bu 
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mürekkeb isimlerin kâffesi ayrı ayrı isim olan 
iki kelimenin birleşmesinden kurulmuş ve bu ' 
birleşme de fazla bir ek almaksızın olmuştur. 
Bunu kuran Türklerin; Türk dilini ve Türk zev

kini kendisininde itiraf edeceği gibi Türkçeyi Os
manlı gramerinin putlaşmış kalıpları içinde tet
kik edenlerden daha çok iyi bildiklerine ve 
tattıklarına şüphe yoktur. 

Bay Sadri Maksudi de pek açık görmüşlerdir 
M, Türk ağzmrn tatlı ve veciz duygusuna hakki-
le sahib olanlar yine ve yalnız bu kıymet ve 
şekilde terkibler yaratan bura Türkleridir. 

Çünkü onlar tarih sürümünce hiç bir tesire 
tâbi olmadan kendi kendilerine sahib olarak ya
şamışlardır. Onlar Ârpatepe köyüne, Arpatepesi 
Cevizköy, Eceköylerine Cevizköyü, Eceköyü de
medikleri gibi Anayurd köyüne de Anayurdu 
ve Keçiören Keçiörene, Keçiöreni dememişler
dir. Bu izahattan sonra çok ümid ederim ki Bay 
Sadri Maksudi Denizbank yerine Deniz bankası 
demekte ısrar buyurmasmlar. Çünkü Denizbank 
herhangi bir denizin bankası veya deniz su
yundan yapılmış bir banka değildir. Denizbank 
türlü nakliye vasıtaları, limanlar, tersaneler, 
tahlisiye ve fenerler gibi denizlerimizle alâkalı 
işlerin idaresi için kurulmuş bir Devlet mües
sesesidir. 

Bay Sadri Maksudinin merak etmeleri ihti
malini düşünerek şunu da ilâve edeyim ki De
nizbank mürekkeb adını teşkil eden sözlerden 
deniz kelimesi kadar bank kelimesi de türkçe-
dir. Arzu buyururlarsa bunun uzun izahmı Türk 
dil kurumundan ve Türk dil fakültesi profesör
lerinden tahkik buyurmaları çok kolaydır. 
Ben burada sadece hepimizin bildiğimiz (Baç) 
ve kendilerinin de çok iyi bilmesi lâzrmgelen 
(Bân) sözlerini hatırlatmakla iktifa edeceğim. 
Türkçede bu kelimeler taahhüd para taahhüdü 
ve borç manalarını verirler. Garp lisanlrındaki 
bank, banka, banko muahhar şekilleri eski kelt 
ve got dillerinden alınmadır. O devirlerde de 
Van şekilleri vardı. 

Her halde Denizbank çok yerinde temiz ve 
tam türk dili bünyesine uygun bir isimdir. Sa
yın Kamutayın bu ismi kabul buyurmalarında 
isabet olacağını derin hürmetlerimle arzederim. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Büt
çe encümeni mazbatasını reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Denizbank kanunu 
MADDE 1 — Hükmî şahsiyeti haiz ve îktı-

sad vekâletine merbut olmak ve merkezi Anka-
rada bulunmak üzere (Denizbank) adile bir 
banka kurulmuştur. Bu bankanın yapacağı mu
ameleler bu kanun ile hususî ve ticarî hukuk 
hükümlerine tâbi olup bunlar hakkında Muha-
sebei umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale ka-

nunlarile Divanı muhasebat vize ve murakabesi 
usulleri cereyan etmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Denizbankrn yapacağı işler 
aşağıda yazılıdır : 

A) Bu kanunla uhdesine geçen ve ileri de 
geçecek olan inhisar ve imtiyazları işletmek, 

B) İnhisarı tazammun etmemek şartile de
niz, göl nehir ve limanlarda ve bunlarm kıyı
larında deniz ticareti sanayii ve inşaatı ile deniz
cilik mevzularma dahil diğer her türlü işleri ve 
bu meyanda yapacağı deniz, göl, nehir ve liman 
münakalâtının mütemmimi addolunacak ve İcra 
Vekilleri Heyeti kararile zarurî görülecek is
kele ve şehirler arasında kamyon ve otobüslerle 
nakliyat yapmak ve bu işler için taahhüdata gi
rişmek, 

C) Denizcilik işlerinde kredi açmak, 
D) Her türlü banka muameleleri yapmak, 
E) Turizm işlerinin denize aid kısımlarile 

uğraşmak, 
F) Deniz Sıhhî ve içtimaî yardım teşkilâtı 

kurmak ve işletmek, 
G-) Devlet Reisine aid deniz vasıtalarını; bi

lûmum işletme, mubayaat, inşaat ve müteferrik 
masrafları karşılığı olarak İktısad vekâleti büt
çesine her sene konulacak tahsisatı toptan ala
rak idare etmek. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Denizbank uhdesinde bulun
durduğu hizmetleri İktısad vekâletinden alaca
ğı direktiflere göre ifa eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Denizyolları ve Akay işletme-
lerile Fabrika ve havuzlar idaresi, İstanbul, İz
mir ve Trabzon liman işletme idareleri, tahlisi
ye umum müdürlüğü, Devlet inhisarı altmda 
bulunan İstanbul limanmda kılavuzluk ve ro-
morkörcülük ve diğer Türkiye sahillerinde kı
lavuzluk işlerini idare eden kılavuzluk ve ro-
morkörcülük müdürlüğü ve Van gölü işletme 
idaresi, hususî kanunlarla kendilerine verilmiş 
olan inhisar ve imtiyazlar ve her nevi haklar ve 
vecibelerile bu kanunun meriyetinden itibaren 
Denizbanka intikal etmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

İKTISAD VEKİLİ SAKİR KESEBİR (Te
kirdağ) — Fenerler idaresi Denizbank işleri 
arasında zikredilmiş değildir. Yalnız bu gün da
hi Tahlisiye idaremiz bazı sahil kısımlarda fener 
hizmetlerini kısmen ifa etmeğe başlamış bulunu-
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yor. Yakm zamanda Fenerler idaresinin Devlet
leştirilmesinin tahakkuk edeceğini tahmin et
mekteyiz. Bu noktai nazardan Hükümetin 4 ncü 
maddesinin sonuna bir fıkra ilâve edilmesinin 
muvafık olacağı mütaleasmda bulunduk. Onu 
takdiri âlilerine arzediyoruz. İlâvesini teklif et
tiğimiz fıkra şudur: 

« Fenerler idaresi Devlete intikal edince bu 
idarede fenerlerin (650 000) lira olarak umumî 
muvazeneye dahil varidatı eskisi gibi Hazineye 
kalmak üzere Denizbanka raptolunur». 

Bu fıkra ile dördüncü maddenin kabulünü ri
ca ediyoruz (Muvafık sesleri). 

BZAŞKAN — Encümenin mütaleası var mı? 
Dördüncü maddeyi bu fıkra ile reye arzedi-

yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Denizbank 4 ncü madde mu
cibince kendisine intikal eden ve ileride ilhak 
edilecek olan müessese ve idarelere aid hizmet
leri tamamen veya kısmen îcra Vekilleri Heyeti 
kararile kendisine bağlı olmak üzere kuracağı 
hükmî şahsiyeti haiz müesseseler halinde de 
idare edebilir. Bu müesseseler Hükümetin tek
lifi ve Banka umumî heyetinin kararile şirket 
haline dahi ifrağ edilebilir. Bu takdirde hisse
darların Türk olması ve hisse senedlerinin na
ma muharrer bulunması sattır. 

Denizbank memleket dahil ve haricinde şu
beler ve ajanlıklar açabilir ve iktısad vekâle
tinden alacağı müsaade üzerine hakikî veya 
hükmî şahıslarla müştereken kendi mevzuuna 
dahil teşebbüslere girişebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Denizbankm itibarî sermayesi 
(50 000 000) Türk lirasıdır. Bu sermaye: 

A) Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabri
ka ve Havuzlar idaresinin, 

B) İstanbul, îzmir ve Trabzon Liman işlet
me idarelerinin, 

C) İstanbul Deniz ticareti müdürlüğüne bağ
lı olarak idare edilmekte olan Kılavuzluk ve Ro-
morkörcülük idaresinin, 

D) Tahlisiye umum müdürlüğünün, 
E) Van gölü işletmesinin, 
Bu kanunun neşri tarihinde ellerinde mevcud 

her türlü kıymetleri ve; 
F) Mersin liman şirketi ile Türk gemi kur

tarma anonim şirketindeki Devlet hisseleri, 
G) Deniz ticareti müdürlüğü elinde bulunan 

Liman, Palamar şamandıralarile bu servise aid 
vesaitin kıymeti, 
nden teşekkül eder. 

Bunlardan başka Devletçe verilecek tahsisat 
ve kıymetler de sermayeye ilâve ediliri. 

Bu sermaye Hükümetin teklifi ve umumî he
yetin kararı ile bir misline kadar çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütaİea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

HADDE 7 — Dördüncü madde mucibince 
bankaya intikal edecek kıymetlerden evvelce 
usulü dairesinde takdiri kıymet muamelesine 
tâbi tutulmamış olanların kıymetleri bankanm 
teşekkülü tarihinden itibaren altı ay zarfında, 
biri îktrsad diğeri Maliye vekâleti ve üçüncüsü 
banka tarafından intihab edilecek üç asadan 
mürekkeb bir heyet tarafından takdir olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Denizbank Hükümetin teklifi 
ve umumî heyetin kararı ile faizli ve faizsiz ik-
ramiyeli veya ikramiyesiz, temettü hisselerine 
istirakli veya iştiraksiz tahvilât çıkarabileceği 
gibi on beş seneye kadar vadeli istikrazlarda ya
pabilir. Bunların mecmuu tediye edilmiş serma
ye mikdarını tecavüz edemez. Maliye vekâleti 
bankanm çıkaracağı tahvilâta ve aktedeceği is
tikrazlara kefalete mezundur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kbbul edilmiştir. 

MADDE 9 — Denizbankm umumî heyeti 
Büyük Millet Meclisinin Bütçe, İktısad ve Di
vanı muhasebat encümenlerinin mevcud azası 
ile Başvekâletten gönderilecek üç murahhasın 
toplanmasından teşekkül eder. 

Müzakere nisabı müretteb adedin üçte biri
dir. Kararlar mevcudun mutlak ekseriyetile ve
rilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Denizbank; umum müdür de 
dahil olduğu halde; bir reis ve üç azadan mü
rekkeb beş kişilik bir idare meclisi tarafmdan 
idare olunur. 

İdare meclisi, reisi umum müdür ve azadan 
biri İktısad vekâletinin, azadan ikincisi Maliye 
vekâletinin inhası ve İcra Vekilleri heyetinin 
kararı ve Reisicumhurun tasdikile tayin edilir. 
Üçüncü asa umumî heyetçe intihab olunur. Ta
yin ve intihab olunan İdare meclisi reis ve aza
larının bankacılık, denizcilik ve iktısad işle
rinde tecrübe ve bügi sahibi olmaları lâzımdır. 
Umum müdürden maada idare meclisi reis ve 
azalarının hizmet müddetleri üç senedir. Müd
deti bitenlerin tekrar tayin ve intihabları caiz
dir. 

'Umum müdürün biri işletme, biri fen ve 
diğeri de bankacılık kısımlarında bilgili olmak 
üzere üç muavini bulunur. Muavinler İktısad 
vekâletinin inhası İcra Vekilleri heyetinin ka-
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farı ve Reisicumhurun tasdikile tayın olunur
lar. Umum müdür muavinleri İdare meclisi 
içtimalarma rey vermemek şartile iştirak ede
bilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mutalea var 
mı? 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bir defa bu ka
nunun istihdaf ettiği maksad ameliliktir. Bu 
Devlet tarafından işletildiği halde mümkün ol
duğu kadar hususî müessese gibi işleyen bir 
makine haline gelmiş bir müessese görmektir. 
Onun içindir ki muhtelif maddelerinde, Di
vanı muhasebatın murakabesinden azade ola
rak şu veya bu şekilde bir murakibe veriyo
ruz, bir teşekkül yapıyoruz. Ben şahsan böyle 
bizim Meclisin bu encümenlerinin şu veya bu 
işlerle işgalinin aleyhindeyim. Fakat Celâl 
Bayarın da beyanatlarında işaret ettikleri gi
bi, çok temenni ederim ki, yakın zamanda bu 
meseleler Celâl Bayar arkadaşımızın teklif ve 
mütaleaları mucibince hallolunur. Yalnız bu
rada tarafımdan tashihini rica edeceğim bir 
nokta vardır. Hükümetle Bütçe encümeni mu
vafakat ederse zannederim yerinde olur. Beş 
kişilik idare heyeti teşkil ediliyor. Meclis re
isi, umumî müdür ve azadan biri îktısad ve
kâleti tarafından, azadan ikincisi Maliye ve
kâletinden, azadan üçüncüsü de Büyük Millet 
Meclisi Umumî Heyeti tarafından intihab olu
nan ve yukarıki maddede gözüken Bütçe, îk
tısad ve Divanı muhasebat azalarının bu ba
kımdan göndereceği 3 murahhastan toplanıyor. 
Divanı muhasebat, Bütçe ve Maliye encümen
leri arkadaşlarımızı bir dakika için toplıya-
lım. Bize Denizbankın meclisi idaresine bir 
adam intihab edin, desinler. Ne yaparız? îlk 
yapacağımız iş Başvekil veya îktısad vekilin
den rica ederim ki, aman Maliye vekili, aman 
Başvekil bize tayin edileceklerin ismini verde 
onu intihab edeyim. Yani mahiyeti itibarile 
kırk, elli mebusun toplanmasından mürekkeb 
olan bir camianın bir ferd tarafından temsili
ne imkân yoktur. Onun içindir ki işi aslına 
irca etmek en doğru yoldur. Bu müessese ki
min idaresi altındadır? îktısad vekâleti umum 
müdürünü, reisini o intihab edecek. Bir de bir 
azayı yine o seçecek. Umuru maliyeye taallûk 
eden işleri görmek için Maliye vekâleti de bir 
aza seçecek. Şimdi bu işleri bir adam yapa
cak. Meselâ bir adam gelecektir, onun da ha
tırı olsun gibi bir kombinezon vardır. Fakat 
neticeyi hakkile görmek lâzımgelirse bu te-
şekküllerdeki eşhasın mahiyetini tayin etmek 
üzere bir fikri mahsus edinirken bilhassa bu
rada yazıldığı gibi reis ve azaların bankacılık, 
denizcilik, iktısad işlerinde tecrübe ve bilgi 
sahibi olmaları lâzımdır. Ben bir defa itiraf 
edeyim ki bu evsafta bir adam tanımıyorum. 
Bu işin başında ben bulunsam böyle bir adam 
tayini için yine alâkadar îktısad veya Maliye 

vekiline müracaat ederim. Allah aşkına şu 
adamı bana göster, derim. îşi mecrayi tabiisine 
bırakmak en doğru yoldur. Tensib buyurursa
nız, umum müdür, meclisi idare reisi ve iki 
aza îktısad vekili tarafından tayin olunur, 
Maliye vekili umuru maliye için bir aza inti
hab eder ve bu îcra Vekilleri Heyetinin gözün
den geçer. Ondan sonra Reisicumhurun tasdi-
kma iktiran eder, mesele hallolunur. Onun 
için heyeti umumiyeye verilen bu salâhiyetin 
onun tarafından kullanılmasını aykırı görüyo
rum. Bu maddedeki, îktısad vekilinin, bir ye
rine iki aza intihab etmesini teklif ediyorum, 
kabulünü rica ederim. Bilmem encümen ne 
diyor? 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENÎ (Trab
zon) — Denizbankın en kuvvetli uzvu heyeti 
umumiyesidir. Bu itibarla emsali bankalarda 
ve müesseselerde bu şekilde kabul edilmiştir. 
Yani idare meclisi azalarından birisinin inti
habı Umumî heyete bırakılmıştır. Şimdiye ka
dar bunları Umumî heyet tayin etmektedir ve 
bir isabetsizlik vaki olduğu işitilmemiştir. 
Tenazuru temin için ve diğer bankalarda da 
bu şekilde muamele yapılmakta olduğu için 
aynen bu maddeye de bu esas konulmuştur. 
Maahaza arkadaşımız Bütçe encümenince ya
zılan mazbatadan ilham almış olsa gerektir. 
Bu iş orada da mevzubahs oldu ve emsalinden 
bunu ayırmıyalım. Yakında bu gibi müessese
lerin murakabe ve umumî heyetlerinin tarzı 
teşekkülü hakkında yeni bir kanun gelmek
tedir, eğer değişmesi lâzımgelirse, bu kanun 
hakkında da ayrı bir usul düşünürüz, denildi. 
Binaenaleyh takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REFÎK ÎNCE ( Manisa ) — Hiç şüphesiz. 
Arkadaşlarıma müzakerelerden ilham aldığımı 
ifade ediyorum. Yalnız o müzakerelerde görüşü
lüp te müeyyide halini iktisab etmeyen kısmın, 
müeyyide halini iktisabı için Heyeti umumiye-
den ricada bulunacağım. 

Bir defa hayat, tecrübelerden ibarettir. 
Kendi hesabıma, şimdiye kadar böyle gidilmiş 
olması; bundan sonra dahi böyle gidilmiş olma
sını icabettirmez. Şeniyet ve realitenin karşısın
da icab eden kararları almak şiarmda bulunan 
Meclise bu noktayı arzettim. Bahsettikleri mu
rakabe kanunu, bu müessesenin, Denizbankın 
muamelâtı umumiyesini murakabe kanunudur. 
Tahmin etmiyorum ki, o murakabe kanununun 
içinde idare heyetinin teşekkülüne aid ahkâm 
bulunsun. Murakabe heyeti teşekkül edince, 
idare heyetini murakabe edecektir. O kanunda 
idare heyetinin değişeceğini tahmin etmiyorum. 
Tensib buyurursanız bu dakikada arzettiğim 
şekli kabul edelim ve Büyük Meclisi aza intiha
bından kurtarmış olalım. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Doğru değil, 
doğru değil. 

ÎKTISAD V. ŞAKÎR KESEBÎR (Tekirdağ) 
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— Mazbata muharriri arkadaşımızın izah ettik
leri gibi, Denizbank kanununun idare uzuvları
na, bunlarm teşkilâtına aid olan hükümler bun
dan evvel kabul edilmiş diğer benzerleri olan 
müesseselerin idare uzuvları ve esas teşkilâtlan 
hakkındaki hükümlerin ayni olarak arzedilmiş-
tir. Bundan evvel muhtelif vesilelerle Saym 
Başvekilimizin muhterem huzurunuzda izah bu
yurdukları Hükümet programı arasmda bilhas
sa bu gibi müesseselerin murakabe ve idare 
esaslarını tanzim edecek bir ana kanunun ha
zırlanmakta olduğuna temas edilmişti. Bu ana 
kanunun henüz mütehassıs komisyonlar tara
fından tetkikatı ikmal edilmiş olmamakla bera
ber, almış olduğu ilk şekillerine nazaran bilhas
sa murakabe noktasından esaslı hükümleri ih
tiva etmekle beraber, bu gibi müesseselerin bir 
taraftan da idare uzuvlarını bunlarm çalışma 
esaslarını tayin edecek ahkâmı ihtiva edecek
tir. Encümende bu mevzu üzerinde konuşuldu
ğu sıralarda yine ayni maruzatımı tekrar ede
rek bu kanunda eskiden kabul edilmiş mümasil 
müesseseler için Büyük Meclisin tasvibine ikti
ran etmiş olan şekil dairesinde hazırlanıb arze-
dilen Denizbank idare uzuvlarının her hangi bir 
tadilinde bu gün için büyük bir faide düşünme
dik. Bunlarm hepsini birden halledecek olan 
ana kanun hazırlanmakta ve yetiştirebilirsek 
bunu bu ay zarfmda Büyük Meclise takdim et
mek kararındayız. Bu kanunla kabul edilecek 
şekiller, ana kanun Büyük Meclisin tasvibine 
iktiran ettiği zaman ona kendiliğinden intibak 
etmiş olacaktır. Eğer Refik înce arkadaşımız 
da muvafakat buyururlarsa, bu kanunla kabul 
edilmiş olan benzeri müesseselere aid kanun
lardan ayrı bir noktai nazarı münakaşe etmek
sizin gerek bu madde ve gerek bunu takib ede
cek olan idare ve murakabe şekillerine aid mad
deler hükümlerini muvakkat bir zaman için ka
bul etmiş olalım. Asıl ana kanunda bu mesele
leri daha etraflı bir surette tetkik etmek fırsat
ları olacaktır. Zaten arzettiğim gibi bu günkü 
şeklin daimiyeti yoktur. Muvakkat bir zamana 
inhisar edecektir. Binaenaleyh, bunun üze
rinde daha fazla bir tevakkufta faide olmaya
caktır. Bu noktai nazara kendileri de iştirak 
buyuracak olurlarsa bunun üzerinde fazla mü
nakaşaya mahal kalmaz. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Murakabe kanu
nunda idare heyeti gibi teşekküllerden bahis 
var mı? 

ÎKTISAD VEKİLİ SAKİR KESEBİR (De
vamla) — Vardır. 

REFÎK İNCE (Manisa) — O halde mesele 
yoktur. 

BAŞKAN — Takriri geri alıyor musunuz? 
REFİK İNCE (Manisa) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — O halde onuncu maddeyi aynen 

reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Denizbankm hesabları biri Ik-
tısad ve diğeri Maliye vekâletlerince , tayin ve 
üçüncüsü Umumî Heyetçe intihab edilecek mu-
rakıberden mürekkeb bir heyet marifetile mura
kabe edilir, mürakiblerin hizmet müddetleri üç 
senedir. Yeniden tayin ve intibahları caizdir. 
Mürakıblere verilecek ücret Umumî Heyetçe 
tayin olunur. Mürakibler bankanın mevcudlan-
nı ve her türlü muamelelerini muntazaman tet
kik ve murakabe ederek tetkikleri neticesini her 
üç ayda bir İktısad ve Maliye vekâletlerine bi
rer raporla bildirirler. Birer nüshası idare mecli
sine de verilecek olan işbu raporlar sene niha
yetinde umumî raporla birlikte Umumî Heyete 
arzedüir. 

Bundan başka İktısad vekâleti lüzum gör
dükçe Denizbankm hesab ve muamelelerini her 
zaman teftiş ettirebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir.. 

MADDE 12 — Denizbankm hesab senesi tak
vim senesidir. Senelik bilanço, kâr ve zarar he
sabları müteakib Senenin ilk dört ayı zarfmda 
idare meclisi ve mürakibler raporlarile birlikte 
İktısad vekâletine verilir. İktısad vekâleti ken
disine tevdi edilen bilanço ve kâr ve zarar he-
sablarmı tevdi tarihinden itibaren iki ay zarfm
da tetkik ederek İcra Vekilleri Heyeti kararile 
Umumî Heyete sevkeder. 

Bilanço ve kâr ve zarar hesabları Umumî 
Heyetin tasvibi ve tasdiki ile katileşir. 

İşbu tasvib ve tasdik idare meclisi ile alâka
dar memurların o hesab senesi için ibrasmı ta-
zammun eder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Denizbankm senelik safi kâ
rından evvelâ % 10 u ihtiyat akçasma aynin*. 
İhtiyat akçesi 5 milyon lirayı buluncaya kadar 
bu suretle ayırmağa devam edilir. Geriye ka
landan banika umumi heyetinin kararile en çok 
yüzde bire kadarı idare meclisine ve yüzde üçe 
kadarı da memurlara ikramiye olarak verilebi
lir. Ancak bu ikramiyeler bunlarm birer aylık 
maaşları mikdarmı tecavüz edemez. Vazife ku-
surlan tesbit edilenlere bu ikramiye verilmeye
ceği gibi fevkalâde hizmet ve yararlığı görülen
lere verilecek ikramiye de iki aylık maaş mik-
darma çıkarılabilir. Safi kârm bakiyesi serma
ye hesabma geçirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Denizbanka aid mallar Dev
let malıdır. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, 
zimmetlerine geçirenler veya her ne suretle 
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olursa olsun suiistimal edenler Devlet malları 
hakkmda ika olunan bu gibi suçlara müretteb 
cezalara tabidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

MALİYE E. M. M. MUSTAFA ÖNSAY (Çan
kırı) — Bu 14 ncü maddenin sebebi şevki zan
nederim deniz mallarını zimmetine geçirenlere 
ve onlan sui istimal eden memurlara, Devlet 
malını sui istimal edenlere tatbik edilen cezanm 
verilmesi hakkındadır. Buna munhasrr olması 
lâzmığelen maddenin birinci fıkrasında «Deniz-
bank malları Devlet malıdır» denilmiştir. Maliye 
encümeni bu fıkraya lüzum görmemiştir. Çün
kü daha evvel diğer bankalar hakkmda yaptı
ğımız kanunlarda Sümerbank, Etibank malları 
Devlet malıdır diye bir kayid konulmamıştır. 
Biz yaptığımız bu kanunla Denizbankı, şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz, Divanı muhasebat vizesinden, 
hariç ve usulü muhasebei umumiye kanunu ta
mamen tatbik edilmiyecek surette hususî ve 
ticarî kanunlarla idare edilecek bir müessese ol
duğunu kabul ettiğimiz halde yine bu hususî ve 
ticarî kanunlara mugayir olarak «Devlet malı
dır» dememizde bilmem ki bir münasebet var-
mıdrr? 

Binaenaleyh madem ki murakabeden ari tu
tuyoruz, ben zannediyorum ki bu fıkrayı kaldı
rırsak bankanın itibarı üzerinde daha müessir 
olur. Onun için bendeniz diğer banka kanunla
rında olduğu gibi, bu fıkranın kaldırılarak Ma
liye encümeninin yazmış olduğu maddenin aynen 
kabulünü rica edeceğim. Takdir Heyeti Celile-
nizindir. 

B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab
zon) — Maliye encümenince «Denizbanka aid 
mallar Devlet malıdır» tâbiri çıkarılmıştı. Bu
nun sebebi Maliye encümeninin mazbatasında 
izah edilmişti. Bu kayidla yapılacak en büyük 
istifade, Denizbanka aid olan malların haczedil-
mesi keyfiyetidir. Mümasil teşekküllere aid 
mallarm kabili haciz olması düşünülebilir. Fa
kat Denizbanka aid olan mallarm ekserisi Dev
letin hâkimiyetini temsil eder ve bazan millî 
hududlarrmız dışmda bayrağımızı taşıyacak se-
faine aid bulunduğu için bunların o yerlerde 
kabili haciz bir vaziyette bulunması, hâkimiyeti 
müliyemize biraz alâkalı bulunduğu için bu 
mallar üzerinde haczin caiz olmaması prensibi 
Hükümetçe, lâyiha Bütçe encümeninde müzakere 
olunurken tekrar mevzubahs edilmiş ve Hükü
metin teklifi üzerine Bütçe encümeniniz o 
teklife avdet ederek onu kabul etmiş bulunmak
tadır. 

Siz nasıl takdir buyurursanız öyle yapılır. 
REFİK İNCE (Manisa) — Bendeniz de Mus

tafa Onsay arkadaşımın noktai nazarma iştirak, 
Bütçe encümeninin noktai nazarma muhalefet 
ederim. 

Bu muhalefetimin sebebi de yine kendilerinin 

kabul ettiği 15 nci madde ile bu maddenin, bu 
mütaleanm tezad teşkil etmesi noktası esas 
teşkil eder. Bütün Türkiyede denize taallûk 
eden bütün işleri üzerine alan bir müessesei 
ticariye var. Çek çeker, sened verir, sened alır, 
poliçe alır, poliçe verir, konuşanento alır, ko-
nuşmento verir, beyanname alır, beyanname 
verir, yük taşır ... Heyeti umunıiyesile üzerinde 
Devlet damgası bulunduğu halde iş yapan bir 
müessesenin, alâmeti farikası olan bir müesse
senin eşhastan daha fazla bir mesuliyeti kabul 
etmesi lâzım gelir. Ben sermayemi ortaya koy
muşum, Denizbankm idaresinde bulunan vapura 
mal yüklemişim, kaptanı sarhoşluk etmiş, ka
yaya çarpmış, beni yüzbin lira zarara uğratmış. 
Zararımı istiyorum, elimde ilâm var, müracaat 
ediyorum, bu sene bütçede tahsisat yoktur. Ge
lecek sene alırsmız diye tıpkı maliyede düyuna 
kalan islerde olduğu gibi .. 

MALİYE V. FUAD AGRALI (Elâziz) — Ma
liyede böyle şeyler yoktur. Misal zikretmedikçe 
kabul etmem. 

REFİK İNCE (Devamla) — Millet huzurun
da söz veriyorum. 10, 20, 30 tane misal sayaca
ğım, fakat şimdi değil. 

Onun içindir ki bence Denizbankm teminat 
vermek külfet ve mesuliyeti eşhastan daha fazla 
olması lâzımdır. Maliye encümeninin düşündü
ğü gibi, Denizbankm Devlet malı telâkki edile
rek diğer mallarda olduğu, meselâ Tayyare ce
miyetinin mallarında olduğu gibi hususî bir ce
miyet ve müessese olduğu halde Devlet müesse
sesi hakkındaki ahkâma göre muamelenin istil
zam ettirdiği teminatı kaldırıp ta herkese emni
yetsizlik veren bir vaziyet ihdas etmek değil, 
memurları şiddetle cezaya çarptırmak gerektir. 
Onun içindir ki nasıl ki medenî akitte, ticarî 
muamelede haklarında muamele yaptığımız ze
vatın malı, mülkü, iş yapanın vicdanına temi
nat teşkil ediyorsa ve bu işte zarar gördüğü 
takdirde kendisine haciz ve tedbiri ihtiyatî 
suretile hak temin ediliyorsa, ferd istemese da
hi, biz kanunen onu yapmalıyız ki halka itimad 
gelsin. Benim alacağım vardır, ilâm da aldım, 
fakat verilmiyor. Mavnaları üzerindeki muşam-
basile, İzmirde veya Haliçte gözümün önünde 
sermaye ve bütün mameleki duruyor. Bu şekilde 
iş yapılmaz. Diğer taraftan da inhisar ve imti
yazın icab eettirdiği teminatın bulunmaması 
bendenizce, Devlet muamelâtmm tamamile zıd
dına bir şeydir. Onun için Maliye encümeninin 
teklifleri gayet doğrudur. Halkın iş yapmasını 
temin noktasından muvaffakiyetli olacaktır. 
Bunun kabulünü ben de istirham ediyorum. 

İKTİSAD VEKİLİ SAKİR KESEBİR ( Te
kirdağ ) — Denizbankm bünyesinde topladığı
mız başlıca deniz müesseselerine aid olan 2248 
numaralı kanun aynen, Hükümetin lâyihada ar-
zetmiş olduğu şekilde Devlet malı olduğu ifade
sini ihtiva etmektedir. Bu kaydin konmasında, 
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gerek Mustafa Önsay arkadaşımızın, gerek Re
fik İnce arkadaşımızın endişelerini tamamile 
takdir ediyorum. Kendilerinin noktai nazarları
na tamamile kıymetlerini vermek ve ona göre 
ölçmek lâzım gelir. Yalnız bu noktada hariçle 
münasebette bulunacak olan Denizyolları idare
mizin vapurları ecnebi memleketlerde her hangi 
basit bir mesele yüzünden müşkülâta maruz 
kalmak gibi vaziyetlere düşmüşlerdir. Buna aid 
tecrübeleri şimdi huzurunuzda arzetmiye lüzum 
görmüyorum, dairesinde mevcttur. Bu noktanm 
mevcudiyeti, daha ziyade bu noktai nazardan 
iltizam edilmiştir. 

Deminki maruzatımda da temas ettiğim gibi, 
ana kanunda bu hükümler münakaşa edilecektir. 
Bu noktainazardan her iki arkadaşımdan rica 
edeceğim, müsaade buyururlarsa, buradaki, tec
rübelerin neticesi olarak konmuş olan kaydi ol
duğu gibi takdiri âlinize arzediyorum, kabul edi
lirse muvafık olacaktır. Buna aid hüküm ileri
de ana kanunda münakaşa ve mütalea edilebi
lir ve buna aid kısmı için hususî bir karar da 
aimnus olur (Muvafık sesleri). 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Maddenin ikin
ci frkrasma aid yazılış tarzına dair bir ricam 
vardır, lütfen kabulünü arzedeceğim. Bununla, 
takib ve cezalanma hunusunda hem usul ve hem 
ceza kanununun hükümlerini daha ziyade vuzuh 
göstereceği kanaatindeyim. Onun için şöyle ya
zılmasını teklif ediyorum: « Denizbana aid mal
ları çalanlar, ihtilas edenler ve zimmete geçiren
ler veya her ne suretle olursa olsun su istimal 
edenler hakkmda Devlet mallarına karşı işle
nen bu sribi suçların takib ve cezalandırılması
na aid hükümler tatbik olunur. » Bövle demek
le hem usul kaideleri avnen tatbik edilmiş olur, 
hem de ceza kanununda onlar için müretteb 
cezalar bu şekilde mahkemelerce hükmolunur. 

BÜTOE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Arkadaşımızın maksadı bu gibi memur
lar hakkmda idare heyetlerince lüzumu muha
keme kararı verilmesi midir? 

SALÂH YARGI (Devamla) — Zaten malû
mu âlileridir ki, 1609 numaralı kanun, bu hu
susta memurin muhakemat kanunu tatbik edil
mez, Cumhuriyet müddeiumumiliklerin ce doğ
rudan doğruya takibat yapılır demektedir. Bi
naenaleyh idare meclisinin ve sairenin tahkikat 
yakmasına mahal yoktur. 1609 numaralı kanun 
hükümleri daha şiddetlidir, sürati âmirdir, bu 
flfibilerden haklarında son tahkikatm açılmasına 
karar verilmiş olanların, yani mahkemeye sev-
kedilenlerin mevkuf olarak muhakemesini gös
termektedir ki, hem meseleyi süratle intaç eder, 
hem de terhib, tahzir ve tahvif kuvveti daha 
büyük olur. 

BÜTÇE E. REtSt MUSTAFA ŞEREF ÖZ
KAN (Burdur) — Mezuniyet alma kaidesi var
dır. 1609 numaralı kanunda da vekilden veya 

validen mezuniyet alma usulü bakidir, 
SALÂH YARGI (Devamla) — Bendenizin 

düşündüğüm nokta hem usule aid olan hüküm
ler̂  hem de ceza kanununda yazılı cezalar tıpkı 
Devlete aid malı çalan ihtilas eden, zimmetine 
geçiren, sui istimal edenlere tatbik edilen usul 
ve cezaya müteallik hükümlerin ayni olmasıdır. 
Onlar neyi icab ettiriyorsa kâffesinin tatbik edil
mesi de gayet tabiidir. Bir mahzur düşünüyor
larsa ayrıca söylesinler. 

BAŞKAN — Maliye encümeni takririnde ıs
rar ediyor mu? 

MUSTAFA ÖNSAY (Çankırı) — tktısad ve
kili Şakir Kesebir arkadaşımız bize burada va-
id buyurdular ki, yeni bir kanun hazırlamak üze
reyiz. Bu kanunda yeni esaslar ve bilûmum ban-
kalan malları hakkmda hükümler koyacağız. Bu
nu vaid buyuruyorlar, ben de bu vaidlerine gü
venerek teklifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Salâh Yargının takririni okutu
yorum : 

Yüksek Reisliğe 
14 ncü maddenin 2 nci fıkrasmm aşağıda ya

zdı şekilde olmasmm kabulünü arz ve teklif ede
rim: 

« Denizbanka aid malları çalanlar, ihtilas 
edenler ve zimmete geçirenler veya her ne su
retle olursa olsun sui istimal edenler hakkmda 
Devlet mallarına karşı işlenen bu gibi suçlarm 
takib ve cezalandırılmasına aid hükümler tat
bik olunur. » 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

BÜTOE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Arzettim. Arkadaşımızın maksadı, usu
le aid hükümler de bunlar hakkmda tatbik edil
sin diyorlar. Usule aid hükümler tatbik edilir
se bu şekilde sui istimal yapmış olan Denizban-
km her hangi bir memuru hakkmda takibat 
yapabilmek için vekilden veyahud en büyük 
âmirden izin almak icab edecektir. Bu gibi ka-
yidler olmaksızın müddeiumumilerin doğrudan 
doğruya takibat yapabilmesi ve merasime tâbi 
tutulmaması daha doğrudur. Bunlara takibat 
noktasından bir favör vermek doğru değildir. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Bu kanunun te
ferruatına aid simdi etraflı malûmat arzedece
ğim için Raif Karadeniz arkadaşıma karşı, 
mutlaka izin almakla meselenin tavik edilecek 
ffibi bir safhaya, bendenizin teklifimle, girece
ğini, bunu arzetmemekle beraber, hiç zannet
miyorum. Çünkü Devlet mallarını ihtilas eden
ler ve saire için yanılacak takibatta 1609 numa
ralı kanunun kabul ettiği usul, kaideleri isi ta
vik etse zaten mevcud olan memurin muhake
mat kanununun tatbikatmdan hariç bırakıla
maz. O daha şiddetli hareket ediyor, ve doğ
rudan doğruya müddei umumî meseleye vazı-
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yed edebiliyor. Müddeiumuminin vazıyed 
edebilmesi için, şimdi bendenizin arzettiğim 
şekil kabul edilmese; projede, lâyihada yazılı 
olduğu gibi, Bütçe encümeninin metni olduğu 
gibi kanuniyet kesbetse no olacaktır? 

BÜTÇE E. R E M M. ŞEREF ÖZKAN 
(Burdur) — Müddeiumumi doğrudan doğruya 
efrad gibi takib edecek ... 

SALÂH YARGI (Devamla) — Müddeiumu
mi kendi kendine haberdar olabileceği gibi alâ
kadarlarının haberdar etmelerile de olur. Her hal
de Denizbankm memurlarının zimmetlerine pa
ra geçirdiklerine kendilerini murakabe ve tef
tişle mükellef olan kendi müfettişleri muttali 
olabilirler. Müddeiumumi meşhud bir suç ika 
edilmiş gibi, ammenin heyecanını nusuîe getire
bilir bir tarzı, diğer suçlar da gördüğümüz gi
bi derhal onu anlayamaz. Kezalik bu onun po
lis marifetile de kulağına gelemez, onun ıttılâı 
tahdid edilmez. O muttali olsa bile, 
müddeiumuminin ittılâı üzerine Deniz -
bank gibi büyük işler görecek böyle 
bir müessesenin haberi olmadan doğrudan doğ
ruya müddeiumuminin iş görmesinde zannedi
yorum ki, bir mahzur dermeyan etseler daha 
yerinde olur. Haberi olmak her halde daha mu
vafıktır. 1609 numaralı kanunda bir izin al
mak meselesi mevcuddur, fakat maddei kanu
niye tamamen hatırımda olmadığı için pek kati 
söyleyemiyorum. Böyle olduğunu kabul etsek 
bile bendeniz isin selâmeti namma, Bütçe encü
meninin telâkkisi veçhile tatbik edilmesinde da
ha fazla suhulet görüyorum. Zira müddeiumu
minin kendiliğinden haberdar olduğu bir iş gibi 
Denizbankm her hangi bir memurunun, filân se
finedeki kaptanı aleyhinde sayılan suçlar hak
kında kendiliğinden takibat yapmadan evvel, 
aid olduğu daireyi haberdar etmeden evvel adlî 
takibat başlasa, yerinde aranılan suç delillerini 
de müddeiumuminin eline vermek ve o suretle 
mahkemeye sevketmek daha faydalı olur. 

BÜTÇE E. M, M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Devlet memurlarının usulü muhake
mesine aid hükümlerde, Devletin vazifesi ge
ri kalmasm, memurlar rastgele bir ittiham ile 
mahkemeye sevkedilmesin diye bazı istisnaî 
hükümler vardır. Fakat irtikâb, irtişa, ihti
las gibi artık bir memurun haysiyeti ve Dev
letin inzibat ve haysiyeti mevzubahis olmayan 
hususlarda bu usulü muhakemeden hariç tu
tulmuş suçlar vardır. İkinci defa yapılan ka
nunda da yine Devlet memuru oldukları için 
bir kaza kaymakamı veya amme hizmeti ba
şında bulunan her hangi bir şahsın müddei
umumiye derhal haber vererek tevkif edilmesi 
gibi bir vaziyet husul bulmasın da o makam
dan izin alınsın, ondan sonra idare heyetine 
gitmeden mahkemeye gitsin diye Devlet me
murunda olduğu gibi, memurun haysiyetini 
düşünen bir formül vardır. Deminden beri mü

nakaşa ve izah edildiği gibi Denizbank memur
ları ne Devlet memurudurlar, ne de onlar için 
düşünülmüş inzibatî bir vaziyet vardır. 

15 nci madde, bu memurların halk ile olan 
temaslarında haklarında umûmî hukuk hü
kümleri tatbik olunur, diyor. Arkadaşımızın 
ifadelerinden anlıyorum ki, Denizbank memur
larının da, Devlet memurları gibi favorize 
edilmesi istenilen bir teklif karşısında bulun
maktayız. Kendilerinden rica ederim, diyor
lar ki, emsali kanunlarda vardır, bu da ayni 
şekilde çıksın. Biz bu memurları himaye eder
ken hırsızlıklarını da himaye eder gibi bir 
kaydin buraya girmesini doğru bulmuyoruz. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? (Yok 
sesleri). 

Takriri tekrar okuyoruz. 
(Takrir tekrar okundu). 
SALÂH YARGI (Kocaeli) — Müsaade eder

seniz maddeyi bir defa burada okuyayım. Bu 
kanunlar hafızadan söylenemez. Kanunların 
kelimesinin, noktasının bilhassa cezaî kanun
larda çok ehemmiyeti haiz olduğunu muhte
rem ve eski meslektaşımız takdir buyururlar. 

RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Eski de
ğil, halen de meslektaşız. 

SALÂH YARGI (Devamla) — Ne bileyim, 
şimdi iktısadcı, maliyecisiniz. (Gülmeler). 

1609 numaralı kanun daha şiddetli hüküm
leri ihtiva eder. Bu şiddet, sayılan suçların 
yapılmasına mücasereti meneder, yapıldığı tak
dirde de haklarında ağır ceza, şiddetli ve seri 
muamele yapılması mülâhazasile konmuştur. 
Bunun memurin muhakemat kanunundan ayırd 
edilmesi de arzettiğim sebeblerden başka bir 
şeye istinad etmiyor. Şimdi burada izinden ba
his buyurdular. Bendeniz yine tekrar ediyo
rum ki, Denizbank gibi, göreceği işlerin ma
hiyetine göre orada çalışanların çalmak, zim
metine para geçirmek, ihtilas ve her hangi 
bir suiistimalden dolayı oraya mensub bir me
mur hakkında müddeiumuminin her ne suretle 
olursa olsun muttali olacağı bir suçtan dolayı 
hiç Denizbankı haberdar etmeksizin başından 
sonuna kadar muamele yapması mı doğrudur, 
yoksa bunun yapılamıyacağı Raif Karadeniz 
arkadaşımızın dediği gibi daha İyi bir mua
melenin tatbiki mi temin ediliyor? Raif Ka
radeniz arkadaşımızın dediklerini tekrar ede
yim. Buyurdular ki: Buna memurluk kokusu 
vermemek. Kokusu ne demektir? Memurla
rın imtiyazla hareket etmesi hiç bir vakit hiç 
kimsenin hatırından geçmez. Her maznunun 
mutlaka suç işlediği muhakkak addedilemez. 
Isnad olur, rivayet olur, fakat bu isnad ve 
rivayetin hakikatini meydana çıkarmak için 
aid olduğu kanunî merciler çalışırlar. Tabiî bir 
idare memuru isnad ve iftiraya da uğrayabilir. 
Her hangi bir maksad tahtında suçsuz olduğu 
halde maksad tahtında bir isnada maruz kal-
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ması ihtimali de vardır. Derhal adliyenin ha
rekete geçmesi ve umumî muamelelerin tatbi
ki, Devlet otoritesinin tatbiki noktasından bir 
usul kabul edilmiştir. Amma, nihayet tahki
kata münhasır kalır. Bundan sonra muamelesi, 
idarî mahkemelerin kaldırılmış olmasıdır ki, 
ta meşrutiyetten beri umumî mahkemelere aid-
dir. Bu tatbikat ta o zaman kabul edilmiştir. 
Tevhidi kazaiyi 1609 numaralı kanun kabul 
ediyor. Fakat şimdi daha seri ve şedid hüküm
leri havi olmak itibarile idarî muamelelerin de 
bu daireden yapılmasını bendeniz teklif et
miş oluyorum. Aramızdaki fark budur. 

Muhterem Bütçe encümeni reisi Mustafa 
Şeref ve Mazbata muharriri arkadaşımızın, her 
ikisinin de, izin almakla mukayyed olduklarına 
gelince: Müddeiumumi hazırlık tahkikatı yap
mak için izin almak mecburiyetinde değildir. 
Hazırlık tahkikatında iş sahibi ister hususî, is
ter Devlet işlerinde meşgul olsun, onun hakkın
da hiç olmazsa zannı iltizam edecek derecede 
bir delil elde edilmedikçe onu maznun sıfatile 
ne sorgu hâkiminin huzuruna sevketmek, ne de 
mahkeme sandalyesine oturtmak doğru olma
yacaktır. Ceza kanunu, hangi hallerde bir 
şahsın sorguya çekileceğini maddelerinde zik
retmiştir. Bu kanun da ona ahenkli olarak 
hazırlık tahkikatının yapılması hususunda izin 
keyfiyetinin verilmesini tasrih etmektedir. 
îzin almak, işi Donizbanka bildirmekten iba
rettir. Muhterem tktısad vekili takdir buyu
rurlar ki bir memur tarafından yapılan hır
sızlık, ihtilas, zimmete para geçirmek gibi hu
suslarda müddeiumumiler buna muttali olur 
olmaz haber vermeksizin işe karışmak salâhiye
tini haiz olmalıdırlar. Bu tarz, müessesenin se
lâmeti noktasından da şayanı kabuldür. 

İHSAN TAV (Bayazıd) — Bu madde han
gisidir? 

SALÂH YARGI (Devamla) — Madde şudur: 
(Birinci madde — Irtikâbdan, rüşvet alıb 

vermekten, ihtilas ve zimmete para geçirmek
ten, gerek doğrudan doğruya ve gerek memuri
yet vazifesini sui istimal suretile kaçakçılıktan 
ve resmen vuku bulan müzayede ve münakaşa
lara ve alım ve satıma fesad karıştırmaktan ve 
Devlet hariciyesine aid mahrem evrakı veya şif
releri ifşa veya ifşaya sebebiyet vermekten ve 
bu cürümlere iştirakten maznun olanlar hakkın
da memurin muhakematı kanunu cari değildir. 

Ancak bu cürümlerden haberdar olan Cum
huriyet müddeiumumileri maznun millî irade 
ile mansub memurlardan ise sorguya çekmek-
sizin yaptığı hazırlık tahkikatı evrakmı Adliye 
vekâleti vasıtasile memurun tâbi olduğu icra 
vekiline gönderir ve kanunî takibat icrası için 
müsaade taleb eder. icra vekili lüzum görürse 
ayrıca tahkikat yaparak bu talebe azamî 15 
gün içinde cevab vereceği gibi bu cürümlere 
muttali olduğu halde dahi yine Adliye vekâleti 

vasıtasile takibata salahiyetli Cumhuriyet müd
deiumumiliğine işi tevdi eder. 

Vilâyetlerin millî irade ile mansub olmryan 
memurlarile tâli memurları hakkında Cumhu
riyet müddeiumumisi takibata lüzum görürse-
maznunu sorguya çekmiyerek hazırlık tahkikatı 
yapmakla beraber keyfiyeti valiye bildirir. Vali 
isterse ayrıca tahkikat ta yaparak azamî 15 gün 
içinde takibata muvafakatini beyan eder. Mu
vafakat edilmediği takdirde müddeiumumi o 
memurun mensub olduğu vekâletten Adliye 
vekâleti vasıtasile takibat icrasına müsaade edil
mesini ister. 

Bu cürümlerden maznun olan kaza kayma
kamları hakkında yapılacak takibatı o kazanm 
merbut bulunduğu vilâyetteki ağır ceza mah
kemesi nezdinde bulunan Cumhuriyet müddei
umumisi bizzat yapar. 

Bu cürümler hakkında ilk tahkikat yapılma
dan önce müddeiumumiler tarafından icra edi
lecek hazırlık tahkikatı maznunun mensub ol
duğu vekâlet ve vilâyetçe tahkikat yapılmasına 
ve maznunun işten elinin çektirilmesine mâni 
değildir. 

Vekâletlerin millî irade ile mansub olmryan 
memurları hakkmda bu cürümlerden dolayı 
Cumhuriyet müddeiumumilerince lüzum görüle
cek takibat için Adliye vekâleti vasıtasile men
sub olduğu icra vekilinin muvafakati almrr. 

Müsteşarlar ve valiler hakkmda bu kanunun 
hükmü cari değildir.) . 

Yani hazırlık tahkikatı esnasında, bunlar ki 
millî irade ile mansub olacakları, kanunda ya
zılmıştır, mahdud reis ve azalardır. Bu kanunda 
başka millî irade ile mansub memur göremiyo
rum. 

Kabul buyurdukları kayid, işi talike sebebi
yet vermez. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Arkadaşlar; 
memurini muhakemat kanunu, memurin kanu
nuna göre memur sayılan kimseler hakkmda 
tatbik edilen bir kanundur. Yani bu kanundaki 
hükümler ancak Devlet memurları hakkmda 
tatbik olunur. Ceza kanunundaki memur tari
fi daha geniştir, orada ayn bir memur telâkkisi 
vardır. 1609 numaralı kanun esas itibarile me
murini muhakemat kanununa tâbi olan kimse
lerin bazı ahvalde bu kanuna tâbi olacağı hak
kındadır. Banka kanununda ise iki kayid var
dır: biri bankanın mallan Devlet malı gibi ol
duğu ve bazı hususlarda onları çalanların, ih
tilas edenlerin ve zimmetlerine geçirenlerin 
de Devlet memurları gibi ceza göreceklerine da
irdir. Esas itibarile banka memurları ceza usu
lü bakımından Devlet memuru değildir. 

Yalnız ceza kanunu tatbikatında bazı cü
rümler muvacehesinde memur telâkki edilmiş
ler, ona göre ceza görmeleri esası tasbit edil
miştir. Bu demek değildir ki 1609 numaralı ka-
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nuna tabidirler. Bunu icabettirecek hiç bir hu
sus yoktur. Esasen 1609 numaralı kanunun hu
susî hükümlere tâbi memurları umumî hüküm
lere tâbi tutan bir kanun olması dolayisile bu 
hâdiselere tatbiki için ayrı bir sebeb yoktur, 
kanaatmdayım. 

BAŞKAN — Başka mutalea var mı? 
Salâh Yargmın takririni reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 

edilmemiştir. 
14 ncü maddeyi aynen okutuyorum. 
(Madde 14 tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... 
SALÂH YARGII (Kocaeli) — Müsaade bu

yurunuz. Mürettep olmaz. Mürettip, olacak. 
BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 15 — Denizbank memurları halk 

ile ve mensub oldukları idare ile muamele ve 
münasebetlerinde hususî müesseseler ahkâmına 
tâbidir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Şimdi kabul et
tiğimiz hükümler bu vaziyete müteariz değil 

mi? 
Ticaret kanunlarına; ahkâmı umumiyeye ta

bi olurlarsa Devlet malı nasıl telâkki edeceğiz? 
BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 

(Trabzon) — Noktai nazarları anlaşılmadı. 
Lütfen tekrar ederler mi? Anlıyamadım. 

REFİK İNCE (Manisa) — Memurların, 
halkla ve mensup oldukları daire ile muamele 
ve münasebetlerinde hususî müesseselerin tabi 
oldukları hükümlere tabidirler. «Hususî müesse
selerin tâbi oldukları hükümlere tabidirler» in 
manası bence halkın, iki kişinin yekdiğerile 
münasebetlerinden doğan hukukî neticeler ne 
ise evvelüahir aynıdır demektir. O halde bu hiz
mette alacaklının hizmet alacağını tahsil için 
bu madde mucibince haciz hakkına sahib olma
sı tabiidir. Yukarıda ise bunu Devlet malı ola
rak kabul ettik. İkisini nasıl telif edeceğiz? 
diye soruyorum. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşım 15 nci madde ile 14 
ncü madde arasmda tenakuz vardır diyorlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hayır. 
RAİF KARADENİZ (Devamla) — Yahud 

gayrikabili teliftir diyorlar ve gayrikabili telif 
olduğunu şu şekilde izah ediyorlar: 14 ncü mad
de de Denizbankm malları Devlet malı sayılı
yor. 15 nci madde de buradaki memurların halk 
ile ve mensub oldukları idarî müesseselerle 
münasebeti hususî hükümlere tâbi tutuluyor ve 
bunları kabili telif görmüyor. Halbuki yukarı
daki madde memurlardan bahsetmiyor. Mal
lardan bahsediyor 15 nci madde ise yalnız me
murlardan bahsediyor. Burada kabili telif ol
mayan nokta nedir? anlayamadım. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hakikaten sual 
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sorduğum iyi olmuş. Anlamamakta haklı imi-
şim. Verdikleri izahattan sonra daha çok müş
külâta uğradım. 

Denizbank memurları halk ile ve mensub 
oldukları idare ile muamele ve münasebetle
rinde hususî müesseseler ahkâmına tâbidir, di
yorlar. Yani buradaki muamele kahve içmek, 
muhabbet etmek değil, iş görmek, mal alıp para 
vermek, para almak, tazminat istemek, tazmi
nat vermek, maruz bulunduğu şu ve şu zarar 
karşısında hak iddia etmek. Binaenaleyh bu
rada biz Denizbanktan bahsetmiyoruz, Deniz
bank memurları halk ile ve mensub oldukları 
sonra bu maddeye lüzum yok. Yalnız, niçin ya
zıldığını izah etmelerini rica edecektim. Deniz
bank memurları halk ile ve mensup oklukları 
idare ile muamele ve münasebetlerinde hususî 
müesseseler ahkâmına tabidirler denince, tîpkı 
borçlar hukuku, kanunun medenî, ticaret huku
ku ve şu ve bu kanunlarda sayılan münasebet
lerde, hariçle memurun münasebeti ve vaziyeti 
hukukiyesi ne ise burada da öyledir, demek iste
diler. Hakikaten bu gayet doğrudur ve öyle ol
ması lâzımdır. Fakat benim malımı almış, meselâ, 
onun tabiri var, tahmil ve tahliye şefi, malımı ona 
teslim etmişim. Ben Denizbanka mensub tahmil 
tahliye şefine, adını, cismini bilmediğim adama 
malımı teslim etmişim. Bu zat, benim teslim et
tiğim malı hasara uğratmış, dikkatsizlikten yak
mış, iyi sevketmemiş, gemi denize kaptırmış. 
Bundan bir münasebeti hukukiye doğar. Bu mü
nasebeti hukukiye tıpkı hususî müesseseler ah
kâmına tâbidir. Bittabi bundan dolayı isteyece
ğim tazminat da ticaret kanununun, kanunu 
medeninin tâbi olduğu ahkâm içindedir. Bu
nu mensub olduğu müesseseye tatbik ederken 
ayni şekilde tatbik edilecek manası çıkar ki doğ
rudur. Bu maddeye aynen rev veriyorum ve ye
rindedir. Bunu nasıl telif edeceğiz? Memurları 
müşkülâttan kurtarmak için bu izahatı istedim. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Arkada
şım zaten benim vereceğim izahatı vermiş bulu
nuyor. 15 nci madde mucibince bu memurlar tıp
kı bir ecir gibi hususî müesseselerin istihdam 
ettikleri şahıslar mahiyetindedir ve Devlet me
muru değildir. 

14 ncü maddenin hükmü ise o, büsbütün baş
kadır. Denizbankm patnmuanma dahil olan 
mallar arasındadır ve Denizbankm malından do
layı tebellür edecek ihtilâf başka, memur ile 
halk arasında ve memur ile Denizbank arasında
ki ihtilâf yine başkadır. Yukarıda mevzubahs 
edilen şeyle, Denizbankm şahsiyeti hükmiyesine 
aid bulunan mallar maksuddur. Bu itibarla telif 
edilemiyecek hiç bir nokta yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
var mı? 

RSFİK İNCE (Manisa) — Müsaade buyuru-
lursa evelâ bunu halledelim. 

Raif Karadeniz arkadaşımızın bir sözünü, 
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maadasına iştirak etmemek şartile, kabul ede
rim. Dediler ki, benim vermiş olduğum izahat 
kendi noktai nazarlarına muvafıkmış, bunu ka
bul ederim. Fakat memur ecirmiş, falânmış. Bir 
Bir müesseseye mensub olan memurun ifa etti
ği muamele, o müesseseyi mesul tutar. Binaena
leyh İstanbulda bir tahmil ve tahliye şefinin Ha
liçte yapmış olduğu bir muamele, Ankarada otu
ran Denizbankı mesul eder. Vaziyet, mahiyeti iti-
barile budur. Bundan maksad şudur: Âmirle 
müstahdemin vaziyetleri. Bu müstahdem idare
ye karşı mesuldür. İş yaptığından dolayı mesu
liyeti idareye karşı, yapılan işten dolayı da me
suliyet müesseseye aiddir. Binaenaleyh bu fık
raya iştirak ediyorum, mesele yoktur. Madde ye
rindedir. Memurların eşhasla münasebetleri 
vardır. Vazu kanun çok yerinde bir madde yap
mıştır. Fakat bu ecir vaziyetleri bu maddeye 
girmez. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanunla Denizbank bün
yesine ilhak edilen müessesattan, intikal dolayı-
sile tevhid ve memur kadrosundan yapılacak ta
sarruf neticesinde, açıkta kalacak memurların, 
bu kanunun on yedinci maddesi mucibince teka-
üd kanunları hükümlerinden istifade edecek
lerden mâadasına mensub oldukları müessese
lerde bu müesseselerin Devlete intikali tarihin
den itibaren geçen beher hizmet senesine muka
bil birer aylık tazminat verilir ve ilişikleri ke
silir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — 15 şubat 1937 tarih ve 3137 
numaralı kanun mucibince kurulmuş olan teka-
üd sandığı bu kanunun meriyet tarihinden iti
baren (Denizbank tekaüd sandığı) unvanmı 
alır. 

Mezkûr 3137 numaralı kanun hükümleri: 
A) Denizyolları ve Akay işletmelerile fabri

ka ve havuzlar idaresi memur ve müstahdemleri 
hakkında devam suretile tatbik olunur. 

B) Tahlisiye umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemleri hakkmda mülga Seyrisefain ida
resinden müntakil memurlar misüllü tatbik 
edilir. 

O) istanbul, izmir ve Trabzon limanları 
memur ve müstahdemleri hakkmda 3023 nu
maralı kanunun 22 nci maddesi mucibince ma
aşlarından % 5 aidat kesilmeğe başlandığı ta
rihten itibaren tatbik olunur. 

D) Yukarıdaki fıkralarda yazılı olanlardan 
mâada Denizbanka intisab edecek sair memur
lar hakkmda da intisab tarihlerinden itibaren 
tatbik olunur. 

Bu kanunun meriyetinden'itibaren altı ay 
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zarf mda Denizbankta istihdamlarına Hükümet
çe lüzum görülerek Denizbanka intisab edecek 
maaşlı Devlet memurlarının Denizbanka geçe
cek olan hizmet müddetlerine, bunlarm Devlet 
hizmetinde maaşla geçen hizmet müddetleri zam
medilmek suretile kendilerile yetimleri hakkm
da Devlet hizmetinden aldıkları son maaş üze
rinden 1683 numaralı tekaüd kanunu mucibin
ce tahsis muamelesi yapılır ve bu tahsislar De
nizbank tekaüd sandığı tarafmdan ödenir. 

B. E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu 17 nci maddenin son fıkrasının 4 ncü 
satırında «Denizbanka geçecek olan hizmet...» 
denilmiştir. Bu, «Denizbankta geçecek olan 
hizmet..» olacaktır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? ... Mad
deyi bu tashihle kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Denizbank tekaüd sandığmm 
idare heyeti; bu sandıkla alâkalı kendi memur
ları arasından Banka umum müdürlüğünce seçi
lecek ve memuriyetleri îktısad vekâletince tas
dik olunacak beş zatten ve Sandık müdüründen 
mürekkeb altı aza ile Denizbank memurları ara
sından doğrudan doğruya îktısad vekâletinin 
seçeceği bir reisten teşekkül eder. 

Reislik ve azalık müddetleri bir senedir. 
Müddetleri bitenlerin tekrar seçilmesi caizdir. 
Reis ve azalar bu vazifelerini aslî vazifelerine 
munzam bir hizmet olarak ve hiç bir para al
maksızın ifa ederler. 

İdare heyeti en az ayda bir defa behemehal 
ve bundan başka lüzum hâsıl oldukça reisin da
veti üzerine toplanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Denizbankm idare ve mura
kabe şekilleri, idare meclisile Umum müdür ve 
muavinlerinin ve mürakiblerinin vazife ve salâ-
hiyetlerile memurlarının tayin, tebdil, terfi ve 
tecziye usulleri bu kanunun meriyetinden itiba
ren en geç bir sene zarfında birer nizamname ile 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Denizbankm kendi işleri için 
yapacağı inşaat ve tesisata muktazi arazi ve ar
salardan Devletin başka bir hizmetine tahsis 
edilmeyenler takdir edilecek kıymetleri üzerin
den bedelleri bankanm sermayesine ilâve edil
mek üzere Bankaya devredilir. Gerek bu kabîl 
arazi ve arsalar ve gerekse bu kanunun altmcı 
maddesi hükümlerine göre bankaya intikal ede
cek gayrimenkullerle deniz vasıtaları için inti
kalden dolayı bankadan hiç bir harç ve resim 
almmaz. 
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BAŞKAN* — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 21 — Denizbankın deruhde ettiği 

hizmetlerin ifasına muktazi arazi ve arsalarla bi
nalar belediyelerce yapılacak istimlâk hakkın
daki kanun hükümlerine göre istimlâk olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 —- Denizbank Ziraat, Emlâk, ve 
eytam bankalarile Sümer ve Etibanklar gibi 
millî kredi müesseselerinin haiz oldukları umu
mî hukuk ve imtiyazlardan istifade eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Denizbankın, bankacılık işle
ri hariç olmak üzere, yapacağı hizmetlerden Ik-
tısad vekâletince lüzum görülenlere aid ücret 
tarifeleri her sene temmuz ayı içinde toplanacak 
ve îktısad vekâletince kendi memurları arasın
dan intihab olunacak bir reis ve bir mütehas
sıs aza ile umum ticaret odaları kongreleri tara
fından üç sene müddetle intihab edilecek üç 
mütehassıs azadan ve Denizbankın kendi me
murları arasından seçeceği bir kişiden mürek-
keb olmak üzere ceman altı kişilik bir komis
yon tarafından tesbit edilir. 

Bu komisyonda gerek îktısad vekâleti, ge
rek ticaret odaları kongresi azaları ve gerek De
nizbank yukarıda yazılı altı azadan maada lü
zum gördükleri kadar müşavir de bulundurabi
lirler. Şu kadar ki, bu müşavirlerin mevcudiye
ti istişarî mahiyette olub reye iştirak edemezler. 

Komisyonca tesbit edilen tarife îktısad ve
kâletinin aynen veya tadilen tasdikile meri olur. 
Yeni tarifenin tasdikına kadar bir evvelki tari
fe muteberdir. 

Bu tarifeler görülecek lüzum üzerine muay
yen vaktinden evvel dahi îktısad vekâletince 
değiştirilebilir. 

Umum ticaret odaları kongresinin bu kanu
nun meriyetini takib eden ilk içtima ve seçimi
ne kadar geçecek zaman için evvelki kongre ta
rafından bu maksadla seçilmiş olan üç azanın 
bu komisyona iştirak salâhiyetleri devam eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Tahlisiye idaresinin teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 1445 sayılı kanunun 
4, 5 ve 7 nci maddelerile mezkûr kanunun üçün
cü maddesini değiştiren 1755 ve 1955 sayılı ka
nunlar ; 

Denizyolları işletme hakkındaki 2239 sayılı 
kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasile 4, 5, 
6, 7, 8, 11, 12, 16 ve 17 nci maddeleri; 

Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabrika 
ve havuzlar teşkilâtı hakkındaki 2248 sayılı ka
nunun 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ve 13 ncü madde

lerile mezkûr kanunun 8 nci maddesini değişti
ren 3014 sayılı kanun; 

Denizyolları ve Akay işletme idarelerinin 
yaptıracağı gemiler için 10 milyon liralık tah
sisat verilmesi hakkındaki 2708 sayılı kanunun 
4 ncü maddesi; 

İstanbul ve îzmir limanlarının sureti idaresi 
hakkındaki 3023 sayılı kanunun 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, ve 25 nci maddeleri 
ile 16 nci maddesinin birinci fıkrası; 

Vangölü işletmesi hakkındaki 3025 sayılı ka
nunun 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 ve 15 nci madde
leri; 

Denizyolları ve Akay işletmelerile Fabrika 
ve havuzlar idareleri memur ve müstahdemleri
nin tekaüdlükleri hakkındaki 3137 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesile bu kanunun hükümlerine 
muhalif sair hükümler mülgadır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanun hü
kümlerine göre Denizbanka intikal edecek olan 
ve bilançoya tâbi bulunan müesseselerin 1937 
senesi bidayetinden intikal tarihine kadar olan 
muamelâtını muhtevi devir bilançoları Deniz
bankın ilk senesi bilânçosile beraber Denizbank 
umumî heyetinin tetkik ve tasdikma arzedilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Dördüncü mad
de mucibince intikal eden idare ve müessese
lerin şimdiki teşkilâtı, Denizbank tarafından 
yeni teşkilât vücude getirilip faaliyete başla
yıncaya kadar Denizbank namına faaliyetleri
ne devam ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
m? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun 
dördüncü maddesi mucibince Denizbanka ilhak 
edilen ve muvazenei umumiyeye dahil bulunan 
Kılavuzluk ve romorkörcülük müdürlüğünün 
1937 malî senesi için fabrika ve havuzlara si
pariş etmiş olduğu vesaitin bu kanunun meri
yeti tarihine kadar ödenmemiş olan bakiye be
delleri 1937 bütçesinin 823 ncü faslmdaki tah
sisattan Denizbanka ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Bu kanun 1 ikinci kânun 1938 
tarihinden muteberdir. 

BAŞKAM — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle 

tasvibinize arzediyorum. 

6' — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain 
muidi e de nam e sinin t ıh: ine i kânun 1937' tarihin
den itibaren bir ay uzatılması hakkında 1/721, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahede-
nameşinin 1 şubat 1937 den 1 mart 1937 tarihine 
kadar bir ay müddetle uzatılması hakkvnda 1/722, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahe
de name sinin meriyet müddetinin bir ay temdidi 
hakkında 1/782, Türkiye - Sovyet ticaret ve 
seyrisefain muah.edcnamesinin 1 mart 1937 tari
hinden itibaren bir ay daha uzatılmasına dair 
1/885, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain 
•muahedesinin meriyet müddetinin bir ay daha 
uzatılması halkında 1/895, Türkiye - Sovyet ti
caret ve seyrisefain mıudıedenamesinin 1 haziran 
1937 tarihinden 1 temmuz 1937 tarihine kadar 
bir ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkında 
1/898, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mu
aheden ame sinin î temmuz 1937 tarihinden 1 ağus
tos 1937 tarihine kadar bir ay müddetle meriye
tinin tasdiki halikında 1/899, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefain muaheden ame sinin 1 ağus
tos 1937 tarihinden 1 eylül 1937 tarihine kadar 
bir ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkında 
1/900, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain 
muah e denetme sinin 1 eylül 1937 tarihinden 15 
teşrinievvel 1937 tarihine kadar bir buçuk ay 
müddetle meriyetinin tasdiki halikında 1/901 
sayılı kanun lâıjihaları ve Hariciye ve îktısad 
encümenleri mazbataları [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Rus Sovyet Cumhuri
yeti arasında akid ve imza edilmiş olan 16 mart 
1931 tarihli ticaret ve seyrisefain mukavelesi 
müddetinin uzatılmasının tasdikına dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Rus 
Sovyet Cumhuriyeti arasında akid ve imza edi
len 16 mart 1931 tarihli ticaret ve seyrisefain 
mukavelesinin 1 kânunusani 1937 tarihinden 
1 eylül 1937 tarihine kadar birbirini müteakib 
birer ay ve 1 eylül 1937 tarihinden 15 teşrini
evvel 1937 tarihine kadar daha bir buçuk ay 
meriyet müddetlerinin uzatılması kabul ve tas
dik olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-

[1] 37 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

7 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa, M (diye, Bütçe ve Diva
nı muhasebat encümenleri mazbataları (1/37) \1\ 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 18 nci maddesi aşağıda yazıl
dığı üzere değiştirilmiştir: 

Mütekaid zabit ve askerî memurlardan se
fer ve hazar vakitlerinde askerlik hizmetine 
alınmış olanlara rütbe ve memuriyetleri muhas-
sasatı verilmek üzere tekaüd maaşları muvak
katen kesilir. 

Bunlar hazar veya seferdeki hizmetleri esna
sında malûl kaldıkları takdirde evvel ve âhir 
hizmetleri mecmuuna ve maluliyet derecelerine 
nazaran yeniden tekaüd maaşına nail olurlar. 

Mütekaid zabit ve askerî memurlardan yal
nız seferberlik zamanına münhasır olmak üzere 
hizmet esnasmda rütbe ve smıfları terfi edilmiş 
olanlar evvel ve âhir hizmetleri mecmuuna ve 
yeni rütbe ve sınıflarına göre yeniden tekaüd 
maaşına nail olurlar. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Maliye vekili 
izahat versinler. Her gün bir tekaüd kanunu çı
karıyoruz, halâ bitmedi mi? 

BAŞKAN — Madde hakkında mütaleanız 
var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MİT AT AYDIN (Trabzon) — Geçenlerde bu 
kanunun müzakeresi esnasmda kanunun bir de
fa da Divanı muhasebat encümeninde müzake
resini rica etmiştim. Bunu lütfetmiştiniz. Encü
menimiz yeni lâyihaya tamamile iştirak etmiş
tir. Yalnız bir nokta üzerinde bendeniz muha
lif kaldım. Bu kanun gayet samimiyetle yapıl
makla beraber tatbiki halinde tek bir vatanda-
şm hakkmı ref etmek için yapılmış bir kanun gi
bi şeklini alıyor. Bu ref edici şeklin verilmemesi
ni rica edeceğim. Bunun için de bir takrir arze-

[1] 8 sayılı basmayazıya ek zaptın sonunda
dır. 
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diyorum. Yalnız esası bir defa burada arze-
deyim. 

Bilirsiniz ki Divanı muhasebat her üç ayda 
bir raporları ile bilhassa tekaüd kanununa aid 
mesaili Yüksek huzurunuza arzeder. Bundan 
takriba 4 sene evvel gelmiş olan bir raporda her 
hangi bir vatandaşın tekaüdlüğü meselesinde 
1683 numaralı kanunun 18 nci maddesinin tat
biki lâzımgelirken Divanı muhasebatın bir te-
vehhüm neticesi olarak yanlış bir işe girdiği gö
rülmüştür. Divanı muhasebat encümeni rapo
runda bunu arzetmiştir. Divanı muhasebat şu 
şekilde mütalea ediyor: 1683 numaralı kanunun 
iki hükmü vardır. Birinci hükmü mütekaiden 
muvazzaf zabitan hazar zamanmda malûl olur
larsa 1683 numaralı kanundan istifade ederler ve 
yeniden tekaüde sevkedilirler. Eğer seferde 
malûl ve rütbeleri terfi edecek olursa bunlar 
da yeni kanundan istifade ederler. Yani sefer
de hem maluliyeti hem de terfii rütbeyi esas al
mıştır. Hazarda ise yalnız maluliyeti zikretmiş
tir. Hükümet bunu da bu şekilde mütalea et
mediğinden bir tefsir olarak Meclise sevket-
miş, fakat tefsirde muvaffak olamayınca tekrar 
bir kanım lâyihası tanzim ederek buraya gelmiş. 
Fakat kanun lâyihasında Hükümet ilk defa gel
diği gibi gelmiyor, bir hususiyet daha ifade edi

yor. O da^su oluyor: hazar zamanında da mü-
tekaid zabitler terfi edecek olurlarsa bundan is
tifade eder, diyor. Bizim Müdafaa encümenine 
geldiği zaman bu encümen hazar zamanında ter
fi meselesini kabul etmeyerek tamamile redde
diyor. Bu reddolununca 1683 numaralı kanu
nun 18 nci maddesinin eski şekli ile yeni şekli 
arasmsa hiç bir fark kalmıyor. Size 1683 numa
ralı kanunun 18 nci maddesini okuyorum: 

« Mütekaid zabitler ve askerî memurlardan 
sefer ve hazar vaktinde, askerî hizmete alın
mış olanlara rütbe ve memurluk muhassasatı ve
rilmek üzere tekaüd maaşları muvakkaten ke
silir. » Şimdi okuduğum yeni madde aynen mev
cuttur. Asıl esasa gelelim: bunlar hizmete alın
dıklarında malûl olurlarsa tezayüd eden hizmet 
müddetleri ve maluliyet derecelerine nazaran, 
söylediğim gibi, yeni kanuna nazaran maaşa 
nail olurlar. Maliye encümeni şunları ilâve et
miştir. 

MtLLÎ MÜDAFAA E. REİSİ Gl. KÂZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbekir) — Madde kabul 
olundu, bu ikinci maddedir. 

MÎTAT AYDIN (Devamla) — Bendeniz de 
ikinci madde üzerinde söylüyorum. Şunu izah 
edevinı ki, eski maddeyi yeni madde tekrar 
tafsil ediyor. İkisi de avnidir. 1683 numaralı 
kanunun 18 nci maddesinin yeni şekli, eskisinin 
avnidir. Kendilerinin yazdıkları gibi bunu tav
zih etmişler ve doğrudan doğruya yeniden te
kaüd olur, yerine, ikinci şekilde yeniden tekaüd 
maaşma nail olurlar, demişlerdir. 

Yani 1930 senesinde çıkmış olan kanunun 
18 nci maddesile bu günkü tekaüd kanununun 
18 nci maddesi aynidir. Şimdi bu esnada her 
hangi bir şekilde tekaüde sevkedilmiş bir vatan
daşın mücadeli milliyeye iştirak etmiş malûl ol
muş, arkadaşları terfi etmiş bir zabitin maaş 
işi bizim Divanı muhasebata gelmiştir. Bu za
bit sefer zamanmda terfi etmiştir. Bu kanunun 
hükümleri eski kanunun hükümlerini tasrih 
için yapıldığından 1683 numaralı kanun muci
bince tekaüd edilirse vaziyet şu şekle giriyor: 
bu zabit eski kanuna göre tekaüd edilirse eski 
bir hükme maruz kalıyor ki bu zabitin hakkı 
tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bu haksrz-
lığı refetmek için bu kanunun hükümlerini 1683 
numaralı kanunun hükümlerine bağlamak lâ-
zam gelir. Aksi takdirde her hangi bir vatandaşa 
karşı haksızlık edilmiş olur. 

M. M. E. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzu
rum) — Bu kanunun tarihini 1683 numaralı 
tekaüd kanunu tarihine götürecek olursak bun
dan ne şekilde istifade temin edilecektir lütfen 
izah ederler mi? 

MITAT AYDIN (Trabzon) — Maalmemnu
niye. 

Her hangi bir zabit kabul ediniz ki millî 
müeadeleve iştirak etmiştir. Tekaüd kanunu da 
eski hükümleri tasfiye etmek için konulmuş bir 
kanundur. Burada konan hükümler eski memur 
arkadaşların hukuku içindir. Millî mücadeleye 
iştirak etmiş bir arkadaşm tekaüd müddeti 
gelmiş ve bu da 1930 - 1937 arasmda vâki olmuş 
olabilir. Divanı muhasebat ta kendi düşünce
sine ve reyine göre bir hüküm vermiş olabilir. 
Gerek sizin gerek Maliye encümeninin raporla
rında eski hükümlerle yeni hükümler arasmra 
bir fark yoktur. Adeta redaksiyon tadili var
dır. Bu itibarla 1683 numaralı kanunun hüküm
lerinin de aynidir. Her hangi bir vatandaşın 
hakkını refetmek lâzımdır. Bunun için kanunun 
eski vaziyete gelmesi lâzımdır. 

M. M. E. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzu
rum "I — Mitat arkadaşımızın verdiği izahattan 
ben bir şev anlryamadrtn. Diyorki, bu kanunun 
hükmünü 1683 numaralı kanunun tatbikat tari
hine götürelim. Yani 1930 tarihine götürerek 
o tarihten bu güne kadar böyle memuriyetlerde 
malûl kalmış kimseler varsa onlar istifade etti
rilsin. Zaten onlar muvazzaf değildir ki istifade 
etsinler. Tekaüd olmuştur, neden istifade ede
cekler? tekaüd olmuştur, öyle bir muvazzafı bu 
güne kadar Millî Müdafaa istihdam etmemiştir 
ve etmiyor. Binaenaleyh tekaüd, muvazzaf ola
maz, mütekaiden istihdam edilir. Bir arkadaş 
tekrar tekaüde irca edildiği zaman yine askerî 
ve mülkî tekaüd kanununun 7 nci maddesi muci
bince müddeti müteehhire dedikleri zammı alır 
ondan sonra terhis edilir. Eğer o tarihe gö
türmekte başka bir maksadları varsa onun 
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üzerinde konuşabiliriz. Mütekaidin tavzif edil
mesi, elimizdeki kanunla katiyen menedilmiştir. 
Gerek askerî ve mülkî tekaüd kanunu ve ge
rekse ihtiyat zabitleri kanunun maddeleri buna 
mânidir. Binaenaleyh bunlar terfi dahi edemez. 
Çünkü ihtiyat zabitlerinin terfii de ihtiyat zabit
leri kanununda tayin ve tasrih edilmiştir. Bunu 
o tarihe götürmekten ne kasdettikleri anlaşıl
mıyor. Onun için Müdafaai Milliye encümeni
nin ve Hükümetin teklifinde olduğu gibi, ka
nunun neşri tarihinden muteber olmak üzere ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Denizbank kanununa rey ver-
miyen arkadaş var mı? Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

Di.' M. E. M. M. MİTAT AYDIN (Trabzon) — 
Saym arkadaşım meseleyi bir türlü anlamak 
istemiyor. İhtilâf ta bundan çıkıyor. Divanı 
muhasebattan, bu mesele üzerinde, gelmiş bir 
karar vardır. 1683 numaralı kanunun son muad
del maddesi mucibince tekaüde sevketmiyeceğiz. 
Amma buradaki vaziyet 1930 tarihinden sonra 
vâki olmuştur. 1930 tarihinden sonra Divanı 
muhasebat hazarda maluliyeti kabul etmiş, fa
kat seferde, bu gün yazmış olduğumuz şekilde, 
bir zabitin tekaüde şevkinde mutlaka yeni ka
nundan istifade edebilmesi için hem malûl hem 
de derecesinin terfii şeklini esas kabul etmiştir. 
Halbuki kanun yalnız derecesinin terfii esasmı 
kabul etmiştir. Kanuna nazaran haklı olan bu 
arkadaşımızın hakkmı refetmek için, doğrudan 
doğruya bu maddeyi eski kanuna bağlamaktan 

başka çare yoktur. Yoksa her hangi bir vatandaşı 
kanundan istifade ettirmemek gibi bir vaziyet 
hâsıl olur. Tabiî encümenin arzusu bu değildir. 

M. E. R. İHSAN TAV (Bayazıd) — Arka
daşlar; 1931 tarihinden beri Bütçe, Maliye ve 
Millî Müdafaa encümenleriniz bu işle meşgul 
olduğu ve doğrudan doğruya bendeniz de 
bu işte raportör sıfatile meşgul bulunduğum için 
bu hususta malûmatım vardır. Müsaade buyu
rursanız hulasaten arzedeyim ve bundan ne mak-
sad istihdaf edildiğini anlatabilmek için de bir 
iki maddeyi okumama müsaadenizi rica edece
ğim. Zaten pek muhtasardır. 

MİLLÎ Mü. En. Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN 
(Diyarbekir) — Kanunun birinci maddesi ka
bul edildi. Mevzuubahis olan ikinci maddedir, 
tarihi tatbike aid olan maddedir. 

İHSAN TAV (Devamla) — Bendeniz onu 
bilerek çıktım. O noktaya geleceğim, ne mak-
sad istihdaf ettiklerini arzedeceğim. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — 
Birinci maddeyi söyliyeceksiniz gibi geliyor. 

İHSAN TAV (Devamla) — Niçin makabli
ne teşmil etmek istediklerini, o şekilde mesele
nin nerelere kadar gideceğini, bundan ne mah
zurlar hâsıl olacağını arzedeceğim. Fakat işin 
evveliyatını Heyeti muhteremeye arzetmezsem 
vaziyeti anlatamam. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbekir) — 
Doğru, doğru, güzel. 

İHSAN TAV (Devamla) — 1683 numaralı 
kanunun 7 nci maddesi askerî ve mülkî bilû
mum mütekaidlerden tekaüde tâbi bir hizmete 
almanlar tekrar tekaüde ircalarmda beher hiz
met senesi için yeni hizmete aid tekaüd maaş
larının 25 de biri evvelce muhassas tekaüd ma
aşlarına zammolunur diyor. Aşağıda bir fıkra 
daha geliyor, fakat mevzuumuzla alâkadar de
ğil. Arzettiğim maddeden anlaşılacağı veçhile 
askerî ve mülkî bilûmum mütekaidler hizmete 
alındıktan sonra tekrar tekaüde ircalarmda bu 
madde bir prensip* vazediyor, Tekaüd maaşları
na şu kadar zammedilir diyor. Bu umumî bir 
kaidedir. Tekrar hizmete alman askerî ve mül
kî mütekaid tekrar tekaüde irca edilecek olur
sa maaşlarına şu mikdar zammedilir. Bir de 
18 nci madde var. 

Müsaadenizle 18 nci maddeyi de okuyayım: 
On sekizinci madde — Mütekaid zabitler ve 

askerî memurlardan sefer ve hazar vakitlerin
de askerlik hizmetlerine alınmış olanlara rüt
be ve memuriyetleri muhassasatı verilmek üzere 
tekaüd maaşları muvakkaten kesilir. Bunlar 
hizmet esnasında malûl olurlar ise tezayüd eden 
hizmet müddetlerine ve melûliyet derecelerine 
ve eğer dahil oldukları harb ve hizmet esnasmda 
rütbeleri terfi olunmuş ise yeni rütbelerine na
zaran yeniden tekaüd maaşma nail olurlar». 

Şimdi evvelce yedinci madde mucibince va-
zn kanun bir kaidei umumiye vazettiği halde 
18 nci madde mucibince bir istisna yaratıyor. 
O da herhangi mütekaid olan bir asker tekrar 
hizmete alınır ve bu hizmet esnasmda malûl 
olursa veya harbe iştirak eder ve iştirak ettiği 
harbde terfi edecek olursa hizmeti müteahhire 
denilen bir ?am ahr ve yeniden tekaüd edildiği 
zaman da bir tekaüd zammı alır. Bu istisnadan 
maksad masa başında hizmeti müteahhire zam
mı alan zabitle harbe girerek yararlık göster
miş bir zabiti tefrik etmek ve harbe girerek 
terfi edene maddi bir mükâfat vermektir. İşin 
esası bundan 6, 7 sene evvel encümene geldiği 
zaman şu şekil de geldi: Herhangi bir müteka
id zabit hizmete alınmış fakat seferberliğe işti
rak etmemiş, malûl da olmamış, masa başmda 
oturmuş. Binaenaleyh bana yeniden hizmeti mü-
teehhire zammı verin, yeniden tekaüd maaşı tah
sis edin diyor. 

Biz şu iki maddeyi nazarı dikkate alıp ta 
okuduğumuz zaman bunun imkânı olamayacağı
na hükmettik. Bu maddenin sarahati da budur. 
Çünkü bu kaidei umumiyeyi vazederken, 7 nci 
madde mucibince hizmeti müteahhire zammı ve
rilirken 18 nci madde onu nakzeder. Binaena
leyh bunun imkânı olmadığına karar verdik. 
Bu müteaddid encümenlerden geçtikten sonra, 
Arzuhal encümenine müracaat vaki oldu. Bütçe 
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encümenini, Maliye encümenini, Millî Müdafaa 
encümenini dolaştı durdu. Nihayet buna imkân 
olmadığına karar verildi. Buna karar verildik
ten sonra Hükümet bir kanun teklif etti. Millî 
Müdafaa encümenine gitti. Orada da şimdi oku
nan madde tedvin edildi. Birinci maddesini Yük
sek Meclisiniz kabul buyurdu. Şimdi Mitat Ay-
dm arkadaşımızın sâyi, bu ikinci madde hükmü
nü 1930 haziranında çıkmış olan tekaüd kanu
nuna irca etmek, yani bizim, encümenlerde red
dettiğimiz ve harbe iştirak etmeyenleri,... 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Böyle söyle
medim.. 

ÎHSAN TAV (Devamla) — Ben öyle anla
dım, çıkar izah edersiniz., etmiş gibi 
bu kanundan istifade ettirmek yolunda
dır. Halbuki arkadaşlar; kanunların, pren
sib noktasından, makabline teşmili kadar 
muzır bir şey yoktur. Hukuk ilmi bunu redde
der. Çünkü bunu kabul edecek olursak kanunlar 
anarşiye maruz kalır. Bir çokları buna istinad 
ederek bir sürü hak taleb eder. Misal olmak üze
re arzediyorum: Bir binbaşı 25 lira maaşla teka
üd olmuştur. Kendisine % 12 kadar da tekaüd 
aidatı verilmiştir. Ondan sonra tekaüd kanunu 
yaptık. Netice itibarile o kanunla tekaüd olan
lar 125 lira maaşla tekaüd oldular. Hukuk ilmi 
bir kanunun makabline teşmilini katiyen caiz 
görmez. Bendeniz söylediklerinizi gerek doğru 
anladım ve gerek yanlış anladım, bu maddenin 
olduğu gibi kabulünü rica ediyorum. 

BEKÎR KALELİ (Gazi Anteb) — Arkada
şım zannederim şöyle bir beyanatta bulundu, her 
İM hüküm arasmda bir fark yoktur. Bu iki hü
küm tamamen bir birine benziyor, ona istinaden 
bunu istiyorum dedi. 

MALÎYE E. REİSİ İHSAN TAV ( Baya-
zıd) — Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Ma
demki iki hüküm arasında fark yoktur, şimdi 
bunu 930 tarihine irca etmek ve bu kanunu ma
kabline teşmil etmek hata değil, hatadan daha 
büyük bir şey yapmak demektir. Bunu yapaca
ğımıza kanunu aynen kabul ederiz, daha muva
fık olur. Çünkü bu bir prensib meselesidir. Onun 
için mademki fark yoktur o prensibi bozmaya
lım; kanunu aynen kabul edelim. 

MİTAT AYDIN (Trabzon) — Anlıyorum ki 
bende bir şey var, mutlaka noksan ifade ediyo
rum, anlatamıyorum. 

1683 numaralı kanunun 18 nci maddesinin 
hükmü bu gün tamamile yeni kabul ettiğimiz 
maddenin hükmünden başka bir şey değildir. 

Tamamile bunu tavzih ediyorum, iki kanun 
tamamile aynidir, fark redaksiyon tadilidir. Bu 
gün kabul ettiğimiz bu kanunu tarihi neşrin
den itibaren muteberdir, dersek 1683 numaralı 
kanunun tatbik tarihi ile bu zaman arasmda ge
çen müddette tekaüde geçmiş her hangi bir va
tandaş hakkmda, bu gün istifade ettirdiğimiz 
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haklardan o adamı mahrum bırakacağız. Böyle 
kanunî bir hataya girmemek için bunu dahi o es
ki kanun ki bu günkü kanunun aynidir, teşmil 
etmek mecburiyetindeyiz. Böyle bir hâdise ol
madığını söyleyen muhterem arkadaşımız o za
man Mecliste bulunmadılar demektir. Tekaüd 
kanunu da makabline teşmil edilen bir kanun
dan başka bir şey değildir. Bu yeni kanunun 
tatbiki tarihinden itibaren muteber olursa bir 
vatandaş haksızlığa sevkedilmiş olacaktır. Mak-
sad en nihayet bir tek adamm hakkını meydana 
koymaktır. Eğer bu kanun bu şekilde çıkacak 
olursa B. M. M. bir adamm hakkmı ref için bir 
kanun çıkarıyor vaziyetine gelecektir. EsM ka
nun tamamile yenisinin aynidir. Bir vatanda
şın hakkmı refetnüyelim. 18 nci maddeden is
tifade edecek eşhas kim olursa olsun bir vatan
daşın hakkmı müdafaa ve bir prensib için söy
lüyorum. 

NECIB ALİ KÜÇÜKA (Denizli) — Arkadaş
lar, ben meseleyi arkadaşınım müdafaa ettiği 
noktadan düşünmüyorum. Mesele cidden mü
himdir. Fakat ben böyle tahmin ediyorum ki, 
meselenin konuşuluş tarzındaki muğlâMyettir 
ki, Heyeti Celilenizi celselerdenberi meşgul 
etmektedir. Millî Müdafaa encümeni, Maliye en
cümeni ve sonra Divanı muhasebat encümeninin 
kararlan ve mazbataları elbette doğrudur. Çün
kü mevzu olan ve artık mevkii tatbikte bulu
nan bir maddei kanuniyeye muhalif bir nokta
nın buraya getirilmesi hakikaten Meclisi Âlinin 
ananelerine ve esasatı umumiyeye pek uygun 
değildir. 

Fakat arkadaşlar, ortada bir hak ve nısfet 
denilen bir nokta vardır ki, arkadaşları
mızın bu meseleye burada ve bu dakikada te

mas etmiş değillerdir. Malûmu âlinizdir ki Millî 
Müdafaa vekâleti kendisine mahsus hususiyet 
içerisinde işleyen bir müessesedir. Orada çalı
şan arkadaşlar sandalyelerinde iki sene buluna
bilirler ve sonra terfi etmek için kıtaya staja 
giderler. İşte bürolardaki faaliyetin çokluğu 
ve muğlâkiyet dolayısile o zamanm Millî Mü
dafaa vekili bazı arkadaşları bir smıftan diğer 
bir sınıfa nakletmek istemiştir. O zaman daha 
askerî ve mülkî tekaüd kânunu olmadığı için 
tabiî 18 nci maddesi ortada yoktu. Fakat bir 
smıftan diğer bir smıfa nakletmek imkânmı bu
lamayınca o zamanm mevzuat ve hükümlerine 
göre tekaüd ettirdikten sonra askerî memur sı
nıfına nakletmek imkânı veriliyordu. Sonra 
bu arkadaşlar, geçende Saym Millî Müdafaa ba
kanının buyurdukları gibi 20 tane değil, üç ta
nedir. Bu üç kişiyi o zamanki Müdafaai Milli
ye vekili çağırmış ve; siz, memurini askeriye 
sınıfma nakletmek için tekaüd olacaksınız, de
miş. Millî Müdafaa vekilinin emirlerile kendi
leri tekaüd olmuşlardır. Bir insanm kendi ar-
zusile tekaüd olması kendi iradesini istimalle 
yapmış olduğu bir iştir. Fakat Millî Müdafaa 
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vekilinin emrini telâkki, ederek ve disipline son 
derece riayetkar olan bu arkadaşlar seminâ ve 
atana demiş ve tekaüd olmuşlar. Tekaüd olduk
tan sonra da askerî memur snufma geçmişler. 
Bunlar içinde miralaylık ve kaymakamlık dere
celerine kadar irtika eden arkadaşlar vardır. 
Bu vaziyet karşısında kabahat kimindir? Millî 
Müdafaa vekili işleri hüsnü tedvir için böyle bir 
şey yapmıştır. Ortadaki mevzuat ise tebdil ve 
tağyire imkân olmryan bir şeydir. Biz bu mese
leyi evvelce Bütçe encümeninde zaten konuş
muştuk. Bütçe encümeni mazbatasında bu va
ziyet tasrih edilmiştir. Hakikaten bu üç arka
daş mağdur olmuşlarsa* bunlar için ayrı bir ka
nunla huzurunuza gelmek kadar doğru bir şey 
yoktur. Bütçe encümeni de bunu kabul ediyor. 
Kimsenin mağduriyetine sebeb olmıyalmı. Bunu 
rica edeceğim. 

MİLLİ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Evvela Mitat arkadaşıma 
cevab vereyim. Dediler ki, bir türlü anlamı
yorlar veyahud anlatamıyorum. 

Bendeniz zannediyorum ki, biz anlryoruz. 
Kendisi bu işi daha uzun yoldan götürüb ken
di hedefine varmak istiyor, gibi bir şey hatırı
ma geliyor. Çünkü bu madde çok sarihtir. 
Bu maddede yeni hükümler konmuştur ve 1683 
numaralı kanunu tamamile tadil eder mahiyet
tedir. Çünkü 1683 numaralı kanunun 18 nci 
maddesinde harbde malûl olanları, hazarda ma
lûl olanlara teşmil etmiyoruz. 

MİTAT AYDIN (Trabzon) — Maddeyi oku
yun, öyle bir sey var mı? 

MİLLÎ M. E. M. M, ŞÜKRÜ KOÇAK (De
vamla) — Onun için hazar ve seferi ayrı ayrı 
tayin etmiştir. Eskiden arada şüphe vardı, il
tibas vardı, o şüpheyi, o iltibası tamamile kal
dırmak için madde yeniden yazılmıştır, redak
siyon tadilâtı değildir. Madde yeniden tadil 
edilerek huzurunuza gelmiştir. Sonra bu mad
de, bu lâyiha askerî ve mülkî tekaüd kanunun-
dakinin ayni olsaydı, bunun o tarihe gitmesinde 
ne fayda vardı? O halde o da bu kanundan is
tifade ederdi. Bu kanunun hükmü bu gün de 
caridir. Bu kanunda redaksiyon tadilâtı var
dır, Başka bir tadilât yoktur demek, bu lâyiha 
ile o kanun arasmda fark yoktur ve o kanun bu 
güne kadar yaşıyor demektir. Binaenaleyh, bu 
kanundan ne istifade edecektir? Hiç bir şey. 
Diyorsunuz ki; bir arkadaşımız vardır, müteka-
iddir, kendisi tekaüden müstahdemdir, o ar
kadaş yeniden tekaüde irca edilecektir. Yeniden 
tekaüde irca edilirken yeni tekaüd kanunu ile 
tekaüd olmak istiyor, fakat Divanı muhasebat 
buna mâni oluyor. Binaenaleyh o mümanaata 
karşı konulmalıdır. Eski tarihle gösterilmeli
dir. 

MİTAT AYDIN (Trabzon) —- Muamelesi es
ki tarihde tekemmül etmiştir. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Devamla) — Buna cevab 

verebilmek için müsaade buyurursanız 694 nu
maralı yüksek heyetinizin bir kararını okuya
yım : « İhtiyat zabitlerinin ve ihtiyat askerî me
murlarının tekaüdlükten muvazzaf sınıfa nakil
lerinin mümkün olmadığı ve mütekaid zabitler 
ve askerî memurların terfilerinin sefere münha
sır bulunduğul076 numaralı ihtiyat zabitleri ve 
ihtiyat askerî memurları kanununun 16 nci ve 
17 nci maddelerinin hükümleri iktizasından ol
makla bir taraftan bu esas kanunun hükümle
ri ve diğer taraftan tekaüd edildikten sonra as
kerî memurlar sınıfında hizmete almmış zabit
lerden ve hesab memurlarından bir kısmnn 
mezkûr smıf dahilinde terfi edilmiş bulunduk
ları ve bu terfiin 1637 numaralı kanunun ikin
ci maddesi birinci fıkrasmm bu yolda telâkki
sinden ileri gelmiş olduğu nazarı dikkate alı
narak : 

1 - Askerî memurlar sınıfında dereceleri 
yükselmiş mezkûr zevatın hizmette bulunduk
ça mütekaiden müstahdem zabitler gibi ad ve 
itibar edilmesi lâzımgeleceğine, 

2 - Bunlarm tekrar tekaüdlüğe avdetlerin
de 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüd ka
nununun 7 nci maddesi hükmüne göre hakla
rında muamele yapılması icab edeceğine, 

3 - 1637 numaralı kanunun 2 nci maddesin
de yazılı (Mütekaid zabit ve hesab memurla
rından kifayeti görülenler kıdemleri ile rütbe
lerine muadil memur kısımlarına alınabilirler) 
fıkrasının hükmü, bir mütekaid zabitin ve he
sab memurunun askerî memur sınıfma alınma
sı tekaüdlük vaziyetinin refi ile muvazzaflığa 
geçirilmesini âmir olmayıp ancak 1076 numa
ralı ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları kanununun 29 ncu maddesinin (Alelûmum 
ihtiyat zabit ve ihtiyat askerî memurları mu
vazzafa nakletmeksizin dahi hazarda Millî Mü
dafaa vekâletince lüzum görülecek müddetçe 
ve kendileri de arzu ederlerse kadro ihtiyacı
na göre kumanda mevkilerinden hariç vazife
lerde kullanılabilirler) şeklindeki esas hükmü
nün ayni ve bu suretle Millî Müdafaa vekâle
tine verilmiş bir salâhiyetten ibaret bulundu
ğu cihetle mephus 1637 numaralı kanunun ikin
ci maddesi birinci fıkrasının tayymda bir fay
da mülâhaza edilemiyeceğine; 

Karar verilmiştir». 
Binaenaleyh şimdi Yüksek Heyetinizin ver

miş olduğu bu karara göre mütekaid zabit or
duya almır. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun bir 
maddesile veyahud ihtiyat zabitleri kanununun 
bir maddesile Millî Müdafaa vekâletine ver
diğiniz salâhiyetle o zabiti vekâlet aldığı za
man kendisini mütekaiden hizmete alır. Çıktı
ğı zaman da yine askerî ve mülkî tekaüd ka
nununun yedinci maddesine göre hizmeti mü-
teahhire zammı alır. Yine bu zabit orduda bu
lunduğu zaman terfi edemez. Binaenaleyh 
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Yüksek Heyetinizin vermiş olduğu karar da 
budur. Bu mevzuat karşısında, artık terfi et
meyeceği ve tekaüd edildikten sonra muvazza
fa nakledilemiyeceği sarahati karşısında Mitat 
Aydının takririnden bir fayda ve maksad bul
muyorum. Binaenaleyh Yüksek Heyetinizden, 
tarihi neşrinden itibaren bu kanunun meriyeti
ni kabul buyurmanızı rica ederim. Eğer arka
daşımın bir hedef ve maksadı varsa onu da 
ayrıca bir tesis mevzuu veyahud buraya ilâve 
edilecek bir madde halinde (Hayır, hayır ayrı 
sesleri). O halde ayrı bir teklif olarak buraya 
getirirler. 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Sayın arkada
şımdan istirham ediyorum. îfade edemedim 
zannediyorum. Kusura bakmasınlar. Arkada
şı: _ı bir çok kanun maddeleri okudular, şunu 
yaptık, bunu yaptık, dediler. Bunlarla hiç bir 
alakanı yoktur. Dediğim şudur: 1683 numaralı 
kanunun 18 nci maddesi bu gün yazmış oldu
ğunuz şekildedir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bir 
kelime farkı var. 

MÎTAT AYDIN (Devamla) — Maliye encü
meni de bize açıkça söylediğim şekilde ifade edi
yorlar. Saym arkadaşım hüküm ayrıdır diyor. 
Halbuki böyle değildir. Tamamile aynidir. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — O halde ni
çin istiyorsunuz?. 

MİTAT AYDIN (Devamla) — İki tarih ara
sında tekemmül etmiş, bu maddelerden istifade 
edecek fakat bir gün evvel tekaüd edilmiş bir 
arkadaş var. 

MALÎYE VEKİLİ FUAD AGRALI ( Elâ-
ziz ) — Hüküm Mevcuttur. 

MİTAT AYDIN (Devamla) — Divanı muha
sebat şu şekilde mütalea etmiştir: Sefer zama
nında malulen mütekaid bir zabitin 1683 numa
ralı kanundan istifade edebilmesi için hem ma
lûl olması ve hem de dercesinin terfii şarttır de
miş, bunu şart koymuş. Fakat bu Bütçe encüme
nine, Maliye encümenine ve nihayet Divanı mu
hasebat encümenine geldiği zaman, encümenler 
görmüştür ki Divanı muhasebat yanlış düşün
mektedir. Orada yalnız sefer zamanında müteka-
iden muvazzaf bir zabitin terfi etmesi ve hem de 
malûl olması şarttır, diye düşünüyorlar. 
Bu şekilde muamele vardır. Bu mua
mele sizin düşündüğünüz şekilde veyahud 
eski kanun ahkâmı üzerinden yapılmak için 
mutlaka iki kanunu birleştirmek lâzımdır. Ye
ni kanun bir tefsirden başka bir şey değildir. 
Tefsire muhtaç değil demişlerdir. Fikirlerine 
hürmeten kanunların tatbik tarihlerini birleşti-
relim diyorum. Hakikati halde yeni kanun tef
sirden başka bir şey değildir. Herhangi hukuk
çu arkadaşımız çıksm ve bunun aksini söylesin 
ben sözümü geri alırım. 

Mütekaid zabitler hakkında şu kanun var
mış, bu kanun varmış, şu tefsir varmış, arkada

şım bunlar vardı, ben söylemiyorum. Ben kâ
nunun ne lehinde ne de aleyhinde bir kastım 
yoktur. Bir haksızlığa meydan vermiyelim, di
yorum. Vaki olmuş muameleler varsa, bunları 
1683 numaralı kanunun tarihi tatbikinden baş
lar demeği teklif ediyorum. 

MİLLÎ Mü. En. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — 1931 de Hükümet buraya bir tef
sir getirdi. Millî Müdafaa encümeni bunun tef
sir değil bir tesis olacağını ileri sürdü, Hükü
met de sonradan bir lâyihai kanuniye ile geldi. 
Encümene havale olundu. Encümen tefsiri bı
rakarak lâyihai kanuniyeyi müzakere etti ve 
buğun huzurunuza gelmiş bulunuyor. Hatta bu 
tefsire Maliye encümeni taraftar olmuş, Heyeti 
umumiyeye geldikten sonra büyük bir müzake
re açılmış ve müzakerede Refik İnce arkadaşı
mız tefsire taraftar ve diğer arkadaşlarım te
sise taraftar olmuşlar; binnetice bunun bir te
sis mevzuu olduğu görülmüş, tekrar Maliye ve 
Bütçe encümenlerine gitmiş, ondan sonra bu
raya gelmiştir. (Müzakere kâfi sesleri). 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Arkadaşımı
zın bir noktai nazarı şu şekilde doğru olabilir. 
Hakikaten mesele görüşülmüş evvelâ tefsiren 
getirilmiş, encümende kabul edilmemiş, ve son
ra bir kanun lâyihası getirmiş, şimdi de Heyeti 
umumiyededir. Encümenden bu şekilde geçmiş
tir, Maksadım şudur, arzedeyim: Diyorlar ki bu 
yeni bir kanundur, ayrı bir kanun hükmünü ih
tiva etmektedir. Hükümet buna bir şey ilâve 
etmiştir. Aslın, hazarda terfi rütbeyi de, yeni 
kanundan istifadeyi de idhal etmişler, bu ettirir 
şekilde yeni bir kanun formülü koymuştur. Bu 
1683 numaralı kanunun 18 nci maddesinin 
hükmünden başka bir şeydir. Cümleler arka ar
kaya ilâve edilmiş ve esbabı mucibe mazbata
sında sarahaten bu yazılıdır. Saym arkadaşı
mın yazdığı mazbatayı da okuyayım: 1683 
numaralı kanunun 18 nci maddesinde en
cümeniniz « maluliyet srfatmm terfide aranüma-
masr mütaleasma vasıl olmuştur» deniliyor. 

Yani mütaleama açık olarak iştirak olunu
yor. Son söz, mesele şudur: Bir vatandasımızm 
hakkmı refetmemek için iki kanunun tatbik ta
rihleri birleşmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Takririniz hakkında izahat ve
recek misiniz? 

NEOİB ALÎ KÜÇÜKA (Denizli) — Bende
niz noktai nazarımı arzettim. 

GENERAL KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyar-
bekir) — Birinci madde kabul edildi. 

BAŞKAN — Takririnizin madde ile alâkası
nı görmüyorum. Kanunun heyeti umumiyesi 
kabul edilerek maddelere geçildi ve birinci 
madde kabul edildi. Binaenaleyh maddelerden 
sonra kanunun heyeti umumiyesini reye koyma
dan lâyihanın reddi hakkında olan bu takriri
nizi okuruz. 

— 128 — 



t : âl «T-12-1937 C : 1 
Yüksek Reisliğe 

Bu birinci maddenin hükmü tarihi neşir ile 
İ683 numaralı kanunun tatbiki arasmda geçmiş 
ayni hükümdeki muamelelere şamildir. 

Trabzon 
Mitat Aydın 

BAŞKAN — Takriri reyi âlinize arzediyo-
rum. Takriri nazarı dikkate alanlar ... Kabul 
etmeyenler ... Takrir kabul edilmemiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi aynen reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

8 — Memurin kanununun 84 ve 85 nci mad
delerine müzeyyel kanun lâyihası, ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/738) fi] 

CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Bu 
lâyihanın memurin kanunu Muvakkat encüme
nine verilmesini encümen namma rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu lâyihanın Memurin, kanunu 
muvakkat encümeni istiyor. Reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Açık reyin neticesini arzediyorum: 
Denizbank kanununa (260) arkadaş muvafık 

olarak rey vermiştir. Nisab vardır. Binaenaleyh 
kanun (260) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir 
madde yoktur. Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,22 

[1] 41 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

» • « 

Denizbank kanununa verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir. 

Aza adedi • 3QQ 
Reye İştirak edenle* • 260 

Kabul edenler : 260 
Reddedeni*»' 0 
Müstenkif zr : 0 

Reye iştirak etmevenler : 138 
Münhaller : ı 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 

[Kabul 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 

edenler] 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
örge Evren 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
İsmail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Er geneli 
Ziya Gevher Etili 
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Mustafa Abdüllıalik 
Renda 
Mustafa Önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 

Emin Sazak 
İstanıat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Öngören 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Uoşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hamdi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 

Memed Somer 
Muhlis Erkmmı 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunaîı 
Dr. Asım Sirel 
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I Hürrem Ergun 

Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Ur fa 
Behçet Gün ay 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Eteni Tuncel I 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Sürd 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerce! 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Türkân Örs (İzinli) 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 

î : 21 27-lî 
Sinob 

Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Rasim Basara 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener (İzinli) 

Çoruh 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 

Gl. Şefik Tursan (İzinli) 
Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit (İzinli) 

Tevfik Bilge (İzinli) 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Mecdi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâziz 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün (izinli) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
tsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

îçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz
in en 
(İzinli) 
Dr. Neşet Ömer trdelp 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Necati Güneri 
Raif Dinç • 
Receb Zühtü Soyak 

[ Rifat Vardar 

Dr. Refik Saydam 
(İzinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(İzinli) 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Esad özoğuz 
Ömer Kunta y 
(İzinli) 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif İlden 

Kayseri 
Veli. Yaşm (İzinli) 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
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Ragıb Akça 
Konya 

Dr. Osman Şevki Ulu-
dağ 
Gl. Ali Fuad Gebesoy 
Ressam Şevket Dağ 
(İzinli) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
(İzinli) 
Reeeb Peker 

Malatya 
Emrullah Barkan 
İsmet İnönü 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(î. 1.) 
Kâzım Nami Duru 

î : 21 
Refik İnce 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu 
(İzinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 
Nuri Ural (İzinli) 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Osman Dinçer 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 

27-12-1937 0 : 1 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarean 
(İzinli) 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 

Siird 
Tlıılki Aydın 
Memet Ali Kurtoğlu 
(İzinli) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
^enk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bloda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Vnsfi Raşid Scviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hüsnü Konay 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Memed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Rajnb özdemiro&lu 

t>€*<{ 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı : 8 e e k 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci maddesinin de 
ğiştirümesi hakkında kanun lâyihasına dair Divanı muha 

sebat encümeni mazbatası (1/37) 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divam Mu. Encümeni 

Esas No. 1/37 
Karar No. 12 

22 - XII - 193Î 

Yüksek Reisliğe 

Vaki taleb üzerine Yüksek Meclisten encüme
nimize verilmiş olan 1683 numaralı Askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 18 nci maddesinin ta
diline dair olan kanun lâyihası encümenimizce 
tetkik olundu: 

21 - XI I 1931 tarihinde -Hükümetçe Meclise 
verilmiş olan bu kanun lâyihası 25 - IV - 1935 
tarihli Millî Müdafaa 4 - I I - 1937 tarihli Ma
liye 25 - X I - 1937 tarihli Bütçe encümeni maz-
batalarile Yüksek Meclisin nazarı tasvibine su
nulmuş bulunmaktadır. Uzun bir tetkik devresi 
geçiren kanun lâyihasının hazırlanmasına, Bal
kan harbinde sakat kalmış, Umumî harbe iştirak 
ve ayni harbte mütekaiden askerî memur sınıfına 
geçirilen bir zabitin tekaüdlük muamelesinde 
mevkii meriyete girmiş olan 1683 numaralı ka
nunun 18 nci maddesinden istifade ettirilmek 
istenilmesi ve Divanı muhasebatın reyi muhalif 
dermeyan etmesi üzerine zuhur eden ihtilâf se-
beb olmuştur. Divanı muhasebat tekaüde sevk 
edildikten sonra askerî memur smrfına geçmiş 
mütekaid zabitlerin 1683 numaralı kanunun 18 
nci maddesinin son hükmünden istifade edebilme
si için bunların hem malûl hem de harb ve hiz
mette terfi etmiş olmasmı istemiştir. 

Encümenimiz uzun bir incelemeden sonra di
ğer encümenler ve bilhassa Bütçe encümeninin 
mütaleasına iştirak ile kanunun umumî hatları 
arasına hususî hükümlerin girmesini muvafık bul
mamıştır. Bu suretle mesbuk hidematma makûs 
bir mazhariyete uğrryarak mağdur olması muh
temel zevat varsa onlar için sebebleri izah olun

mak üzere bir kanun lâyihasile Meclise müraca
atı muvafık olacağı tabiî görülmüştür. ' 

Binaenaleyh encümenimiz kanun lâyihasını 
Millî müdafaa encümeninin kabul ettiği şekilde 
aynen kabul etmiştir. Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Di. M. E. Rs. M. M. 
Niğde Trabzon, Muğla 
Faik Bu kanunun tarihi intişarından 

itibaren muteber olması (1683 nu
maralı kanunun tatbiki tairihi ile 
bu yeni muaddel maddenin tarihi 
tatbiki arasında vaki yeni veya eski 
hükümlere tamamile tâbi fakat Di
vanın 18 nci maddeyi hatalı anla
masından dolayı kanunun hükmün
den istifade edemiyerek tekaüd mu
amelesi tekemmül ettirilmiş vatan-
danşlar için) bir haksızlık tevlid 
ediyor. Bunun için bu yeni kanu
nun hükmünün de 1683 numaralı 
kanunun tatbikat tarihine nakli lâ
zımdır. 

Mitat Ayd/tn H. Kitabçı 

Kâtib 
Yozgad 

Sungur 
îstanbul 

H. Ergin 
Konya 

M. H. Üner 

Erzurum 
İV. Dundu 
Kastamonu 
İV. Tamaç 

Mardin 
/ / . Çoruk 

îstanul 
H. Gürsoy 

Kırşehir 
H. Börekçi 

Ordu 
A. î. Tokgöz 
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1683 sayüı askerî ve w 
18 nci maddesinin 

kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te-
kaüd kanununun 18 nci maddesi aşağıda yazıl
dığı üzere değiştirilmiştir : 

Mütekaid zabit ve askerî memurlardan se
fer ve hazar vakitlerinde askerlik hizmetine 
alınmış olanlara rütbe ve memuriyetleri muhas-
sasatı verilmek üzere tekaüd maaşları muvak
katen kesilir. 

Bunlar hazar veya seferdeki hizmetleri esna
sında malûl kaldıkları takdirde evvel ve âhir 
hizmetleri mecmuuna ve maluliyet derecelerine 

rOÜMENÎNÎN TEKLİFİ 

iülkî tekaüd kanmıunun 
değiştiribnesine dair 
lâyihası 

nazaran yeniden tekaüd maaşına nail olurlar. 
Mütekaid zabit ve askerî memurlardan yal

nız seferberlik zamanma münhasır-olmak üze
re hizmet esnasında rütbe ve sınıfları terfi 
edilmiş olanlar evvel ve âhir hizmetleri mecmu
una ve yeni rütbe ve smrflarrna göre yeniden 

i tekaüd maaşma nail olurlar. 
i 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin tefeMi aynen, 

( S. Sayısı : S c ek) 



S. Sayısı: 37 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 iMnci kânun 1937 tarihinden 

itibaren bir ay uzatılması hakkında 1/721, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedename
sinin 1 şubat 1937 den 1 mart 1937 tarihine kadar bir ay müddetle uzatılmadı hakkında 1/722, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin meriyet müddetinin bir ay temdidi 
hakkında 1/782, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin 1 mart 1937 tarihinden 
jtibaren bir ay daha uzatılmasına dair 1/885, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahede
sinin meriyet müddetinin bir ay daha uzatılması hakkında 1/895, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri
sefain muahedenamesinin 1 haziran 1937 tarihinden 1 temmuz 1937 tarihine kadar bir ay müddetle 
meriyetinin tasdiki hakkında 1/898, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
1 temmuz 1937 tarihinden 1 ağustos 1937 tarihine kadar bir ay müddetle meriyetinin tasdiki hak
kında 1/899, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 ağustos 1937 tarihinden 
1 eylül 1937 tarihine kadar bir ay müddetle meriyetinin tasdiki nakkmda 1/900, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 eylül 1937 tarihinden 15 teşrinievvel 1937 tarihine ka
dar bir buçuk ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkında 1/901 saydı kanun lâyihaları ve Hariciye 

ve Drtısad encümenleri mazbataları 

Türkiye - Sovyet Ticaret ve Seyrisefain muahedesinin 1 ikinci kânun 1937 tarihinden itibaren bir 
ay uzatılması hakkında kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/721) 

T. C. 
Başvekâlet 2-III-1937 

Kararlar Müdrlüğü 
Sayı : 6/658 
* Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 kânunusani 1937 
tarihinden itibaren bir ay uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetinin 26-11-1937 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibe ve ilişiği notalarla birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
î. tnönü 

• Esbabı mucibe mazbatası 

Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı Hükûmetile 16 mart 1931 de imza edilen ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesinin ve 21 haziran 1934 tarihli gizli ticaret anlaşmasının meriyetten kal
dırılmaları üzerine yeniden aktedilecek anlaşmalar için açılan müzakeratı teshilen işbu muahede ile 
anlaşmanın bir ay müddetle, yani 1 ikinci kânun 1937 den 1 şubat 1937 ye kadar meriyetlerinin 
temdidi hususunun tasdikini Hükümet Yüksek Kamutaydan diler. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye necümeni 

Esas No. î/721 
Karar No. 21 

21 -IV - 1937 

Yüksek Reisliğe 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret 
ve Seyrisefain muahedenamesinin 1 kânunusani 
1937 tarihinden itibaren bir ay uzatılması hak
kında Hariciye vekilliğince hazırlanıb İcra Vekil
leri Heyetinin 26 - I I - 1937 tarihli kararile Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
encümenimize havale buyurulmakla 16-IV-1937 
tarihli toplantımızda Hariciye vekâleti namına 
Nebil Batı hazır olduğu halde tetkik ve mütalea 
olunmuş ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince İktısad encümenine veril 
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi 
Trabzon 

Hasan Saka 

Niğde 

M. M. N. 
Kastamonu 

Ş. tiden 

Kütahya 

Kâtib 
Kastamonu 
Ş. İlden 

İzmir 
Kâmil Îrdelp H. Rahmi Gürpınar Halil Menteşe 

Erzurum Kocaeli Bolu 
Pertev Demirhan Süreyya Yiğit Hasan Cemil 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesinin meriyet müdde

tinin bir ay temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 mart 1931 tarihli Türkiye -
Sovyet ticaret ve sayrisefain muahedenamesinin 
1 ikinci kânun 1937 den 1 şubat 1937 ye kadar 
bir ay müddetle meriyeti tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — işbu kanunun hükmünü icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 3 — işbu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 

B§. V. 
/ . İnönü 
Da. V. 

Mf.V. 
S. Arikan 
S. î . M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Rana Tarhan 

26 -11-1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
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Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 şubat 1937 den 1 mart 1937 tarihine ka
dar bir ay müddetle uzatılması hakkmda kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/722) 

T. C. 
Başvekalet 2-III-1937 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı : 6/659 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet Ticaret #re seyrisefain muahedenamesinin 1 şubat 1937 
den .1 mart 1937 tarihine kadar bir ay müddetle uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince hazırla
nan ve. icra Vekilleri Heyetinin 26 - II -1937 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve notalarile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
1. İnönü 

Esbabı mucibe mazbatası 

Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükûmetile 16 mart 1931 de imza edilen Ticaret mua-
hedenamisinin ve 21 haziran 1934 tarihli gizli ticaret anlaşmasının hitam bulmaları üzerine, ye
niden aktedilecek anlaşmalar için açılan ve devam edegelmekte olan müzakeratı teshilen işbu mu
ahede ile anlaşmanın 1 şubat 1937 den 1 mart 937 ye kadar bir ay müddetle tekrar meriyetlerinin 
temdidi hususunu Hükümet Yüksek Kamutayın tasdikma arzeder. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye necümeni 21 - IV - 1937 

Esas No. 1/722 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet tica
ret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 şubat 
1937 tarihinden 1 mart 1937 tarihine kadar bir 
ay müddetle uzatılması hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanıb icra Vekilleri Heyetinin 
26 - I I - 1937 tarihli kararile Büyük Meclise 
sunulan kanun lâyihası encümenimize havale bu-
yurulmakla 16 - IV - 1937 tarihli toplantımızda, 
Hariciye vekâleti namına Nebil Batı hazır oldu
ğu halde, tetkik ve müzakere edilmiş ve aynen 

kabul olunmuştur. 
Havalesi mucibince Iktısad encümenine veril

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. Reisi M. M. N. Kâtib 

Trabzon Kastamonu Kastamonu 
Hasan Saka Ş. İlden Ş. İlden 
Niğde Kütahya izmir 

Kâmil îrdelp H. Rahmi Gürpınar Halil Menteşe 
Erzurum Kocaeli Bolu 

Pertev Demirhan Süreyya Yiğid H. Cemil Çambel 

( S. Say.si : 37 ) 
l 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve 
seyrisef ain muahedenamesinin meriyet müddeti
nin bir ay daha temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 mart 1931 tarihli Türkiye -
Sovyet ticaret ve seyrisef ain muahedenamesinin 
1 şubat 1937 den 1 mart 1937 ye kadar bir ay 
müddetle tekrar temdidi tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — İşbu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 3 — İşbu kanun neşri talihinden 

muteberdir. 

Bş. V. 
/. İnönü 
Da.V. 

Mf. V. 
S. Ankan 
S.I. M. V. 

Dr. B. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. İ. V. 
Bana Tarkan 

26-11-1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

C Bay ar 
Zr.V. 

Muhlis Erkmen 

Türkiye Sovyet ticaret ve seyrisef ain muahedenamesinin meriyet müddetinin bir ay temdidi hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası (1/782) 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1351 

21-IV - 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain ıııuahedenamesi meriyet müddetinin 
bir ay uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - IV - 1937 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı ınucib esile birlikte sunulmuştur. 

Başvekâlet vekili 
Dr, R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükûmetile 16 mart 1931 de imza edilen ticaret ve seyrise
fain muahedenamesinin meriyetten kaldırılması üzerine yeniden akdedilecek muahede için açılan 
müzakeratı teshilen işbu muahedenin bir ay müddetle, yani 1 nisan 1937 den 1 mayıs 1937 ye kadar 
meriyetlerinin temdidi hususunun tasdikini Hükümet Yüksek Kamutaydan diler. 

( S. Sayısı : 37 ) 



Hariciye encümeni mazbatası 

H. B. M. M. 
Hariciye nedimeni 10 - V - 1937 

Esas No. 1/782 
Karar No. 24 

Yüksek Reisliğe 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet tica
ret ve seyrisefain muahedenamesi meriyet müd
detinin bir ay uzatılması hakkında Hariciye ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mueibesile birlikte, Hariciye vekâle
tinden gelen Nebil Batı hazır bulunduğu halde 
encümenimizde tetkik edildi. 

Temdid için istenilen mühlet içinde yeniden 
aktedilecek muahede için açılan müzakeratm he
nüz bitmemiş olmasına ve yeniden bir aylık bir 
müddetin taleb edilmek üzere olduğu anlaşılma
sına binaen yukarıdaki bir ayın iki ay şeklinde 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesinin meriyet müddeti

nin bir ay temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 mart 1931 tarihli Türkiye -
Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
1 nisan 1937 tarihinden 1 mayıs 1937 ye kadar 
bir ay müddetle meriyeti tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19-IV-1937 
Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Ş. Saraçoğlu 
Da. V. ' Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S. Artkan A. Çetinkaya C. Bayar 
S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. B. Saydam Bana Tarhan Muhlis Erkmen 

tadili suretile lâyihanın tasdiki ve havalesi mu
cibince Iktısad encümenine tevdii muvafık gö
rülmüş ve Yüksek Reisliğe arzı kararlaştırıl
mıştır. 
Hariciye E. Reisi M. M. Na. Kâtib Na. 

Trabzon Diyarbekir Diyarbekir 
Hasan Saka Zeki M. Alsan Zeki M. Alsan 
Niğde Kütahya Tokad 

Kâmil trdelp H. Rahmi Gürpınar N. Poroy 
İzmir İstanbul Manisa 

Halil Menteşe Salâh Cimcoz H. Bayur 
Kars 

M. Akyüz 

HARİCÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞİ 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesinin meriyet müddeti

nin iki ay temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 mart 1931 tarihli Türkiye -
Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
1 nisan 1937 tarihinden 1 haziran 1937 ye ka
dar iki ay müddetle meriyeti tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

'(S. Sayısı r 37) 



Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin 1 mart 1937 tarihinden itibaren bir ay da
ha uzatılmasına dair kanun lâyihası (1/885) 

T. C. 
Başvekalet 12-Yi-1937 

Kararlar Müdrlüğü 
Sayı : 6/2111 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin meriyet müddetinin bir 
ay uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8 - VI -1937 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esljabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
î. înönü 

Esbabı mucibe 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükûmetile 16 mart 1931 de imzalan Ticaret 
ve seyrisefain muahedesinin ve 21 haziran 1934 tarihli gizli ticaret anlaşmasının meriyetten kaldırıl
maları üzerine yeniden aktedilecek anlaşmalar iyin cereyan etmekte olan müzakereleri teshilen mez
kûr muahede ile anlaşmaların bir ay müddetle 1 mart 1937 tarihinden 1 nisan 1937 tarihine kadar 
..meriyetlerinin temdidi hususunun tasdikini Hükümet Yüksek Kamutaydan diler. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve 
seyrisefain muahedesinin meriyet müddetinin bir 

ay temdidine mütedair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 mart 1931 tarihli Türkiye -
Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin 1 
mart 1937 den L nisan 1937 ye kadar bir ay 
müddetle meriyeti tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — İşbu kanunun icrasına icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

MADDE 3 - İşbu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
8 - VI -1937 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
/. înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya G. Bayar 
S. 1. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Kana Tarkan Muhlis Erkmen 

( S. Sayısı : 37 ) 
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Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin meriyet müddetinin bir ay daha uzatılması 

hakkında kanun lâyihası (1/895) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3755 

19 - X - 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 - mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin meriyet müddetinin 
bir ay daha uzatılması hakkında Hariciye vekilliğince lıazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
7 - 10 - 1937 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sumıümuıştur. 

Başvekil vekili 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükûmetile 16 mart 1931 de imzalanan ticaret ve sey
risefain muahedesinin ve 21 haziran 1934 tarihli gizli ticaret anlaşmasının meriyetten kaldırılmaları 
üzerine yeniden akdedilecek anlaşmalar için cereyan etmekte olan müzakereleri teshilen mezkûr mu
ahede ile anlaşmanın bir ay müddetle 1 mayıs 1937 tarihinden 1 haziran 1937 tarihine kadar meriyet
lerinin temdidi hususunun tasdikini Hükümet Yüksek Kamutaydan diler. 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve 
seyrisefain muahedesinin meriyet müddetinin bir 

ay temdidine mütedair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 mart 1931 tarihli Türkiye -
Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedesinin 1 
mayıs 1937 den 1 haziran 1937 tarihine kadar 
bir ay müddetle meriyeti tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Ve

killeri Heyeti memurdur. 

3. V. V. ve îk. 
C. Bayar • 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 
S. î . M. V. 
r. R. Saydam 

V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na.V. 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

Rana Tarhan 

7 - X -1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 

Zr. V. 
Ş. Kesebir 

( S. Sayısı : 37 ) 
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Türkiye - Sovyet Ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 haziran 1937 tarihinden 1 temmuz 
1937 tarihine kadar bir ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/898) 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar Müdrlüğü 
Sayı: 6/3880 

S-XI-1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet Ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 haziran 1937 
tarihinden 1 temmuz 1937 tarihine kadar hir ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkında Hariciye 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 26 - X -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı Hükümeti ile 16 mart 1931 tarihinde akid ve imza edi
len Ticaret ve seyrisefain muahedesinin ve 21 haziran 1934 tarihli gizli ticaret anlaşmasmm meri
yetten kaldırılması üzerine, yeniden aktedilecek anlaşmalar için açılan müzakeratı teshilen işbu mua
hede ile anlaşmanın 1 haziran 1937 tarihinden 1 temmuz 1937 tarihine kadar, bir ay daha meriyeti
nin temdidi hususunun tasdikini Hükümet Yüksek Kamutaydan diler. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 mart 1931 tarihli Türlüye - Sovyet ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesinin 1 haziran 1937 ta
rihinden 1 temmuz 1937 tarihine kadar bir ay 

müddetle meriyetinin tasdikına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 mart 1931 tarihli Türkiye -
Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
1 haziran 1937 tarihinden 1 temmuz 1937 tarihi
ne kadar bir ay müddetle meriyeti tasdik olun
muştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

icra ekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. t. M. V. 
r. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
Bana Tarhan 

26 - X -1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. V. 
Ş. Kesebir 

(S. Saytsı : 37) 
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Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 temmuz 1937 tarihinden 1 ağustos 

1937 tarihine kadar bir ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkmda kanun Jâyihası (1/899) 

r. o. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3881 

3-XI- 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaretve seyrisefain muahedenamesinin 1 temmuz 1937 
tarihinden 1 ağustos 1937 tarihine kadar bir ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkmda Harici
ye vekilliğince hazırlanan :ve îcra Vekilleri Heyetince 26 - X - 1937 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesüe birlikte sunulmuştur. 

Başevkil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı Hükümeti ile 16 mart 1931 tarihinde akid ve imza edilen 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin ve 21 haziran 1934 tarihli gizli ticaret anlaşmasının me
riyetten kaldırılması üzerine, yeniden akdedilecek anlaşmalar için açılan müzakeratı teshilin 
işbu muahede ile anlaşmanın 1 temmuz 1937 tarihinden itibaren bir ay daha meriyetlerinin tem
didi hususunun tasdikini, Hükümet Yüksek Kamutaydan diler. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesinin 1 temmuz 1937 ta
rihinden 1 ağustos 1937 tarihine kadar bir ay 
müddetle meriyetinin tasdiki hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 16 mart 1931 tarihli Türkiye -
Sovyet ticaret ve Seyrisefain muahedenamesinin 
1 temmuz 1937 tarihinden 1 ağustos 1937 tari
hine kadar bir ay müddetle meriyeti tasdik olun
muştur. 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mıı-

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

İcra Vekilleri 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. 1. M. V. 

Dr, H. Alataş 

Heyeti memurdur 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 
Hana Tarhan 

26 - X -1937 
M. M. V. 
i ı . Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. V. 
Ş. Kesebir 
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Türkiye - «ovyet ticaret ve seyrisefain muahedename 

lâyihası (1/900) 

Başvekâlet 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı : 6/3882 

1 Ağustos 1937 tarafcİBidfiiiL 1 «y-
t&sdikı iaJudcDMİa jhftpıyn 

s-xn*mr 

Büyük. Millet Mec]isi Yüksek Reisliğine 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet tiearet ve seyrisefain muahedenaı»esmin 1 ağustos 1,937 
tarihindea 1 eylâl 19İ37 tarihine kadar tor ay (müddetle 'meriyetinin tasdiki Jıakkulda Harieiye vekil
liğince hazırlanan ve lora Tekillerd Heyetince 26 - 10 - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı k&rapjlaş-
tınlan »kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte» sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Sovyet -SosyaMşt Oiimhuı?iyetleri İttihadı Hükümeti ile 16 mart 1931 tarâhinde akid ve imza olu
nan ticaret ve aeyrisefain muahedesinin ve 21 haEİran 1934 tarihli gizli ticaret .anlaşmasının me
riyetten kaldırılması üzerine, yeniden aktedilecek anlaşmalar için açılan müzakerafcı teshilen aşbu 
muahede ile anlaşmanın 1 ağustos 1937 taıihimcten itibaren bir ay daha meriyetlerinin tofseadidi httsu-
sunun tasdikini, Hükümet Yüksek Kamutaydan diler. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

16 mart 1931 tarihli Türkiye -Sovyet ticaret ve 
seyrisefain nmahedenamesinin 1 ağustos 1937 
tarihinden 1 eylül 1$37 tarihine kadar bir ay 

müddetle meriyetinin tasdiktna dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 16 mart 1931 tarihli Türkiye -
Sovyet tksaret ve Seyrisefain muahedenamesinin 
1 ağustos 1937 tarihinden 1 eylül 1937 tarihine 
kadar bir ay müddetle meriyeti tasdik olunmuş
tur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. İ. M. V. 
r. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr, T.-R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

ü. î. V. 
Bana Tarhan 

26-X--1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
İk, V. 

Ş. Kesebir 
Zr. V. V. 
Ş. Kesebir 
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Türkiye • Sovyet ticaret ve seyrisefaia mxı&hfi<tenameıiııin. 1 eylül 1937 tarihinden 15 teşrinievvel 
1937 tarihine kadar bir buçuk ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkmda kanun lâyihası (1/901) 

T. <H. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3883 

a-xı -m? 
\®m 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 mart 1§31 tarihli Târkiye - Sovyet ticaret ve sfeyrisgfateı muahedenamesinin 1 «eylül 1937 tari
hinden 15 teşrinievvel 1&37 tarihine kadar bir buejuk ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkında Ha
riciye vekilliğince hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetince 26 X - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı müeibesüe birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
"::^lg?' i¥t\-~-. C-Boyar , 

Esbabı mucibe lâyihası 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti ile 16 mart 1931 tarihinde, akid ve imza ılıman 
ticaret ve tseyrisefain muahedesinin ve 21 haziran 1.934 tarihli gizli tâearet anlaşmasının meriyetten 
kaldırılması üzerine, yeniden akdedilecek anlaşmalar iyin açılan müzakeratı teshilen işbu muahede 
ile anlaşmanın 1 eylül 1937 tarihinden itibaren bir buçuk ay d#ha meriyetinin temdidi hususunun tasdi-. 
kmı, Hükümet Yüksek Kamutaydan diler. 

MADDE 1 — 16 mart 1931 tarihli Türkiye -
Sovyet tieare+ ve seyrisefain muahedenamesinin 
1 eylül 1937 tarihinden 15 teşrinievvel 1937 ta
rihine kadar bir buçuk ay müddetle meriyeti tas
dik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 t— Bu kanunun hükmünü icraya 

HÜKÜMETtN TEKLİFİ 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyep ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesinin 1 eylül 1937 ta
rihinden 15 teşrinievvel 1937 tarihine kadar 
bir buçuk ay müddetle meriyetinin tasdikimi dair 

kanun lâyihası 

İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
€. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kapa 
M İ V. 

S. Arıkan 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alafas 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. t V. 
Bana Turhan 

26-X-1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

Ş. Kesvbir 
Zr. V. V. 
S. Kesebir 
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Harieciye: encümeni mazbatası 

T. BM. M. """' * " "' 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/885,895,898, 

899,900,901 ;•, 
Karar No. 2 

2 2 - XI- 1937 

Yüksek Reisliğe 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet tica
ret ve seyrisefain muahedesinin meriyet 
müddetinin 1 mart 1937 tarihinden 1 nisan 1937 
tarihine kadar ve 1 mayıs 1937 tarihinden 15 bi
rinci teşrin 1937 tarihine kadar temdidi hakkın
da Hariciye vekâletince hazırlanıb Başvekâletin 
12 haziran, 19 birinci teşrin, 3 ikinci teşrin 1937 
tarihli ve 6/2111, 3755,3880,3881,3882 ve 3883 sa
yılı tezkerelerile Büyük Meclise sunulan kanun 
lâyihaları encümenimize havale buyurulmakla 
tetkik ve mütalea edildi. 

Yeni bir anlaşma tanzimi için halen cereyan 
etmekte olan müzakerelerin intacına kadar eski 
muahede ahkâmının meriyet müddetini devam 

ettirmek maksadile usulen tanzim edilmiş olan 
altı aded kanulı lâyihası, ayni maksadı istihdaf 
eylediği görülmekle, birleştirilerek bir kanun lâ
yihası haline konulmuş ve birinci madde bu şek-
lo göre yeniden tanzim kılınmıştır. 

-Havalesi mucibince İktısad encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye E. Reisi M. M. N. Kâtib 

Trabaen Kastamonu Kastamonu 
Hasan Saka Ş. îlden Ş. İlden 

İzmir Antalya Diyarbekir 
H, Menteşe Dr. G. Tunca Dr. t. Tali öngören 

Erzurum Kars Bolu 
P. Demirhan M. Akyüz H. G. Çambel 

îktısad-encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îkttsad encümeni 

Esas No. 1/721,722,782, 
885,895,898,899,900,901 

Karar No. 8 

20 - XII - 1937 

Yüksek Reisliğe 

16 mart 1931 tarihli Türkiye Sovyet ticaret 
ve seyrisefain muahedesinin meriyet müddetinin 
1 kânunusani 1937 tarihinden 15 teşrinievvel 
1937 tarifine kadar uzatılması hakkında akid ve 
hükümleri 2294 sayılı kanun icabı olarak tatbik 
mevkiine giren anlaşmaların tasdiklerine aid 
Başvekâletten gönderilen dokuz kıta kanun lâyi
hası ve bunlara aid Hariciye encümeninin bağlı 
mazbataları encümenimize havale edilmekle tet
kik ve müzkere olundu: 

Hükümetin esbabı mucibesinde arz< ve izah 
edildiği veçhile Sovyetler ile aramızda aktedilen 
16 mart 1931 tarihli ticaret ve seyrisefain mua
hedesinin ve 21 haziran 1934 tarihli gizli ticaret 
anlaşmalarının meriyetten kaldırılmaları üzerine 
yeniden aktedilecek anlaşmalar için açılan müza

kerelerin hitamına kadar yukarıda ismi geçen 
16 mart 1931 tarihli ticaret ve seyrisefain muka
velesi hükümlerinin dokuz defa temdidine zaruret 
hâsıl olmuştur. 

îktısad vekili tarafından verilen izahata na
zaran bu babta Sovyetlerle aramızda cereyan eden 
müzakere hitam bularak, yeni mukavele akid ve 
imza edilmiş olduğu gibi temdid edilen mukavele 
hükümleri de esasen evvelce Yüksek Meclisin tet
kik ve tasvibinden geçmiş olduğundan temdide 
aid mukavele hükümlerini tasdika arzeden işbu 
kanun lâyihalarının kabulü muvafık görülmüş
tür. Şu kadar ki hüküm itibarile ayni mealde 
bulunan kanun lâyihalarını birleştirerek bir ka
nun ile tasdika sunmayı encümenimiz usul nok
tasından işin ieablarcna daha uygun gördü-
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günden Yüksek Meclise sunulan kanunun birinci 
maddesini buna göre yeniden tanzim etmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzer.3 
Yüksek Eeisliğe sunulur. 

İktısad En. Reisi M. M. Kâtib 
izmir Giresun Niğde 

R. Köken 1. Sabuncu Dr. R. F. Talay 

Afyon 
Bere Türker 

Gümüşane 
E. S. Tor 

Gazi Anteb 
B. Kaleli 

Konya 
H. Dikmen 

Samsun 
A. Tunalı 

îzmir 
H. Aksoy 

K. Kusun 

Eskişehir 
E. Sazak 

HARİCİYE ENCÜMENİNİN TEKLlPt 

16 mart 1931 tarihli Türkiye - Sovyet Ticaret ve 
seyrİsefain muahedesinin meriyet müddetinin 

temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 mart 1931 tarihli Türkiye -
Sovyet Ticaret ve seyrisefain muahedesinin 1 
mart 1937 tarihinden 1 nisan 1937 tarihine ve 1 
mayıs 1937 tarihinden 15 teşrinievvel 1937 tari
hine kadar meriyeti tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Ayuen 

MADDE 3 — Aynen 

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTttttŞl 

Türkiye Cumhuriyeti ile Rus Sovyet Cumhuriyeti 
arasında akid ve imza edilmiş olan 16 mart 1931 
tarihli ticaret ve seyrisefain mukavelesi müdde
tinin uzatılmasının tasdikına dair kanun lâyihası 

MDDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Rus 
Sovyet Cumhuriyeti arasmda akid ve imza edi
len 16 mart 1931 tarihli ticaret ve seyrisefain 
mukavelesinin 1 kânunusani 1937 tarihinden 
1 eylül 1937 tarihine kadar birbirini müteakib 
birer ay ve 1 eylül 1937 tarihinden 15 teşrini
evvel 1937 tarihine kadar dahi bir buçuk ay me
riyet müddetlerinin uzatılması hakkmda teati 
olunan dokuz kıta nota kabul ve tasdik olun
muştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 41 
IMemurin kanununun 84 ve 85 nci maddelerine müzeyyel 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/738) 

T. G. 
Başvekâlet 24 - III - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/945 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Memurin kanununun 84 ve 85 nci maddelerine zeylen Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 19 - III - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
1. İnönü 

Bu kanun lâyihasının esbabı mucibesi, 1937 ydı muvazenei umumiye kanunu esbabı mucibesi içinde 
zikredilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M. M, 
Bütçe encümeni 23 - XII - 1937 
Mazbata No. 28 
Esas No. 1/738 

Yüksek Reisliğe 

Memurin kanununun 84 ve 85 nci maddele
rine birer fıkra eklenmesine dair olub Başvekâ
letin 24 - III - 1937 tarih ve 6/945 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası 
Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol 

umum müdürü hazır olduğu halde okundu ve gö
rüşüldü : 

Teklif lâyihasının birinci ve ikinci maddele
rinde yazılı hükümler 1932 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununun 20 ve 25 nci maddelerile 
tedvin edilmiş olan hükümlerin aynidir. 

Bu hükümlerin tedvininden evvel memleket 
dahilindeki resmî ve hususî müessesatı sıhhiyede 
tedavileri lüzumu f ennen sabit olan bilûmum me
murların tedavi ve yol masrafları ve ilga dola-
yısile açıkta kalan memurlara da yeni bir me
muriyete tayinlerine kadar en son almış olduk

ları maaşın nısfı açık maaşı olarak verilmekte 
idi. 

Tedavi masrafı için bütçelere konulan tahsi- _. 
lâtların umumiyetle ihtiyaçlara nisbetle azlı
ğı ve açık maaşı olarak bütçelerden yapılmakta 
olan tediyelerin de oldukça mühim bir yekûna 
baliğ bulunduğu göz önüne alınarak 1932 bütçe 
kanununun salifüzzikir maddelerile tedavi tah
sisatları. 55 lira ve ondan dun mikdarda maaş 
alan memurların tedavilerine hasredilmiş ve 
açık maaşı da hizmet müddetlerine göre bazı tak-
yidata tâbi tutulmuştur. 

Bütçe kanunlarile beş seneden beri hüküm
leri muhafaza edilen bu maddelerin aidiyeti 
itibarile 788 numaralı memurin kanununda yer 
alması için yapılan bu teklif encümenimizee 
de muvafık görülerek heyeti umumiyesi itibarile 



kabul edilmiş ve yazılış şeklinde baâı değişik
likler yapılmıştır. Şöyle ki : 

Teklif lâyihasının birinci maddesi; memurin 
kanununun 84 ncü maddesinin «D» fıkrasını ta
dil mahiyetinde olduğundan bu fıkra yeniden 
yazılmak sur etile tanzim edilmiştir. 

İkinci madde ise ilga dolayısile açıkta kalan 
memura bir memuriyete tayinine kadar nısıf ma
aş verileceğine dair olan 85 nei maddede yazılı 
hükmün tadili mahiyetindedir. Bununla beraber 
mezkûr maddenin 2658 numaralı kanunla değiş
tirilen ve açık maaşının ne suretle kesileceğine 
dair olan hükmü de kaldırılmak sur etile madde 
yeniden yazılmıştır. 

Meriyete aid tarihin dahi değiştirilmesi 

sur etile hazırlanan kanun lâyihası Umumî Hey
etin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öymen 

Gümüşane 
I). Sakarya 

Malatya 
0. Taner 

Siird 
M. Mayakon 

R. V. 
İsparta 

M. Unsal 

Balıkesir 
E. Adakan 

îzmir 
II. Çakır 

Maraş 
A. Tirit oğlu 

Srvas 
R. Çiner 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Gazi Anteb 
A. II. Ay erdem 

îzmir 
K. İnanç 

Mwş-
Ş. Çiloğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Memurin kanununun 84 ve 85 nci maddelerine mü-
zeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 788 numaralı memurin kanunu
nun 84 ncü maddesine aşağıdaki fıkra tezyil 
olunmuştur. 

Bütçelerdeki tedavi ve yol masrafları tertib-
lerine mevzu tahsisattan ancak maaşları yedinci 
ve ondan aşağı derecelerde muayyen mikdar-
larda bulunan memurların (kadro dolayısile 
açikta kalan memurlar dahil) tedavileri için sar
fiyat icra olunabilir. 

MADDE 2 — 788 numaralı memurin kanunu
nun 85 nci maddesine aşağıdaki fıkra tezyil olun
muştur: 

Açıkta kalan memurlardan filî hizmet müd
deti yedi seneye kadar olanlara dörtte bir, 15 
seneye kadar olanlara üçte bir, 15 seneden faz
la olanlara yarım maaş nisbetinde açık maaşı 
verilir, Bunların ilk iki aylık tam maaş almak 
hakları saklıdır. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1937 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19 - HI -1937 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
/. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Da. V. Ha. V. Mal. V. V. 
Dr. T. B. Araş . Dr. R. Saydam 

Mİ V. Na. V. îk. V. 
S. Ankan A. Çetinkaya C. Baıjar 

S. I. M. V. G. İ. V. Zr. V. 
Dr. R. Saydam Rana Tarhun Muhlis Erkmen 

3 — 
J BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞI 

j Memurin kanununun 84 ncü maddesinin (D) 
ftkrasile 85 nci maddesini değiştiren kanun . 

j lâyihası 

MADDE 1 — 788 numaralı memurin kanunu
nun 84 ncü maddesinin (D) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

[ (7) nci ve ondan aşağı derecelerde bulunan 
memurlardan (Kadro dolayısile açıkta kalan me
murlar dahil) memleket dahilindeki resmî ve hu
susî müessesatı sıhhiyede tedavileri lüzumu fen-
nen sabit olanların tedavi ve yol masrafile Dev
letçe tedavi ettirilmekte iken vefat edenlerin 
cenaze masrafı mensub oldukları daire bütçesin
den verilir. ] 

MADDE 2 — 788 numaralı memurin kanu
nunun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

[Memuriyetinin ilgası dolayısile açıkta kalan 
memurların, ilganm vuku bulduğu ay ile anı 
müteakib olan ay zarfmda maaşları tam olarak 
ve bu müddetin hitamında tekrar hizmete ta
yin kılınmamış iseler yeni memuriyete tayinle
rine kadar, filî hizmet müddeti yedi seneye ka
dar olanlara dörtte bir, on beş seneye kadar 
olanlara üçte bir, on beş seneden fazla olan
lara yarım nisbetinde açık maaşı verilir.] 

Mesleki memuriyet olan mebuslar müddet
leri bittikten sonra tekrar intihab edilmezlerse 
mebusluktan evvelki memuriyetlerine nazaran 
haklarında bu madde tatbik olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari-
I hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 42 
askerî ve mülkî tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü madde
lerinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (3/231) 

r. c. 
£ Başvekalet 21 - IV -1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1384 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

s Tekaüd müddetini doldurmadan memuriyetten ayrılıp ta bilâhare maluliyete duçar olan veyahud 
65 yaşını dolduranların 1683 sayılı tekaüd kanununun 43 ve 26 ncı maddelerinden istifade edib ede
meyeceklerinin tayin ve tefsiri hakkındaki Maliye vekilliğinin 14 - IV - 1936 tarih ve 1176 sayılı 
tezkeresinin sureti sunulmuştur. 

icabının yapılmasına müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
/ . İnönü 

!#r Maliye vekilliğinin 14 - VT - 1936 tarih ve .13223/3/1176 sayılı tezkere sureti 

1683 saydı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 43 ncü maddesinde (vazife icabı olmayarak malûl 
filan mülkî memurlar yirmi altıncı madde hükmüne tevfikan tekaüde sevkedilirler) denilmiş ve 26 ncı 
"maddesinde de (65 yaşını doldurupta tekaüd müddetim ikmal etmemiş ve fakat yirmi sene ve daha zi
yade hizmet etmiş olanlara yirmi beşten noksan olan beher sene için beş senelik tekaüd maaşının 
;yirmi beşte biri tenzil edilmek suretile tekaüd maaşı tahsis olunur. 

Hizmeti yirmi seneye baliğ olmayanlara beher hizmet senesi için birer aylık hesabile son aldıkları 
maaşın emsali hâsılı defaten verilerek alâkaları kesilir) diye yazdı bulunmuştur. 

Bu hükümlere göre, memur'iken vazife icabı olmayarak malûl olan ve yahud altmış beş yaşını 
dolduranlara, 26 ncı madde mucibince tekaüd maaşı tahsis edilmesi ve yahud hizmeti müddetlerine 
göre birer aylık hesabile son aldıkları maaşın emsali hâsılının defaten verilerek alâkalarının kesil
mesi tibiî ise de, tekaüd müddetini doldurmadan memuriyetten herhangi bir sebeb ve suretle ayrıl
dıktan sonra malûl olan ve yahud 65 yaşını dolduranlara hizmet müddetlerine göre 43 ve 26 ncı 
maddeler hükümlerine istinaden tekaüd maaşı tahsisinde ve yahud muayyen ninbette bir para itasında 
tereddüd edilmiştir. Tekaüdlüğü taleb hakkı 25 sene filî hizmet mukabili iktisab edilmekte olmasına 
binaen, bu müddeti ikmal eden bir memur velev istifa etmek suretile memuriyetinden ayrılmış olsa 
dahi iktisab eylemiş olduğu bu hakkı her zaman taleb edebilir. 

Şu kadarki tekaüd müddetini ikmal etmeden istifa etmiş veya müstafi addedilmiş olan bir 
memur müstafi vaziyette iken maluliyete duçar olduğu takdirde, memuriyet mesleğine intisab etmiş 
olduğu ve memurluk kendisi için hakkı miiktesab teşkil ettiği ve maluliyete duçar olması memuriyete 
avdeti imkânını münselib kıldığı cihetle bu memurun dahi 1683 sayılı kanunun 43 ve 26 ncı madde
lerinden istifâde edeceği ve netekim memurin kanunununun muvakkat birinci maddesi müstafi me
murların da tasfiyeye tâbi tutulacağını kabul etmiş ve müstafi memurların memuriyetle olan alâka
larının kesilmesi esasmı vazeylemiş olmasının da bu noktai nazarı teyid ettiği Divanı muhasebat 
Heyeti umumiyesince karar altına alınmıştır. 

Bu itibarla maluliyetin veyahud altmış beş yaşını doldurmanın zamanı memuriyette olub olma-



dığma balalraaksızın bu kabil kimselere de hizmet müddetlerine göre 1683 sayılı kanunun 43 ve 
26 neı maddelerine tevfikan tekaüd maaşı tahsis veya ikramiye ita edilmektedir. 

Fakat 1683 saydı tekaüd kanununun 43 ncü maddesinde (memur) tabiri mutlak surette kullanıldı
ğından ve 788 sayılı memurin kanununun muvakkat birinci maddesi ile müstafi veya mazul memur
ların tasfiyeye tâbi tutulmaları esasının kabul edi]mesi de müstafi memurların memuriyetle alâkala
rının kesilmesinde memurlar gibi muameleye tâbi tutulmaları için mutlaka kanunla alınmış bir mezu
niyete dayanılması ieab edeceğine açık bir delil olduğundan, memurin kanununda olduğu gibi müs
tafi memurların da 1683 sayılı kanunun 43 ve 26 neı maddelerinden istifade edebilmeleri için kanunî 
bir mezuniyetin alınması lüzumlu bulunmuştur. Halen böyle bir hüküm movcud bulunmadığına gö
re tekaüd müddetini doldurmadan her hangi bir sebcıble memuriyetten ayrılanlardan bilâhare ma
luliyete duçar olanların, memur iken malûl olanlar için kabul edilen hükümlerden istifade edeme
meleri icab edeceği mütalea olunmaktadır. 

Müstafi'memurlardan 65 yaşını ikmal edenlere gelince; 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 26 neı maddesinde yazılı (Altmış'beş yaşını doldurupta tekaüd müddetini ikmal etmemiş) 
kaydi m omur iken bu yaş haddine vâsıl olanlara aid bulunmaktadır. Çünkü, mezkûr kanunun üçüncü 
maddesinin mülkî memurlar hakkındaki (A) fıkrasilc, altmış beş yaşını ikmal edenlerden iktidar 
ve ihtisasından istifade mümkün olanların her sene için istihsal olunacak, İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile istihdamlarının temdidi tecviz olunmuştur. Bunların istihdamlarının temdidi ise, 65 yasını ik
mal ettikleri esnada ancak-vazife başında bulunmuş olmalarile kabildir. 

Binaenaleyh memur iken malûl kalan veya 65 yaşını dolduranlar hakkında tekaüd kanunu hüküm
lerinin tatbiki ve tekaüd müddetini doldurmadan 'memuriyetten ayrılıpta bilâhare maluliyete duçar 
olan veyahud 65 yaşını dolduranların tekaüd kanununun 43 ve 26 nc,T maddeleri hükümlerinden isti
fade edememeleri icab etmekte ise de Divaı muhasebat Heyeti umumiyesinin kararına dayanan bu gün
kü tatbikat ve düşüncemizin aksine olduğundan, keyfiyetin tefsiren halli için Büyük Millet Meclisine 
arzına yüksek müsaadelerinizi dilerm. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 12 - IV - 1937 

Karar No. 42 
Esas No. 3/231 

Yüksek Reisliğe 

Tekaüd müddetini doldurmadan memuriyet- * 
ten ayrılıpta bilâhare maluliyete duçar olan 
ve yahud altmış beş yaşını dolduranların 1683 
numaralı kanunun 26 neı ve 43 ncü maddelerin
den istifade edib edemeyeceklerinin tayin ve tef
siri talebini mutazammrn Yüksek Reir iğe svıu-
lub encümenimize havale buyurudan Başyek;Me
tin 21 - IV -1936 tarihli ve 1384 numaralı teake-
resile bu husus hakkındaki Maliye ve .etinin 
tezkersi Maliye vekâletinden gönderilen memur 
dahi hazır bulunduğu halde okundu ve icabı ko
nuşuldu. 

Maliye vekâleti 1683 numaralı kanunun 26 
ve 43 ncü maddelerinde gösterilen ve maluliyet 

veya 65 yaşma vusul ile iktisab edilecek olan 
haklan a bu gibi memurlardan • açıkla bulunan
lara teşmili cihetine gidilemiyeceği mütalea-
sında bulunmaktadır. Halbuki Divanı muhase
bat Heyeti Umumiyesinin dahi karar ve içtihadı 
ve şimdiye kadar diğer devairin dahi tatbikatı 
veçhile memurin kanununun altmış ikinci mad
desi her memura istifa hakkmı vermiş ve mez
kûr kanunun muvakkat maddesi memurlardan 
istifa etmiş olan kimseleri de yine memur cüm
lesinden addetmiş ve hatta bunlardan tasfiyesi 
lâzım gelenler varsa üç sene zarfında tasfiye
lerini dahi emretmiştir. Diğer taraftan memurin 
kanunu, bir memurun ne gibi ahvalde hukuku 

( S. Sayısı : 42 ) 
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müiktesebesinden mahrum kalacağını ve 1683 
sayılı tekaüd kanunu dahi memurdan ne suretle 
tekaüd hakkı sakıt olacağını tasrih etmiştir. 
İmdi malûl olan veyahud altmış beş yadını ik
mal etmiş bulunan müstafi bir memurun mücer-
red açıkta bulunması sebebile tekaüd kanunu
nun bahşettiği hukuktan mahrum edileceğine 
dair ne memurin kanununda ve nede 1683 teka
üd kanununda bir hüküm vardır. 

Bundan maada, 1683 numaralı tekaüd kanu
nunun 26 ncı ve 43 ncü maddelerinde vazife ica
bı olmayarak malûl olan ve altmış beş yaşını 
doldurubda tekaüd müddetini ikmal etmemiş bu
lunan memurlar mutlak olarak zikredilmiş ve 
her hangi bir sebeble açıkta kalmış bulunan me
murların mezkûr tekaüd kanununun verdiği 
haklardan mahrumiyeti istilzam edeceğine dair 
bir kaydi kanunî konulmamıştır. 

İmdi memuriyetten ayrılmış olanların hakkı 
tekaüdünü selbedecek bir hüküm mevcud olmadı-

Tekaüd müddetini doldurmadan memuriyet
ten ayrıldıktan sonra maluliyete duçar olan ve
yahud 65 yaşmı dolduranların 1683 sayılı teka
üd kanununun 43 ve 26 ncı maddelerinden isti
fade edib edemiyeceklerinin tayini hakkındaki 
21 nisan 1936 tarih ve 6/1384 sayılı Başvekâlet 
tezkeresi Maliye encümeni mazbatasile birlikte 
encümenimize verilmekle Divanı muhasebat Re
isi ile Maliye vekâleti namma Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürü hazır oldukları halde 
okundu ve konuşuldu: 

Tefsiri istenen husus tekaüd müddetini dol
durmadan maluliyete uğrıyan veya 65 yaşmı 
ikmal eden memurların tekaüdlüklerinin nasıl 
yapılacağı hakkındaki 1633 sayılı tekaüd ka
nununun 26 ve 43 ncü maddeleri hükümlerinin 
tekaüd müddetini doldurmadan memuriyetten 
ayrüıb da bu sırada malûl olan veya 65 yaşmı 
ikmal eden memurlara da tatbik edilip edilmi-

ğı gibi maluliyet veya altmış beş yaşına vusul 
keyfiyetlerinin esnayi vazifede, yani memurini 
muvazzafada bulunduğu sırada olacağına dair 
dahi kanunda bir hüküm mevcud olmamasına bi
naen encümenimiz Maliye vekâletinin tereddü
dünü yerinde bulmamış ve Divanı muhasebat 
Heyeti umumiye kararı veçhile tatbikat icrası 
hususunda kanun hükmünün sarih ve tefsire 
gayri muhtaç olduğuna ve bu babda malî nok
tadan mahzur mütalea edildiği takdirde aynca 
bir tesis icab edeceğine karar vermiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. }l. Na. M. M. N. Kâtib 
Malatya Çankırı Çankırı 

M. Nedim Zabc-% M. önsay M. Önsaıj 
Yozgad Bursa Günıüşane 

E. Dramım Dr. Galib Kahraman Ş. Öndersev 
izmir Ay dm Manisa 

Kâmil Dursun Adnan Menderes T ahir Hitit 

yeceğinin tayininden ibarettir. 
Divanı muhasebatın, istifa eden** bir memu

run tekrar memur olmak hakkmı kaybetmiye-
ceğine ve tekaüd kanununun 49 ncu maddesi 
mucibince tekaüd müddetini doldurmadan isti
fa eden bir memurun vefatı halinde yetimlerine 
maaş tahsis edileceğine istinad ederek mezkûr 
26 ve 43 ncü maddelerdeki hükümlerin tekaüd 
müddetini doldurmadan memuriyetten ayrüıb 
da bu sırada malûl olan veya 65 yaşmı ikmal 
eden memurlar hakkında da tatbikına karar ver
diği ve 1683 sayılı kanundan evvel meri olan 
1325 tarihli tekaüd kanununda da ayni hüküm
ler mevcud olub gerek o kanun zamanında ve 
gerek 1683 sayılı kanun zamanında tatbikatın 
daima Divanı muhasebatça verilmiş olan bu ka
rar dairesinde cereyan eylediği anlaşılmıştır. 

Maliye vekâleti, istifa eden bir memurun 
memur olmak hakkmı kaybetmemesile bu hâdi-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe .encümeni 22 - XII - .193/ 
Mazbata No. 29 
Esas No. 3/231 

Yüksek Reisliğe 

(S. Sayısı : 42) 



senin alâkası olmadığını ve tekaüd müddetini 
ikmal etmeden istifa eden bir memurun yetim
lerine maaş tahsis edilmesi 49 ncu maddede 
bu hususun sarahatle ifade edilmiş olmasından 
ileri gelib bu itibarla mezkûr halin de bu hâ
dise ile kıyası mümkün olamıyacağını ve 
Divanı muhasebatın kararı dairesinde muamele 
yapıldığı takdirde kısa bir müddet memuriyet
te bulunduktan sonra istifa ederek uzun müd
det başka işlerle iştigal edib bu iştigali sırasın
da 65 yaşını ikmal etmiş veya maluliyete duçar 
olmuş bir şahsın Hazineye müracaat ederek me
selâ ; 30 : 40 sene evvel vuku bulmuş bir memu
riyetten dolayı hak taleb etmesi gibi tabiî gö-
rülmiyen vaziyetler hadis olabileceğine istinad 
ederek mezkûr maddelerin tekaüd müddetini dol
durmadan memuriyetten ayrılıp ta bu sırada ma
lûl olan veya 65 yaşını ikmal eden memurlara 
tatbik edilemiyeceği mütaleasmda bulunmakta
dır. 

Vaziyeti tetkik eden encümenimiz, tekaüd 
kanununun ana hükümlerine göre tekaüdlük bir 
memurun ati endişesinden azade ve vazifesinde 
endişesiz olarak çalışabilmesi için memura ta
nınmış bir hak olub memurların bu haktan mah
rum edilmesi ancak bir ceza şeklinde tecelli 
edebileceğini yoksa istifa suretile memuriyetten 
ayrılmış olmanm bu haktan mahrumiyeti istil
zam edemiyeceğini ve Maliye vekâletinin kırk 
sene evvel mesbuk bir memuriyete istinad ede
rek o memuriyetinden dolayı Hazineden bir 

şey taleb etmek yolunda vuku bulan müraca-
atlerin tabiî görülmemesi mevzuatımıza göre 
uzun zaman memuriyet meslekinden ayrüan bir 
memurun memuriyet hakkından mahrum edilme
mesinden ileri geldiğini ve bu mevzuat değişme
dikçe memuriyetten uzun müddet ayrıldığın
dan dolayı tekaüdlük hakkından bir memuru 
mahrum bırakmak mümkün olamıyacağını dü
şünerek devam etmekte bulunan tatbikatın yo
lunda cereyan ettiği <ve mezkûr 26 ve 43 ncü 
maddelerin memuriyetten istifa suretile ayrı
larak malûl olanlarla 65 yaşmı doldurmuş bu
lunanlar hakkmda da tatbiki lâzımgeleceği ne
ticesine varmış ve bu netice kanunun hüküm
lerinden açık bir surette anlaşılmakta olub me
selenin ayrıca bir tefsir fıkrasile tesbitine lüzum 
görmemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Meclise sunulmuştur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Kâtib 

Tstanbul 
F, öymen 

tzmir 
K. İnanç 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
*Sf. tçöz 

Eeis V. 
İsparta 

Muharrem Unsal 

Gazi Anteb 
A. H. Ay erdem 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Ordu 
H. Yalman 

V M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
** 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Maraş 
A. Tiritoğlu 

Sürd 
M. Mayakon 

. . .< . . . . 
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S. Sayısı: 43 
Serbest meslek erbabının 2751 sayılı kanun mucibince 
meslekî teşekküller veya belediye heyetleri tarafından ta
yın olunan sınıf derecelerine mükelleflerin ve varidat ida
resinin itiraz edib edemiyeceklerine dair Başvekâlet tez

keresi ve Iktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (3/250) 

2 -VI - 1936 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Serbest meslek erbabının 2751 numaralı kanun mucibince meslekî teşekküller veya belediye he
yetleri tarafından tayin olunan sınıf derecelerine mükelleflerin ve varidat idaresinin itiraz edib 
edemeyeceklerinin tefsiren halli hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 29 - V - 1936 tarih ve 
22120/15804 sayılı tezkerenin sureti ilişik. olarak sunulmuştur. 

îşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
1. tnönü 

Maliye vekilliğinin 22120-18/15804 sayılı tezkeresi sureti 

2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 2751 numaralı kanunla değiştirilen 19 ncu maddesin
de, serbest meslek erbabı, çalıştıkları binaların gayri safi iradları üzerinden alınacak nisbî vergiden 
başka bulundukları şehirlere ve sınıflarına göre 2751 numaralı kanuna bağlı cetvel mucibince ayrıca 
maktu bir vergiye de tâbi tutulmaktadır. 

Şu suretle serbest meslek erbabmın kazanç vergileri (nisbî) ve (maktu) olmak üzere iki unsurdan 
terekküb etmektedir. 

Arzedilen değişik 19 ncu maddede, serbest meslek erbabının maktu vergiye esas olacak sınıfları
nın (Bulundukları şehirlerde barolar ve etibba odaları gibi meslekî teşekküller, yoksa belediye heyet
lerince iş ve kazanç nisbetlerine göre her sene kânunusani ayında tayin olunacağı) yazılıdır. 

Ancak kanunun meslekî teşekküllere ve belediye heyetlerine bıraktığı işbu sınıf tayini işinde, mez
kûr teşekküller veya belediye heyetlerince mükellef veya Hazine aleyhinde bir isabetsizlik vukua ge
tirildiği takdirde mükellefin veya varidat idaresinin bu hususta da kanunî müddeti içinde itiraz 
hakkını kullanarak keyfiyetin sırasile kazanç tetkiki itiraz ve temyiz komisyonlarının tetkikinden ge
çirilmesini isteyib istemeyecekleri ve bu gibi sınıf tayini işinin mezkûr komisyonlarca tetkik ve ıs
lah edilib edilmeyeceği tatbikatta tereddüdleri mucib olmuştur. Hâdise iki noktadan mütalea edil
meğe müsaittir. 

1 — 2751 numaralı kanunla değişen 19 ncu maddede sınıf tefriki işi doğrudan doğruya meslekî 
teşekküllere ve bunların bulunmadığı yerlerde belediye heyetlerine verilmiş bir salâhiyet olması 
itibarile meslek sahiblerinin kazancı derecelerini ve mesaisinin iç yüzünü bilmeleri lâzımgelen bu 
teşekküllerin yaptıkları tasnifin, kanunun mutlak ibaresine nazaran aynen kabul ve tatbiki ve bu 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararalar müdürlüğü 
Sayı : 6/1918 
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hususta mükellef ve varidat idaresine bir itiraz hakla ve kazanç tetkiki itiraz ve temyiz komisyonla 
rina da bu itirazları tetkik etmek salâhiyeti tanınmaması düşünülebilir. 

2 — Hâdise diğer cebheden tetkik edilince görülür ki; 2751 numaralı, kanun, 2395 numaralı 
kazanç vergisi kanuımnun sadece serbest meslek erbabının vergilerinin matrah ve nisbetlerine müte
allik hükümlerini değiştirmiştir. Ana kanunun diğer umumî hükümleri üzerinde hiç bir değişiklik 
vücuda getirmemiştir. Bu itibarla serbest meslek erbabının vergi matrahlarının tayininde muaddel 
19 ncu maddede yazılı hükümlere göre muamele yapılması, ana kanun olan 2395 numaralı kanu
nun tebliğ ve itirazlara müteallik hükümlerinin cereyan etmemesi için bir sebeb teşkil edemiyeceği 
neticesine varılabilir. Bu neticeye varıldığında. 2395 numaralı kanunun 61 ve 6.7 nci maddeleri 
hükümlerine istin ad edilmesi icab eder. 

Ancak 61 nci maddede varidat idaresinin itiraz edebileceği hususat yalnız bcyannameli mükellef
ler namına resen yapılan tarhiyata hasredilmiş olmasına mobni burada serbest meslek erbabın m ver
gilerine varidat idaresinin de itiraz edib edemiyeceği keyfiyeti üzerinde tevakkuf edilmesi icab eden 
bir mesele teşkil etmektedir. 

Kanunun işbu maddesinde malmemurlarma ancak resen yapılan, tarhiyat için itiraz hakkı veril
miş olmasındaki maksad; gayrisafi iradlarla beyannameye müsteniden yapılan tarhiyatııı mal me
murları tarafından icra edilmiş olması itibarile burada itiraz hakkı tanımağa lüzum ve mahal görül
memesinden ve halbuki resen yapdan tarhiyat ise malmemurlannm irada ve tasarruflarının hari
cinde ve ayrı bir teşekkül tarafından icra olunduğu cihetle bu hususta Hazine hakkını korumak için 
malmemuruna itiraz hak ve salâhiyeti verilmesinden ibarettir. Netekim kanunun aynr maddesinin 
birinci, fıkrasında mükellefin beyannamesine müstenid ilk tarhiyat için. mükellefe de itiraz hakkı. 
verilmemiş olması ayni maksada müstenid bulunmaktadır. 

Keza bu maddenin son fıkrasında, gündelik gayrisafi kazanç; mikdarlarr için varidat idaresine 
itiraz hakkı verilmiş olması da ayni prensibin kanunî hükümlerde tezahür eden diğer bir misali
dir. 

Şu halde kanunun itiraz hükümlerindeki prensip : 
a) Hangi muamelede mal/memurunun veya mükellefin fiil ve tasarrufu taallûk etmişse orada iti

raz hakkı tanınmaması, 
b) Hangi işler bunların irade ve tasarrufu haricinde cereyan etmişse mercii mahsuslarına itiraz 

için kendilerine itiraz hakkı kabul edilmesi, 
Suretinde telhis edilebilir. Bu prensib yalnız kazanç vergisi kanununda değil muamele ve istih

lâk vergileri gibi diğer vergi kanunlarımızda da yer almıştır. Binaenaleyh, prensibe göre varidat 
idaresinin irade ve tasarrufu haricinde meslekî teşekküller tarafından tayin edilen sınıflara varidat 
idaresinin de itiraz edebilmesi lâzımdır. 

Yııkarrda teşrih edilen vaziyete göre keyfiyetin Yüksek Kamutayca tef si ren halline müsaade bu-
yurulmasT arzolunur. 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îkhsad encümeni 8 - II ~ 19:-:?' 

Esas No. 3/250 
Karar No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Serbest meslek erbabmm 2751 numaralı ka
nun mucibince meslekî teşekküller veya beledi
ye heyetleri tarafından tayin olunan smrf de

recelerine mükelleflerin ve varidat idaresinin 
itiraz edib edemiyeceklerinin tefsiren halli hak
kında Maliye vekilliğinden yazılıp Başvekâlet-
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ten Yüksek Meclise sunulan tezkere encümeni
mize havale edilmekle tetkik ve müzakere olun
du: 

^ 9 5 numaralı kazanç vergisi kanununun 
2751 numaralı kanunla değiştirilen bazı madde
lerinin hükümlerine nazaran serbest meslek er
babı, çalıştıkları binalarm gayrisafî iradları 
üzeremden almacak nisbî vergiden başka bu
lundukları şehirlere ve smrflarma göre de ayrı
ca bir maktu vergiye tâbi tutulmaktadır. 

Ancak bu maktu vergiye esas olacak smrf ve 
derecenin tayinini kanunun on dokuzuncu mad
desi; varsa, meslekî teşekküllere, yoksa beledi
yelere mutlak olarak birakmaktadrr. 

Şukadar ki, Maliye vekâleti bu derecelerin 
tayininde isabetsizlik olursa mükellefin veya 
varidat idaresinin itiraz ve temyiz yollarile bu 
kararm değiştirilmesini isteyib isteyemiyecegin-
de tereddüd ettiğinden keyfiyetin tefsir yollüe 
hallini istemekte ve 2395 numaralı kanunun 61 
ve 67 nci maddeleri hükmünün bu hâdiseye de 
tatljikinde isabet olacağı mütaleasmı yürütmek
tedir. 

Keyfiyeti inceleyen encümenimiz; 61 ve 67 
nci maddelerdeki hükümleri vazu kanunun ser

best meslek erbabmm sınıflarını tayin eden mesle
kî teşekkül veya belediye heyetlerinin kararından 

sonra alelûmum tarhedilen vergiye bir itiraz 
veya bu itiraz neticesi verilen kararı temyiz ko

misyonları nezdinde ikinci bir tetkikten geçir
mek maksadile kanuna koyduğu neticesine var
mıştır. Yoksa her hangi bir meslek erbabının 
smrf ve derece farklarını ekseriyetle alâkadarın 
bulunduğu mahalden çok uzakta olan itiraz ve 
temyiz komisyonlarında inceleyebilmek imkânı 
maddeten de imkânsız olan bir hâdise olmak 
lâzrmgelir. Bu noktai nazardan encümenimiz 
Maliyenin istinad ettiği 61 ve 67 nci maddeler 
hükmünü tefsir yolüe hâdiseye tatbika imkân 
görmemiş ve bu noktai nazardan, meslekî te
şekküller veya' belediye heyetleri tarafmdan 
tayin olunan smrf ve derece hakkındaki karar
ların katiyetini kabul etmek kanaatine varmış
tır. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
îktısad En. Reisi 

Tekirdağ 
Ş. Kesebir 
Afyon 

Berç Türker 
Aydın 

H. Alabaş 
Çanakkale 

M. Bengisu 
Zonguldak 

H. Karabacak, 

M. M. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Maraş 

K. Kansu 
Samsun 
A. Tunalı 
Giresun 
M. Kılıç 

Kâtib 
Niğde 

Dr. R, F. T alay 
Aydın 

N. Topcuoğlu 
Gazi Anteb 

7?. Güreş 
Kayseri 

Veli Yaşın 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 38 . 
Esas No. 3/250 

Yüksek Reisliğe 

3 - TV - 1.937 

2395 sayılı kazanç kanununun 2751 sayılı 
kanunla değiştirilen 19 ncu maddesinin tefsiri 
hakkındaki 2 haziran 1936 tarih ve 6/1918 sa-
yüı Başvekâlet tezkeresi ve merbutu îktısad en
cümenince müzakereden sonra encümenimize 
tevdi kümmrştrr. Keyfiyet encümenimizde Ma
liye vekâleti Varidat umum müdürü ve Hukuk 
müşaviri bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Serbest meslekler erbabmm meslekî teşek

küller. veya belediye heyetleri tarafmdan tayin 
olunan smrf derecelerine, mükelleflerin veya 
varidat idarelerinin itiraz edib edemeyeceği hu
susu Maliye vekâletince katiyetle tayin edileme
miş, maamafih 2395 numaralı kanunun 61 ve 67 
nci maddelerinin tatbiki mütaleasmda bulun
muştur. 

Encümenimiz keyfiyeti inceledi. 2395 sayı
lı kanunun 61 ve 67 nci maddelerindeki hüküm-
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lerin sınıflar tayin edildikten sonra tarhedile-
cek vergiye aid bulunduğu encümenimizce de 
muvafık görüldü. Sınıfların tayini muamelesi
ni itiraz ve temyiz komisyonlarının tetkikinde 
ilmî bir fayda olmadığı yolundaki Iktısad encü
meni mütaleası da encümenimizce tasvib edildi. 
kanunda da meslekî teşekküllerle belediye heyet
lerinin sınıf kararlan hakkında hiç bir itiraz ve 
temyiz kaydi bulunmadığına göre encümenimiz 
tayin edilen sınıflara karşı gerek mükellefler ve 
gerek varidat idarelerince itiraz ve temyiz edil-

Serbest meslek erbabmın 2751 sayılı kanun 
mucibince meslekî teşekküller veya belediye he
yetleri tarafından tayin olunan smıf dereceleri
ne mükelleflerle varidat idaresinin itiraz edib 
edemiyeceklerinin tefsiren halli hakkmdaki 2 ha
ziran 1936 tarih ve 6/1918 sayılı Başvekâlet tez
keresi Iktısad ve Maliye encümenleri mazbata-
larile birlikte encümenimize verilmiş olmakla 
Maliye vekâleti namma Varidat umum müdürü 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Tefsiri istenilen mesele : Kazanç vergisi ka
nununun bazı maddelerini değiştiren 2751 sa
yılı kanun serbest meslek erbabmı sınıflara tef
rik ederek bu sınıflara göre kendilerinden ay
rıca makdu bir vergi almması usulünü vaz ile 
serbest meslek erbabmm bu smıflara tefriki işi
ni meslekî teşekküllere, bulunmayan yerlerde 
belediyelere bıraktığından meslekî teşekküller 
ve belediyelerce bu bapta verilen kararlara kar
şı itiraz komisyonları nezdinde itiraz edilib edi-
lemiyeceğinin tayininden ibarettir. 

Alman izahata göre tatbikatta bazı itiraz ko
misyonlarının bu yolda vuku bulan itirazları tet
kik ettiği, bazılarının da ademi salâhiyet kararı 
verdiği ve bazı mahallerde bir kısım serbest mes
lek erbabı meslekî teşekküller tarafmdan yapı-

meyib kararların mutlak olduğuna ve madde
nin de tefsire muhtaç bulunmadığına karar ver
miştir. Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Bayazıd İsparta Çankırı 

îhsan Tav Kemal Ünal M. Önsay 
İstanbul Bursa Diyarbekir 

A. Bayındır Dr. Galib Kahraman Huriye Öniz 
Aydın İzmir Manisa 

Adna,n Menderes Kâmil Dursun Tdhir Hitit 

lan tefrikin kendilerini mağdur bıraktığından 
bahsedilerek şikâyette bulunulduğu anlaşılmış
tır. 

Yapılan tetkik ve müzakere neticesinde: Va-
zn kanun serbest meslek erbabmm smıflara tef
riki keyfiyetini bir ihtisas işi addederek bunun 
takdirini tamamile ve mutlak olarak meslekî 
teşeküllere bırakmış olduğundan bu teşekkülle
rin takdire aid kararlarma karşı gerek varidat 
idarelerinin gerekse mükelleflerin itirazları ve 

itiraz komisyonlarmm da bu itirazları tetkik 
ederek bu takdirin neticelerini değiştirecek su
rette kararlar ittihazı kanunun istihdaf eylediği 
gayeyi tamamile bertaraf edecek mahiyette gö
rülmüştür. Ancak meslekî teşekküllerin itiraz 
edilemiyecek olan kararları serbest meslek erba
bından her hangi birinin kanunda tayin edilen 
derecelerden birisine ayrılması yolunda takdir 
salâhiyetini istimal ederek vereceği karardan 
ibaret olub şayed bu teşekküller şekil, maksad 
ve salâhiyet bakımından kanunun her hangi bir 
hükmünü ihlâl eder mahiyette karar aldıkları 
takdirde bu kararlarm mevzu hükümler daire
sinde makamı aidine müracaatla daima düzel
tilebileceği tabiî görülmüş ve bu esaslar kanun 
ibarelerinden vazıh surette anlaşılmakta bulun-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 23-XII-1937 

M. No. 30 
Esas No. 3/250 

Yüksek Reisliğe 
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muş olmakla keyfiyetin ayrıca bir tefsir fikra-
sile yeniden tesbitine lüzum görülmemiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul 
F. Öymen 

İzmir 
K. İnanç 
Sürd 

M. Mayakon 

Gazi Anteb 
A. II. Ayerdem 

Kırklareli 
Ş. Ödül 

Sivas • 
Remzi Çİ7ier 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Ordu 
H. Yalman 
Yozgad 
8. îçöz 

m*m 
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