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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkini 
daki Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresile 

Üç kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair Ad
liye encümeni mazbataları 

Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kliring 
anlaşmasına merbut mektubdaki bir ibarenin düzel
tilmesine, 

Türkiye - İsveç ticaret ve kliring anlaşmasile buna 
bağlı protokolün ve mektubların tasdikma, 

Türkiye - Almanya arasında münakid Südet Al
man menatıkı ile ticarî mübadelât ve tediyatmı tan
zime mütedair protokolün tasdikma, 

Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşmasına 
bağlı dört numaralı listeye tiftiğin de idhaline, 

Gümrük tarife kanununa bağlı idhalât umumî ta
rifesinin 607 (D) pozisyonuna bir fıkra ilâvesine, 

İstanbul tramvay şirketile 

Lâyihalar 
1 — Ankarada bir dil ve Tarih - coğrafya fakül

tesi kurulması hakkındaki 2795 sayılı kanunda bazı 
değişiklikler yapılmasına dair kanun lâyihası (1/173) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Cezaevlerile mahkeme binaları inşası karşılığı 
olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 
(1/174) (Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki 
1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve 
yeniden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası 
(1/175) (Sıhhat ve içtimaî muavenet, Ziraat, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine). 

4 — Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/176) (Bütçe encümenine) 

5 — Orman umum müdürlüğü teşkilât kanununa 
ek kanun lâyihası (1/177) (Ziraat ve Bütçe encümen
lerine) 

6 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilât ka
nununa bağlı kadro cedvellerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki 3622 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/178) (Bütçe encümenine) 

7 — Türk ceza kanununun 494 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/179) (Ad
liye encümenine) 

8 — Vakıf icarei müeccele ve mukataaları bakaya
sının tasfiyesi hakkında kanun lâyihası (1/180) (Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

9 — Vergilerde itiraz ve temyiz usullerine ve mer
cilerine ve vergi ihbarnamelerinin tebliğ suretine dair 
kanun lâyihası (1/181) (Maliye, Adliye ve Bütçe en
cümenlerine). 

Teklifler 
10 — Aydın mebusu Nuri Göktepenin, zeytinciliğin 

Tünel şirketinin imtiyaz hakkı ve tesisatının satın 
alınmasına dair mukavelelerin tasdikma, 

Nahiye müdürlerinin devir masraflarına 
Dahiliye vekâleti teşkilât kadrosuna yeniden 50 

maiyet memuru ilâvesine dair kanun lâyihaları kabul 
edildi. 

İskân kanununun 32 nci maddesinin tadiline dair 
kanun lâyihasının bir maddesi encümene verildi ve 
bir maddesi kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanun lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde 
cereyan eden müzakere kâfi görülerek maddelere ge
çildi ve çarşamba günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Dr. M. Germen Kütahya Gazianteb 

V. Uzgören B, Kaleli 

ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki 3573 
sayılı kanunun 14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun teklifi (2/6) (Ziraat, İktısad, Adliye ve 
Bütçe encümenlerine). 

Tezkereler 
11 — Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin 

(N) fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/116) (İktısad, IMaliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
12 — Türkiye - Estonya ticaret ve kliring anlaş

masına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli protokole ilişik 
(B) listesinde yazılı ham deri kontenjanı pozisyonları
nın tadiline mütedair teati olunan mektubların tasdi
ki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümenleri mazbataları (1/146) (Ruznameye) 

13 — Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşması için 
teati olunan mektubların tasdiki hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları 
(1/94) (Ruznameye). 

14 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına bağlı 
2 sayılı listede tadilât yapılmasına mütedair teati 
olunan notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/121) 
(Ruznameye). 

15 — Türkiye - İtalya ticaret ve seyrisefain mua
hedesinin cüzü mütemmimini teşkil etmek üzere ak
dedilen ticaret ve tediye anlaşmalarile bunlara ek 
olarak tanzim edilen vesaikin meriyete konulmasına 
dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encümenleri 
mazbataları (1/98) (Ruznameye) 

16 — Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kli
ring anlaşması ile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 

tarihli ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 sayılı 
listeye çiçek soğanlarının ilâvesine dair kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/96) 
(Ruznameye) 

17 — Türkiye - İsveç ticaret ve kliring anlaşması 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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protokolüne merbut listeye ilâve edilecek kontenjan 
hakkında teati olunan mektublarm tasdikma dair ka
nun lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümenleri maz
bataları (1/97) (Ruznameye) 

1 —• Ankara şehri İmar müdürlüğünün teşki
lât ve vazifelerine dair olan 1351 sayılı kanunun 
9 ncu maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/38) [1] 

BAŞKAN — Bir tefsir fıkrası vardır. Oku
tacağım. 

Tefsir fıkrası : 
Ankara şehri İmar müdüriyeti teşkilât ve va-

zaifine dair olan 1351 sayılı kanunun 9 ncu mad
desinde yazılı (Evkaf) tâbiri mülhak vakıflara 
şamil değildir. 

BAŞKAN — Tefsir fıkrası hakkmda müta-
lea var mı? Reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Susığırlığm Gurafa köyünden Abdulgafur 
diğer adı Gafuroğlu Ziya Sönmez Yalçın ve Ban
dırmanın Ergili köyünden Bamazanoğlu Şaban 
Kutluerin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazba
tası (3/33) [2] 

BAŞKAN — Ölüm cezalarına aid mazbatalar 
vardır, okutuyorum. 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

3 — Çalın Hadım köyünden Ahmedoğlu Halil 
Tufanın ölüm, cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbata
sı (3/20) [3] 

[1] 116 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 67 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 68 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

18 — Türkiye - İsveç ticaret ve seyrisefain mua-
hedenamesine müzeyyel anlaşmanın tasdiki hakkmda 
kanun lâyihası ve Hariciye ve îktısad encümenleri 
mazbataları (1/109) (Ruznameye). 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

4 — Bandırmanın Çepni köyünden Numan-
oğlu Kara Hasan Korkakoğlunun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Acl-
liye encümeni mazbatası (3/15) [1] 

BAŞKAN — Diğer bir idam mazbatası var
dır, okutuyorum. 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbaatayı reyinize arzediyo

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

5 — Vazifei 'memureleri haricinde emrazı sa-
riyei hayvaniye mücadelesine memur edilecek 
memurini fenniye ve sair ey e verilecek yevmiyeler 
hakkındaki 668 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Ziraat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/71) [2] 

BAŞKAN — Bu tezkere üzerine encümende 
bir kanun lâyihaası tanzim edilmiştir, fakat on
dan evvel Bütçe encümeninin mazbatasını oku
tuyorum. 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Lâyihayı hazırlayan Ziraat en

cümenidir. Fakat Bütçe encümeni; mazbatasm-
daki esbabı mucibeye istinaden bunu kabul et
miyor. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Ziraat encüme
ninin mazbatası da okunsun. 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Ba
rem kanunu çıkıyor. Bu kanunun onunla bir alâ-

[1] 78 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 118 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati. : 14 

BAŞKAN — Refet Canrtez 

KÂTİBLER : Kemal Ünal (İsparta) , Ziya Cevher Etili (Çanakale). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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kası var mı, yok mu? izahat versinler. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Alâkası yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — İzahat verilme
yecek mi? 

BAŞKAN — Hangi encümenden izahat isti
yorsunuz? 

REFÎK İNCE (Manisa) — Birisi versin de 
hangisi olursa olsun. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Hâdise basittir. Bu, mücadelede meşgul edilen 
baytarların o zaman maaşları az olduğu için bun
lara ayrıca bir buçuk lira yevmiye veriliyordu. 
Fakat bu bir buçuk lira maksadı temin etmediği 
iiçm, o zaman cari hükümlere göre, bunlara altmış 
lira maktu harcirah verilmesi esası kabul edil
mişti. Bilâhare maktu harcirah verilemez diye 
bir kanun çıktı. Yevmiye yerine ayda altmış lira 
verilmesini tecviz eden bu kanun çıkınca memur
lardan birisi Şûrayi devlete müracaat ederek de
miş ki, bu altmış lira benim kanunî hakkımdır, 
bundan başka ayrıca harcırahımı da alabilirim. 
Şûrayi devlet bunu kabul etmiş. Bunun üzerine 
Hükümet işi tefsire sevketmiştir. Ziraat encü
meni; bu, tefsir mevzuu olamaz, bunları teşvik 
için kendilerine hem 60 lirayı hem de harcirah-
larını verelim demiş, bu şekilde bir lâyiha ha
zırlamış. Lâyiha Bütçe encümenine geldi. Bi
zim araştrıdığımız şey, Hükmetin bunlara verdi
ği 60 lira ile beraber harcirahlarmın da verilme
sine kanun müsaid midir, değil midir? Hükü
met te zaten bunun tefsirini istiyor. 

Kanun bunlara 60 liranın verilmesini saraha
ten gösteriyor. Fakat harcırahı tecviz etmiyor. 
Ayni zamanda Hükümet te bu 60 lira kendile
rini tatmin etmezse şöyle olsun böyle olsun diye 
bir teklifte bulunmuyor. Bu vaziyet karşısında 
biz Hükümetin mevzuu içerisinde kalarak bu 60 
lira verildiği takdirde başka bir şey verilemeye
ceği neticesine vardık. Mesele bundan ibarettir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bu işi velevki 
kanun derpiş etmemiş olsun, mutlaka her şeye 
zemmediyoruz da bilmiyorum muhterem Bütçe 
encümeni hayvanların ıslahlarile mücadele eden 
bu baytarlardan, fen adamlarından bu parayı 
niçin imsak etmiştir de Ziraat encümeninin 
teklifini kabul etmemiştir? Bir çok şeyler var
dır ki hakikaten kısılması lâzımgelen bir mas
raf olduğu halde onu kabul ediyor da seyyar 
sıhhiye memuru ve baytar getireceğiz denildiği 
halde onu kabul etmemesi doğru değildir. Ben
deniz Ziraat encümenince hazırlanan kanunun 
müzakeresini teklif edeceğim. Ziraat encümeni
nin mütaleasmı dinleyelim. Çünkü lüzum gör
müşler de bunu teklif etmişlerdir. Eğer bu ol
mayacaksa nafile... Baytar teşkilâtı boşa gide
cektir Bendeniz bunu tekli fediyorum. Ziraat ve
kili veya encümeni izahat versin. 

ZİRAAT E. REİSİ RAHMİ KÖKEN (İzmir) 
— Arkadaşlarımız pek yakından bilirler ki on 

on iki sene evvel memleketimizde hayvan ser
veti mütemadiyen tevakkuf halinde idi. Mese
lâ; koyun adedi on, on iki milyon mikdarmdan 
fazla artamıyordu. Halbuki tabiî şekil ile hay
van servetimiz son senelerde arta arta on sekiz, 
yirmi milyona çıkmıştır. Diğerlerinde de ayni 
tezayüd görülmütşür. Bunun en büyük sebebi 
hakikaten veteriner teşkilâtının sekiz on sene
lik fennî mühim, fevkalâde mesaisinin mahsu
lüdür denilebilir. Hayvan hastalıkları vaktinde 
önlenmekte ve memleketimizin uzak köşelerine 
kadar bu teşkilât kolunu uzatmaktadır. Hattâ 
en uzak hududlarmııza; şark hududlanmıza va
rıncaya, kadar ki, oraya yabancı memleketlerden 
sari hastalıklar gelebilir, veterinerler sevkoluna-
rak ve bu insanlar bin bir müşkülâta tahammül 
ederek ve kendi hayatlarını bu bulaşıcı hasta
lıklara karşı tehlikeye koyarak fedakârane ça-
lışmşlar ve bu hastalıkları durdurmuşlardır. Bu 
mesainin mükâfatını görmeleri lâzımdır. 

Buna mukabil o zaman mevcud olan kanunda 
harcırah ve yevmiyeden maada, yevmiye muka
bili olarak 60 - 80 lira verilir diye bir fıkra var
dır. Bütçe encümeni esas itibarile esbabı muci-
besinde baytarların mesaisini takdir ediyor ve 
diyorlar ki harcırah mefhumunda yevmiye da
hildir. Demek ki evvelce mevcud olan 668 numa
ralı kanunda yevmiye mukabili tâbiri, yevmiye 
kelimesinin yanlış kullanılmasından mütevelid-
dir. Şûrayi devletin veterinerler lehinde verilmiş 
müteaddit kararlan vardır. Binaenaleyh baytar
larımızın bu mühim memleket servetini koruması 
hususundaki mesaisini teminen, kanunun ma
demki harcırah zımmmda yevmiye dahildir, bu
nun haricinde tazminat verilmesini encümeni
miz muvafık görmüştür. Kanundaki vuzuhsuz
luğu izale için de maddeleri tadilen Heyeti Ce-
lileye takdim etmiş bulunuyoruz. Bu maddeerin 
müzakere olunmasını ric aederim. 

REFİK İNCSE (Manisa) — Verilen izahata 
göre orta yerde halledilmesi lâzım gelen bir me
sele yoktur. Çünkü kanunların canlanması» 
harekete gelmesi keyfiyeti, ancak hâkimlerin sa
lâhiyeti ile olur. Haksızlığa uğrayan adamlar 
tarafından mahkemeye müracaat edilmiş ve ka
nunu canlandıran, vazn kanunun maksadmr 
canlandıran hâkim bunları haklı görmüş; bun
ları haklı gören hükümet anlaşılıyor ki bir da
vayı halleden adama münhasır bir vaziyet hâ
sıl oldu diye teşmil etmekten içtinap etmiş. Bu
nu kanunlaştırmak için buraya müracaat etmiş 
müracaat ettiği zaman - ben Hükümet olsam -
hâkimin hükmü lâhik olduktan sonra, kanuna 
istinaden karar verdikten sonra artık bunu an
lamıyorum demeye lüzum yoktur. Çünkü kanun 
anlaşılmıştır ve tatbikata geçilmiştir ve her 
ilâm, malûmu âliniz, kendi mevzuunda hususî 
bir kanun mahiyetindedir. Hükümet tefsir için 
müracaat etmiş, Ziraat encümenine havale edil
miş, o encümen bu işin esasmı kabul etmiş, Hü-
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kûmetin dahi düşündüğü, hâkimlerin düşüneme
diği bir maddei kanuniye yapmış; Bütçe encü
meni beyan edilen esbaba binaen bunu muvafık 
görmemiş. Bütçe encümeninin esbabı mucibesi 
içidne en çok kabul etmediğim nokta şudur: 
Her hangi bir mesele tefsiren bir encümene ha
vale edildiği zaman, encümen o tefsir mevzuunu 
bir müstakil kanun haline getirmek salâhiyetini 
haizdir ve Meclisimizin nizamnamesinde vardır. 
Binaenaleyh, Ziraat encümeni kendisine tefsir 
için gelen meseleyi müstakil bir mesele halinde 
çıkarmakla, nizamnameye muhalif hareket etmiş 
olmamakla beraber, esasa muhalif hareket etmiş

tir. Binaenaleyh ben de Ziraat encümeninin noktai 
nazarma iştirak ediyorum. Onlarm tekliflerinin 
müzakereye vazmı rica ediyorum. 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — Muhterem 
arkadaşlar, ben sarî hastalıklar mücadelesinin 
bir çok zamanlar başmda bulundum. Millî mü
cadeleden sonra memleketi baştan nihayete ka
dar sarî hayvan hastalıkları kaplamıştı. Bu yüz
den mülkî ve askerî baytar teşkilâtımız harekete 
geçerek senelerce çalıştı. Bu suretle baytarları
nızın mezkûr mesaileri neticesinde bu hastalık
ların önüne geçilebilinmiştir. Fakat arkadaşlar bu 
mücadele nasıl oluyor? Bunu bilmeliyiz. Baytar
lar soyunmuştur, gece gündüz dememişlerdir, 
köylerde, dağlarda ve tepelerde kış kryamette 
durmadan uğraşmışlardır. Asü vazifesinden alı
narak Şarktan Garba, Garbdan Şarka atılmışlar 
ve ailelerinden, evlerinden, çoluk çocuğundan 
ayrı bir halde memleket için felâket olan bu 
hastalıklarla mücadeleyi başarmışlardır. Bunlara 
Heyeti Vekilenin bir kararnamesi ile harcırah 
mesabesinde munzam bir maaş verilmiştir. Ar-
zettiğim sebeblere binaen bunun kabulü yerinde 
olur. Baytarların gördüğü hizmet hiç bir memu
run gördüğü hizmetle mukayese edilemez. Onun 
için atıfetinizi rica ediyorum. (Doğru sesleri). 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Baytarların bu mücadele işlerinde gördükleri 
yüksek hizmeti takdir etmemek vaziyetinde de
ğiliz. Yalnız biz, elimizdeki kanunu ve bu ka
nunun diğer kanunlarla olan insicam ve rabıta
sını mütalea etmek mecburiyetindeyiz. Bu hâ
diseyi müsaadenizle bir defa daha arzedeyim. 
Hâdise şöyledir: Bu baytarlar evvelce harcırah 
kanununun hükümleri dairesinde yevmiye alır
lardı. İşleri şehirler dahilinde olmadığı için al
dıkları seyahat yevmiyesi idi. Aldıkları yevmi
ye 1,5 liradan ayda 45 lira tutuyor. Ziraat ve
kâleti bunu kâfi görmüyor. Diyor M, o zaman 
cari harcırah kanunları hükümlerine göre biz 
bunlara yevmiyelerini maktuan verelim. Yol 
masraflarile beraber 60 lira verelim. Hükümet 
bu esası tuttuktan sonra şöyle karar veriyor. 
Harcırah kanunu maktuan harcırah vermek esa
sini kaldırıyor. Ziraat vekâleti bunu görerek 
bir kanunla Meclise müracaat ediyor. Arzetti-

ğim kanun 1341 tarihlidir. Orada deniliyor ki: 
(Emrazı sariyei hayvaniye münteşir en hüküm-
ferma olduğu zamanda mmtakai memuriyeti ha^ 
ricinde hastalığın izalesine muvakkaten memur 
edilecek etibbayı baytariyeye harcırah ve masa
rifi zaruriyelernıden maada yevmiye mukabili 
şehrî 60 lira ve reislerine 80 lira maktu ücret 
verilir). 

Şimdi Malûmu âliniz harcırahın muhtelif 
anasırı vardır. Filî yol masrafı, yevmiye. Yev
miye de iki kısımdır: İkamet yevmiyesi, seyahat 
yevmiyesi. Daimî memuriyette ise aile harcırahı 
verilir. İşte bu anasırdan muvakkat memur ol

mak itibarile tabiî aile yevmiyesi ve harcırahı bun
lar için mevzubahs değildir. Buna maktuan 65 lira 
veriliyor. Bu noktadan kanun vazıhtır. Buna rağ
men benim ayrıca yevmiye almak hakkımdır, 
diye şûrayi devlete müracaat ediliyor, ilâm alı
nıyor. Şûrayi devletten alman bu ilâm tabiatile 
tatbik ediliyor. Fakat bu tatbik edilmekle be
raber Maliye vekâleti bir başkasının da Şûrayi 
devlete gidip bu yolda bir ilâm almasmı önle
mek için bunu, bir vazn kanun sıf atile hallettir
mek için Meclise geliyor. Çünkü bütün müma
sil hallerde bunun tatbikma imkân yoktur. Her 
hangi bir mahkemenin kararı tabiatile mümasil 
hâdiselere tatbik edilemez. Binaenaleyh bu tef
sir Ziraat encümenine geldiği zaman kanun met
ni bu maksadı temin etmiyordu. Bu zevata hem 
60 lira, hem de yevmiye verelim, deniyor. 
Biz 60 lira üzerinde Ziraat encümenile mutabı
kız. Yalnız ayrıldığımız bir nokta vardır: O da 
yevmiye meselesidir. Biz diyoruz ki, Hükümet 
buna lüzum göstermek için Meclise bir müraca
atta bulunmuş değildir. Şayed Hükümet bay
tarları terfih etmek istiyorsa hangi yoldan gide
ceğini düşünerek ona göre bir şey yapar. Biz 
Ziraat encümeninin bu teklifini kabul edersek, 
bu gün üzerinde hassasiyetle çalıştğımız 
barem kanununu sarahaten ilga etmiş olacağız. 
Çünkü vazifei memuresini ifadan bir memura maa
şından başka ayrca da munzam bir tahsisat 
vermeği kabul eden bir hüküm karşısnda kala
cağız. Takdir Heyeti edilenindir. 

BAŞKAN — Bütçe encümeninin mazbatası 
okundu. Üzerinde müzakere cereyan etti. Şimdi 
bu mazbatayı reyinize arzedeceğim . Kabul 
edenler... Etmeyenler... Bütçe encümeninin maz-
mazbatası kabul edilmiştir. 

6 — Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadüüne dair olan kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/45) 

BAŞKAN — Bundan evvelki inikadda, he
yeti umumiyesi müzakere edilerek maddelere 
geçilmesine karar verilmişti. Şimdi birinci mad
deyi okutacağım. 
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Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü

lüne dair kanun 
MMADDE 1 — Maaşlı Devet memurlarının 

(Hâkimler ve muallimler dahil, subaylar ve as
kerî memurlar harig) dereceleri ve her dereceye 
aid maaş asıllarile tutarı aşağıdaki cedvelde gös
terilmiştir : 

Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Maaş asılları 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

Tutarı 

600 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 

Tekaüd ve harcırah hesabarmda ve muhtelif 
kanunların maaş asıllarına taallûk eden hüküm
lerinin tatbikinde bu cedvelin ikinci sütununda 
yazılı mikdarlar ve emsal hasılına aid hükümler
de de üçüncü sütundaki rakamlar esastır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Her halde yeni bir 

esas koymak bakımından bekliyeceğimiz iş bir 
tekâmül ve mükemmeliyet e.şari olmak lâzım ge
lir. Bu bakımdan bütçedeki maaşlara esas teş
kil eden bu madde hakkında bizim esaslı olarak 
encümen tarafından tenvir edilmemize ihtiyaç 
vardır. 

19 dan 15 e inen dereceler tabiatile maaşlar 
üzerinde bir tedahül yapmıştır. Ezcümle, 12, 14, 

16, 17, 5, 22, ve 45 liralık maaşlar ortadan kaldı
rılmak suretile yeni bir hamur husule getirilmiş
tir. Birinci olarak şunu rica ediyorum: Bütçe 
encümeni bu maaş hasıllarile emsaline vahidi 
kıyasi neyi ittihaz etmiştir? Ufacık bir tedkik 
bu meselede muayyen bir metodun esas ittihaz 
edilmediğini göstermektedir. 15 nci derecenin 
emsali hâsılı azamî 4 olmasma rağmen, bu 4 
misil, ancak mebde olan 15 nci derece ile mün-
teha derecelerde kullanılmıştır. Yani dört mi
sil, 15 derece ile bir, iki, üçüncü derecelerde kul
lanılmıştır. Bundan maada derecelerde 3,33 - 3 -
2,83, 2,85, 2,8, 3,25 gibi yedi - sekiz ölçü kulla
nılmıştır. On beş derecenin emsalini teşkil eden 
bir ölçünün sekiz tane olması, varılacak ve üze
rinde tevakkuf edilecek neticenin adaletsizliği
ne misal teşkil edebilir. Bilhassa çok temenni 
olunurdu ki küçük maaşlı memurların bu emsal 

fazlalığından istifadeleri diğerlerinden daha çok 
olsun. 

Onun içindir ki Bütçe encümeninden esaslı 
olarak ricam şu oluyor: Hangi kıstasa göre ha
reket ederek meselâ 15 derecede aslî maaş ala 
na 40 lira vermişler de 15 aslî maaşı olana 50 
vermişler? Birisinin emsali dört olduğu halde 
diğerinin 3,33 oluyor. Buna mukabil 11 nci 
derecenin emsali 2,83 oluyor. Buna mukabil al
tıncı derecenin 3 oluyor. Fakat üçüncü, ikinci 
ve birinci derecelerde 4 oluyor. Bidayette onar 
onar atlıyan maaş yekûnları, 15, 25, 30 ve son
ra 100 er atlıyor. Binaenaleyh muayyen bir 
kıstasa istinad etmek yolundaki ihtiyacı ruhiyi 
acaba hangi ilmî ve malî bir esasa binaen bu 
şekilde ifade etmek lüzumunu hissetmişlerdir. 
Birinci sualim budur. 

ikincisi ise, demin arzettiğim gibi, kaldırılmış 
olan derecelerin mukabil maaşları üste mi irca-
edilmiştir, alta mı? Bu suretle ircadan müsbet 
veya menfi netice nedir? Bunu bize bildirsinler. 
Encümen arkadaşlarımdan bu iki sualime kar
şı alacağımız cevab, bizi tatmin edip etmiyece-
ğine göre, üzerindeki mukayese hakkımız mah
fuzdur. Fakat esaslı olarak Bütçe encümenin
den şunu rica ediyorum. Bu gün, bu memleket
te kanunda elli lira gösterildiği halde, elli lira 
maaş alan var mıdır? 600 lira maaşım var diyen 
memur tam 600 lira alıyor mu? Buna tabiî müs
bet cevab vermeğe imkân olmadığına ve kendim 
de tahsisat alan bir adam olduğuma göre böyle 
bir şey yoktur. Bu gün vergi mükellefiyeti 
namı altmda maaşlardan kesmekte olduğumuz 
buhran, muvazene, kazanç ve son zamanlarda 
ilâve ettiğimiz tayyare vergisi; memurların ma
aşları üzerinde esaslı bir surette tenzilât yapıl
ması zaruretini bize göstermiştir. Bu bakım
dan hâdiseleri olduğu gibi göstermek lâzım 
gelir. Maaşı 150 lira olan adam 600 lira alması 
lâzım gelirken bu gün eline geçen para badet-
tenzil ne kadardır, hesab etmedim. Mebus tahsi
satı bütçede 350 liradır. Elimize geçenin ne 

olduğunu biz biliyoruz. O halde 350 - 500 - 600 
lira maaş alıyor gibi hakikatle nakabili telif 
simadan vaz geçerek işleri hali tabiisine irca et
mek zamanı bu barem kanunu münasebetile, ta
mamen gelmiştir. Arkadaşlar memurlardan 
alman vergilerin yekûnu, buhranda 16 800 000, 
muvazenede 17 550 000, gazançta (memurlar
dan) 6 000 000 dır ki bunun yekûnu 30 350 000 
liraya baliğ oluyor. Demek ki bu gün memur
lardan ve mütekaidlerden yuvarlak bir hesabla 
almakta olduğumuz vergi üst üste maaşatı umu-
miyenin % 20 sini tutsa, hayrr fazla tutar, % 
25 tutsa 25 milyon lira eder ki bu paranın Dev
let memurları tarafından verildiği meydana çı
kar. Bu takdirde 30 küsur milyon lira Devlet 
bütçesinde varidat gösterilen şey, bir cebden alı
nıp diğer cebe konan ve senelerdenberi devam 
edegelen, adeta bir muamelei kırtasiye ve hesa-
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biye olmaktan başka bir kıymeti olmıyan bir 
muameledir. Bu takdirde Bütçe encümenine tek
lif ediyorum. Barem bu memleketin muamelâ
tında tasarrufu, maaşatm da hakikati ve me
murların zihniyetinde gidecekleri yolu sureti ka-
tiyede gösteren esaslı bir kanun olmak mahi
yetindedir. Onun için her hangi bir memura 
maaşm budur deyip de daha az vermektense, ha
kikî maaşmı tesviye etmek ve artık bu maaşa 
dokunmamak zamanı gelmiştir. Bir arkadaşı
mın dediği gibi, hakikatta 250 lira alan bir 
adamm maaşını 350 lira olarak göstermek adeta 
maaş üzerinde, mukabilini hatırlıyamadım, 
tâbiri af buyurun, enflâsyon yapmaktır. 

Şimdi ben teklif ediyorum: Bu maaşların 
esasları herkesin eline geçen mikdar olmalıdır. 
Hiç birimiz aklımızdan geçirmiyelim ki arkadaş
lar, buhran vergisi kalkacaktır, hiç birimiz 
aklımızdan geçirmeyelim ki, muvazene vergisi 
kalkacaktır. Hiç birimiz aklımızdan geçirmeye
lim ki, kurulduğu gündenberi kalkmıyacağma 
inandığımız kazanç vergisi kalkacaktır. Öyle bir 
vergi mükelelfiyeti ki, bunlarm mütemadiyen 
verilmeleri mecburiyeti vardır. Bunu verib du
rurken, kalkacağı ümidini beslemek, bence Dev
let muvazenesinin icablarmdan fedakârlık olur. 
Kalkmaz, biz bu gemiyi yürütürken Türkiye 30 
milyon 350 bin liradan fedakârlık edemez. Bi
naenaleyh, biz bu vergileri tesbit ederken en 
doğrusunu yaparak, paramız bundan ibarettir, 
paramız çok olduğu zaman çok veriyorduk, şim
di vermeyeceğiz demeliyiz. Nitekim buhran ver
gisi, 1932 de mi, tarihini iyi hatırlamryorum, o 
tarihten bu tarihe kadar devam etmektedir. 
Muvazene vergisini bir sene için koyduğumuz ve 
9 senedenberi kaldırılmasını vâdettiğimiz halde, 
almak mecburiyetindeyiz. Bir sene için sözümü
zü tuttuğumuz halde, ertesi sene Devletin büyük 
zaruretleri karşısında o sözümüzden nükûl et
mek mecburiyetinde kaldık. Teadül kanununu 
yaparken o zaman Maliye vekili olan Saraçoğlu 
Şükrünün bu kürsüden vermiş olduğu beyanatın 
esasını teşkil eden sözler; ben o zaman mebus 
değildim, fakat gazetelerdeki inikâsata göre 
şundan ibarettir: Memurların maaşından tekaü-
diye kesilir. O zamandanberi muhtelif vergiler 
kesile kesile bir muamelâtı hesabiye yekûnu olur 
ki, Devlet makinesi bunlarm içinden çıkabilmek 
için mütemadiyen teşkilât yapmak mecburiyetin
de kalır. Efendiler ne tekaüdiye kesilecektir, 
ne bir şey kesilecektir. 

Bir tek maaş, memur onunla geçinecektir. 
Bareme bakarak mütemadiyen onunla istikbali
ni görecektir, demişti. Fakat biz o zamanın Ma
liye vekilinin yaptığı bu beyanatı zaruretlerin 
ilcasile tutamadık. Maaşlarından kestik, kestik, 
o kadar kestik ki şimdi onu bir kesik kuyruk 
haline getirdik. Binaenaleyh, eğer biz maaşları 
hakikî mânasile verdiklerimizi esas olarak tu
tarsak, bir defa Maliye vekâletinin bu hesabları 

tutmak için yığdı bir halde bulunan teşkilâtının 
dörtte üçünü kazanmış olacağız. Hakikaten her 
dairenin, her müessesenin her aym on beşine ka
dar yapmış olduğu, kazanç buhran ve saire gibi 
birbirine karışık nisbet ve muameleleri ihtiva 
eden cedvelleri yapmaktan kurtaracağız. 

Bu muameleleri yapmakta olan bir sürü ta
hakkuk ve tahsil memurları da azalmış olacak
tır. Kendimiz de dahil olduğumuz halde maaşla, 
elimize geçen hakikî mikdar arasmda mevcud 
nisbetsizliği kaldırmak için hattâ icabederse teş
kilâtı esasiye kanununda da, memurun maaşın
dan tevkifat icra edilmemesi hususunu esas ola
rak kabul edersek, zannediyorum ki, bu davanm 

esas noktasını halletmiş olacağız ve illâ yine bu 
gün altı yüz deyipte, bu 600 lirayı alabilmek 
için ömrünü törpüleyen en yüksek Devlet memu
runun eline 350 - 370 lira verirsek, doğrudan 
doğruya kendi kendimizi aldatmaktan başka bir 
şey yapmamış oluruz. Onun için hayatın seyri 
hakikisinden ders almış olması icab eden müte
hassıslarımız, bilhassa maliyeci arkadaşlarımız, 
bu şekildeki tertibden ne menfaat bekliyorlar ve 
benim dediğim şekildeki tertibden de ne mazar
rat görüyorlar, bunu izah ederlerse kendilerine 
karşı minnettar kalırım. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlar, gönül isterdi ki, Dev
letin mukadderatını elinde tutan memurlarımı
zın maaşlarının mikdannı gösteren bu cedvel 
daha yüksek rakamları ihtiva etsin ve onlar da
ha fazla müreffeh bir vaziyette bulunsun Fa
kat düşünmek mecburiyetindeyiz ki, nihayet 
zengin olmayan bir milletiz. Nasıl memurları
mızın müreffeh hayatlarını düşünmek mecburi
yetinde isek, aynen bunlara maaş vermekle mü
kellef olan diğer vatandaşların vaziyetini de 
düşünmeğe mecburuz. Onun için Hükümetimi
zin teklif ettiği ve Bütçe encümeninin hazır
ladığı bu esasın ana hatlarını kabul etmemiz lâ
zımdır. Yalnız burada bir iki fark görülüyor 
ki bunun izalesini de Bütçe encümeninden ri
ca edeceğim. 

Maaşlar 15 nci dereceden başlayarak sırasile 
30, 40, 50, 60 ilâahirihi gidiyor ve görülüyor ki, 
bu tezayüd yüksek derecelere çıkarken araların
daki fark da artarak çıkryor. Yalnız 12 nci de
recede bir fark vardır. • Onun da, seyre nazaran, 
70 olması lâzımgelirdi. Bunu araştırdım. Bu iş
le alâkadar olan Bütçe encümeni erkânından 
anladım ki bunu 70 yapmak, bir çok memurların 
maaşlarını tenzil etmek olacakmış. Hükümet de 
memurunu mağdur etmemek zaruretinde olduğu 
için bu kadarcık bir nisbetsizlik olmuş. 

Asıl söylemek istediiğim : 4 ncü derecedeki 
maaş emsalinin 300 olmasıdır. Şimdi 10 ncu 
dereceden başlarken 100, 120, 140 gibi iki derece 
artarak gidiyor. Sonra 30 artıyor 170 oluyor, 
40 artıyor 210 oluyor, 50 artıyor 260 oluyo. 40 
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artıyor 300 oluyor, yani bu şekilde mütezayiden 
artarken geriye dönüyor. Bu defa 40 a iniyor. 
4 neü derecedeki memurlarımız, ki müdirandır, 
bunların terfih edilmeleri umumî mesai üzerinde 
büyük rol oynacayacaktır. Bunlarm maaşları
nın da 320 ye iblâğ edilmesini muvafık bulurum. 
Bendeniz bütçe üzerinde ne kadar bir tesir ya
pabileceğini tedkik ettim. 90 lira maaş alan me
murlarımızın adedi 240 dır. Bunun üzerine ve
receğimiz 20 lira fark tedkik edilecek olursa 
57 600 lira kadar bir şey tutuyor. Bundan Dev
letin lehine alacağı kazanç ve diğer resimler çı
karılacak olursa 50 bin lira kadar kalıyor. Bu 
50 bin lira fark zannederim ki, Bütçe encümeni
mizin kabul etmeyeceği bir şey değildir. 

İkinci bir sebebi daha vardır. 210 liradan 260 
liraya çıkryor, ondan sonra 40 lira zam görüyor. 
Ondan sonra 100 lira zam görüyor. Fakat üçün
cü derecenin muvakkat tazminatı 60 lira, dör-
4üncü derecenin 30 lira. Şu halde üçüncüden 
dörde geçerken aradaki fark 130 liradır. Beşin
ciden dörödüncüye geçerken yalnız 40 liradır. 
Yani kırk lira zam alıyor ki burada bir nisbet-
sizlik olduğunun hepimiz kabul ederiz. 

Refik İnce arkadaşımızın bu emsaller hakkın
daki sözlerine de şöyle cevab vereceğim: Vakıa 
buna Bütçe encümeni cevab vereceklerdir. Fa
kat ben de kanaatimi söyleyeceğim. Burada 
zaten 10 - 15 - 20 - 25 gibi kabul edilen şey bir 
esastır. Bunlar bir hesaba, bir rakama istinad 
eden bir şey değildir. Beşer beşer olsun veya 
onar onar olsun gibi bir şey takib edilmemiştir. 
Kırk olmuş, 50 olmuş, 60 olmış, bunlar şifr dö 
rond olarak bir takım şeyler yapılmıştır. Bina
enaleyh bunun böyle olması pek tabiidir. Be
nim bu nokta üzerindeki istirhamım budur. En
cümenin bu husustaki teklifimi nazarı itibara 
almasmı rica ediyorum. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bu cedvellerin 
tanziminde beşer liralar hiç nazara alınmamıştır 
Bizim memleketimizde beş liranın, on liranın 
kıymeti büyüktür. En ziyade takıldığım mesele 
bu oluyor. Bu 15 rakamı için Maarif vekâle
tinin kadrosu girerse acaba Adliye vekâletinin 
ve acaba Dahiliye vekâletinin kadrosu da girer 
mi? Ben zannediyorum ki, Mecliste bir çok iş
lerle uğraştık, fakat bu mesele kadar ilme, 
tedkike ve tekniğe istinad eden bir şey 
tasavvur etmiyorum. Hakikaten eski kitablarm-
da bu işe fayda verecek şeyler yoktur. Bunlar 
kafa yorarak çıkarılacak şeylerdir. Bendeniz en 
çok bundan korkuyorum. Sonra da 40 lira alana 
zorla 60 lira al diyoruz. Bir kazada beş lira fark 
kâfidir. O adam oraya ikinci bir mesai ile geçe-
bilmelidir. Bilhassa arkadaşlarımız bize bu 
rakamların, Nafia, tktısad, vekâletleri bünyele
rine uyuyor mu? Yoksa zorla 30 lira alana, 60 
lira alacaksın, 100 lira alana, 80 lira alacaksın 
mı diyoruz? Sonra tekaüdiye meselesi ağır bir 
şey oluyor. Maliye vekili bu endişeme karşı kor

kacak bir şey yoktur dedi amma, tekaüdiye me
selesi ne oluyor? Bilhassa rica ediyorum, birisi 
dedi ki, 4 milyon lira kadar zam, fazlalık oluyor. 
Meclisi âlî ve Hükümet harekete gelerek, hassa
siyet göstererek siai maliyeden fazla sarfiyat 
yaparak, 3 - 4, milyon liralık bir fark yaparsa, 
tekaüdiye üzerindeki tesiri de ağır olur, her 
halde iyi bir şey yapılmış olmaz. Asıl ricam, 
şu rakamlar her vekâletin bünyesine uyuyor mu, 
uymuyor mu? Uymuyorsa neden sıkıştıralım; 
on beş yerine yirmi beş yapalım? niye zorla on 
beşi 25 yapryoruz? Meselâ Devlet demiryolları 
kendisine göre bir barem yapmış, Dahiliye vekâ
leti kendisine göre bir barem yapmış. Hepimiz 
istiyoruz, tavhid lâzımdır; keyfi olmasm. Olma
sın amma, keyfî olmasm diye işleri alt üst eder 
ve malî cihetten de zarar edersek hepimiz birden 
acı duyacağız. Bilhassa bu rakamlarda 40 dan 
60 a geçmek; bunun hiç bir faydası yoktur. Bu 
beşer beşer neden olmuyor? Eğer Hükümet ve 
arkadaşlar bu havada ısrar ederlerse yekûn çok 
çıkar. Bu rakmlar acaba değiştirilemez mi? 
meselâ Maarif vekâletinde 2 - 3 dereceden maaş 
alan kaç memur vardır; îktısad vekâletinde kaç 
tanedir? Bunları ayrı ayrı, her vekâletin bünye
sine göre bir rakam tesbit edelim. Bunu bilhassa 
rica ediyorum. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Arkadaşlar, 
bu cedvelde aslı ve tutarı diye iki sıra rakam var
dır. Bir de yazılmayan üçüncü bir sıra vardır 
ki eline geçen para sütunudur. Şimdi benim ha
tırladığıma göre, bu rakamları belederek yukan 
çıkıp inmesi ve saire, altm devrinden kâğıd dev
rine geçmek suretile paranın kıymetinin düşme
ğe başladığı devirde, Devlet eski maaşla bir 
memurun idare edilemiyeceğini takdir etti; or
taya bir emsal koydu. O zaman da para daima 
mütemevviç ve daima oynak bir halde idî. İkide 
birde düşer ve bazan da yükselirdi. Fakat çok 
şükürki Cumhuriyet devri muvaffak oldu. Dün
yanın bütün zengin ve çok kuvvetli devletlerine 
karşı dahi daha kuvvetli, daha metin daha doğru 
yolu buldu. Paramızı stablize etti. Şimdi bana 
öyle geliyor ki, memurlar umumiyetle milletin 
işini gören tabiî hâdimeridir. Millet bir adamı 
çağırıyor; gel şu işi gör, sana şu kadar para 
verebilirim diyor. Fakat maaşı aslî denen şey 
mevhum bir şeydir ve dünyada böyle bir şey 
yoktur. Koyduğumuz 10 liradan kırka çıkıp on
dan sonra 20 ye indirmek şekli nedir? Maddî mi, 
manevî mi rüya mı? bulut mu, gölge mi, nedir 
bilmiyorum? Bunu bana anlatacak da zannede
rim kimse yoktur. Al şu parayı, çünkü sana şu 
kadar verebiliyorum dedikten sonra ver sen şu 
kadar para geri. Bu ne demektir? Bana kalırsa 
yüksek hamlelerle 15 senede 150 sene ileri giden 
Cumhuriyet idaresinin bu artık devam edeceği 
bir şekil değildir. Vatandaş sen şu vazifeyi ala
caksın, bunun icab ettirdiği şu malûmatı ve ka
biliyeti senden istiyorum. İmtihan ol, kazanır-
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san geç. Fakat en küçük kusurunu affetmem. 
ileri gidersen kanun tepene iner. Bunu dedikten 
sonra arkadaş, bu milletin kudreti bu kadardır, 
sana şu parayı verebileceğim denir. Diploması, 
bilgi ve kabiliyeti yüksek ise üç senede bir ma
aşı artar ve yahud kabiliyeti ve yahud bilgisi 
orta ise 4 senede bir şu kadar artar. Demek ki, 
bu adam 4 senede bir, kendisini tayin eden Hü
kümetin tayin ettiği parayi alacağını bilerek o 
işe girişecek ve her ay maaşmı alacaktır. 4 sene 
sonra, kabiliyeti varsa bir şey zammedilecek. 
Şimdi öyle oluyor ki, oğlum maaşm ne kadardır? 
35, eline geçen para? 91 lira 38 kuruş. Demek 
yüksek tahsil görmüş bir adam için (şifr rond) 
denen bir şey yok. 90 lira, 1 lira, 38 kuruş ... 
Bence arkadaşlar, tahsil görmüş, vazife almış ve 
vazifesinde, makamında âmir yerine geçmiş, 
emreder, idare, eder, iş görür bir adama; böyle 
tuhaf hesablarla, hayalî hesablarla, yukarı çı
kıp aşağı inen surette teferruatlı hem lira, hem 
kuruş, hem metelik gibi para vermek bence bu 
Cumhuriyete yakışır şey değildir. Refik înce ar
kadaşımın çok güzel tavzih ettiği şeyi ben de, 
dayanamadım, bunu bu noktadan tahlil etmek 
istedim. Bana kalırsa Maliyemiz bunda hiç bir 
zarar görmez, hiç bir zahmet çekmez. Fakat 
memleketin intizamı, ruhu, memurun saplana
cağı, bağlanacağı esas, sabit ve muntazam bir 
mikdar olur. Toplu bir şekilde, kesirsiz, buçuk-
suz, meteliksiz kendisine bir para vereceğiz. O 
da bu verilen sabit para ile vazife görecektir. 
Herhalde Cumhuriyetin kendi defterlerini temiz
lemesi, memurlarını büyük külfetten kurtarması 
masalarını daha muhtasar bir hale getirmesi 
lâzımdır. Bu itibarla Cumhuriyetin, şimdiye ka
dar memleketin ayaklarını bağlayan bütün eski 
ananeleri nasıl bir hamlede yıkmışsa bu kırtasi
yeciliğin de basma bir yumruk indirmesi çok 
doğru olur. Bunu çok rica ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ RElS V. FAİK BAY
SAL (Kayseri) — Refik înce arkadaşımızın 
birinci madde üzerinde tevakkuf ettikeri ve bütçe 
encümeninden sordukları hususlardan biri, 
bu emsallerin hangi kıstasa göre hesab edildiği 
keyfiyetidir. Kıstasımız umumî bütçe vaziyeti ve 
elimizdeki cedvellerin her derecede bulunan me
murların adedleridir. Bunlar üzerinde ayrıca 
bir kısmı memurların terfihini düşünme
dik. Gerek Hükümet ve gerek Bütçe en
cümeninin esbabı mucbesinde vazihan işaret 
edilmişir. Bu lâyiha ancak 1929 senesinde mev
kii meriyete geçen 1452 numaralı kanunun bazı 
hükümlerini ıslah etmeye matuf esasları ihtiva 
etmektedir. Bir kısım, memurların terfih veya 
maaşlarının tezyidini derpiş etmiş değildir. Bu 
itibarladırki Bütçe encümeniniz daima umumî 
vaziyet ve emsal vaziyetlerin tesbit ederken 
fazla bulduğumuz dereceler üzrinde mevcud me
murların derecelerine intibakta düşündüğümüz 
husus büyük malî bir külfeti tahmil etmemek ol

muştur. Bu sırada 40 liralık derecede kaç memur 
olduğunu sordular. Bu günkü vaziyette 40 lira
lık derecede 5818 memur mevcuddur. Diğer de
recelerde de 5000, 6000, 7000, 12000 gibi rakam
lar vardır. Bunlarm her birinde her hangi bir 
ameliye yaparak daha yüksek maaşlar ve muvazi 
rakamlar ifade etmek arzusu ile milyonlarca bir 
külfet tahmili gibi bir vaziyetten ihtiraz ettik 
Bu itibarla gerek sivil memurların adedi 
ve gerek bunlara tamamen muvazi olarak 
askerî memurların derecelerindeki adedler mü-
talea edilerek bugünkü vaziyet çok cüzi fark
larla ve nihayet bir iki derecede değişiklikleri 
ve şimdi biraz daha izah edeceğim farkları 
görmüş olacaksınız. Emsal adedlerini bura
da arzettiğim gibi kaldırdık. Bu kaldırma
mızın sebebi hiç bir mana ifade etmeyen ve bilâ
kis 3/2, 2/8 gibi bazrları 4 gibi bir emsal veren 
bu manzarayı bertaraf etmek içindir. Esasen filî 
bir neticesi olmayan bu rakamları tamamen 
kaldırarak ve eski emsali hasılların kesirlerini 
bertaraf ederek mümkün mertebe yuvarlak ra
kamlarla tutarlarını ifade etmek suretile dere
celeri tesbit etmiş olduk. Mukabil derece Jiaaş-
larımm alt veya üste geçib geçmediği üzerinde 
tevakkuf ettiler. Bu da bir kısım dairelerin bazı 
memuriyetleri alt dereceye, bir kısmını üst de
receye aldılar ve onun için bir hüküm koymuş 
oldukki alt dereceyi alan memurlar bugün al
makta oldukları maaşların tamamı ellerine geç
sin, Hatta yüksek dereceye çıkıncaya kadar 
hakkı mükteseb olsun. Bundan başka terfi ha
linde bile bunlarm vaziyetleri üst derecede imiş 
gibi nazarı dikkate almsın. Maddeler okunduğu 
zaman görülecektir ki, bir madde de bu husus 
tasrih edilmektedir. 

Ondan sonra bilhassa tevakkuf ettikleri mü
him bir nokta da, diğer arkadaşlar da bu 
nokta üzerinde tevakkuf ettiler, maaşlardan ke
silmekte olan tevkifatı tamamen kaldırmak ve 
memurlara bu emsalin tutarı dediğimiz rakamla
rın hakikî ifadelerini göstermek suretile krr-
tasî bir çok muamelelerden de tasarruf etmek ve 
bunun neticesi olarak bir çok memur tasarrufu 
yapmak ve hakikî ita mikdarmı göstermek. Bun
lardan ayrıca vergi namile bir şey kesilmemesini 
arzu ettiler. Hattâ bu münasebetle 1929 sene
sinde mevkii tatbika giren barem kanununun 
müzakeresi sırasında cereyan eden müzakere ve 
maksadları da izah ettiler. Filhakika yaptığı
mız o tecrübe bize göstermiştir ki böyle hiç bir 
vergiye tâbi tutulmryan bir maaşı muhafaza et
mek kolay değildir ve hattâ bu şekil bir Devletin 
umumî vergi tekniği bakımından da doğru de
ğildir. işte bundan dolayıdır ki bu vergileri 
kaldırmak bendenizce muvafık değildir. Bunun 
şöyle bir neticesi vardır: Umumî muvazeneye 
dahil veya Devlet dairelerinde müstahdem olan
lar hiç bir vergiye tâbi değildir, fakat hususî 
müessesatta müstahdem olanlar % 10, 15, 20, 2Ş 
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|e kadar vergiye tabidir. Biz, kırtasî muame
lede bir tasarruf yapalım derken vergi bakı
mından bütün vatandaşlar nazarında vergi 
umumiyetini ihlâl edecek bir manzara yaratmış 
oluruz. Bu itibarladır ki vergi tekniği bakımın
dan bu şekil doğru değildir. 

Bu gün, itiraf edeyim ki memurlardan, yalnız 
Devlet memurlarından değil, bütün hususî ve 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz teşekküllerde dahi bi
lûmum memurlar bu vergileri vermektedir. Bu
nun neticesi olarak memurların verdiği vergi, 
umumî bütçede 35 milyon liralık bir yekûn ifa
de etmektedir. Bunu yalnız umumî muvazene
den maaş alanlardan tayyetmek, öbürlerinde ip
ka etmek, buna imkân yoktur. Onun için he
yeti mecmuasını kaldırmak bu dahi bütçenin 
umumî vaziyeti noktasından üzerinde durulmağa 
değer bir keyfiyettir. Kaldı M Hükümet, ge
rek programında, gerek muhtelif vesilelerle, 
hattâ filî eserlerini gördüğümüz bazı misallerle 
bu vergiler üzerinde tevakkuf etmektedir. Ben
deniz bunu hiç bir vakit kabul etmiyorum ki 
konulan vergi hiç bir zaman kaldırılmaz. Devri 
istibdatta, veya meşrutiyette böyle bir şey hatıra 
gelebilirdi, fakat bu gün bütün vatandaşlar kani
dir ki Cumhuriyet Hükümeti vaziyetin müsaa
desi nisbetinde vergiler üzerinde tahfifler yap
makta devam edecektir. Bunu tatbikatta 
göstermiştir. Bu bahis üzerinde durulmuş, ya-
rm dahi durulmak ihtimali vardır. Binaenaleyh 
buradaki vergileri, ita mikdarmı nazarı itiba-
re alarak bir rakamla ifade etmek ne muvafık 
olur, ne de memurların lehinedir. Şunu da arze-
deyim ki tasarruftan kırtasî muamelede veya 
ameliyei hesabiveden tasarruftan bahsediyorlar. 
Bu o kadar basittir ki alâkadar dairelerin elinde 
bir cedvel vardır. Her maaşa göre itası mikdarı 
nedir, tesbit edilmiştir, derhal bulunur. Bende
niz de şuraya bakarak arzedeyim. kanun lâyi
hasında bile münderiç bulunuyor, 600 lira maaşı 
olanlar 433 lira. 500 lira maaşı olanlar 364 lira 
alırlar. Bu gibi srrasile yazılmıştır. Esasen 
derecelerin mahdud olması itibarile yalnız bir 
sayfada bu ita mikdarmı göstermek suretile ve 
her tarafa tamim yapılmak üzere ita baremleri 
yapılmaktadır. Bu itibarla, bunun için aynca 
hiç bir memurun meşgul olduğu yoktur. Yalnız 
bu vergileri, müdüriyeti umumiyeler, kanunu 
tatbika memur olanlar hesabmı yaparlar, tesbit 
ederler, her tarafa tamim ederler. Bundan do
layı hiç bir meşguliyet ve müşkülât yoktur. Ab-
durrahman Naci arkadaşımızın işaret ettiği 90 
liralık derecenin 320 liraya çıkması hakikaten 
manzara itibarile o derecelerde daha mülayim 
bir şekil arzetmektedir. Fakat bunun portesi 
noktasından burada daha mühim bir ameliye 
yapmadık, Çünkü, bu derece evvelâ 288 lira 
alıyordu, bunu 300 liraya çıkardık. Burada 
mevcud memurların adedi 309 dur. Bu yalnız 
sivil teşkilâttadır, Diğer teşkilâtta da bu kadar 

bir memur adedi vardır. 
Bu itibarla portesi hesab edildiği gibi değil, 

biraz daha fazladır. Bu noktada esasen 12 lira 
kadar bir fark yaratmışızdır ki, diğer dereceler
de bu farkı da yaratmamışızdır. Daha yüksek 
rakamla bu dereceyi tesbit etmek cihetine git
memişizdir. Maahaza Heyeti Celile bu hususta 
reyini istediği gibi istimal eder ve portesine göre 
muvafık göreceği kararı alır. 

Emin Sazak arkadaşımız bu 15 derece bütün 
vekâletlere, bilhassa Maarif ve Adliyeye sıkış-
tırılıb sıkıştırılmadığı noktasında tereddüd et
mişlerdir. Bu vaziyet kendilerile de görüşüle
rek ve kadrolarına intibak ettirilmek suretile 
yapılmıştır. Yani sığmıştır. 

Yine bilmünasebe arzetmiştim ki, bu kanun 
tekâmül seyrini takib etmek zaruretindedir. 
Devlet demiryollarında gördüğümüz dereceler 
arasındaki sınıflar, ileride burada dahi yaratı
labilir. Fakat bu gün için buna imkân yoktur. 
Ayni zamanda bu dereceler kabili tatbiktir ve 
tatbik edilmiştir. 

40 liradan 60 liraya çıkmak meselesi mevzu-
bahs değildir. Çünkü 40 lira ile 60 lira arasında 
50 liralık bir derecemiz vardır. Bunlar yüksek 
tahsil görmemiş olan memurların bulunduğu de
recedir. Bu derecelerde dört sene kaldıktan 
sonra alacağı fark nihayet 10 liradır ve bu 10 
liradan da 2,5 - 3 lira kadar vergi kesilir. Bu 
itibarla alacağı fark 6 - 7 liradan ibarettir. O 
suretle dereceler arasında da bilhassa taşradaki 
küçük memurlara yapacağımız zammın, izam edi
lecek bir rakam olmadığını arzetmek için bunu 
söylemiş oluyorum. 

Tekaüdler için bir endişe izhar ettiler. Teka-
üd maaşmda asıl maaş mikdarlarmı esas tuttuk. 
Asıl maaş mikdarlarile ifade edilmesinin sebebi, 
burada ayrıca bir zammı icab ettirecek bir vazi
yet yaratmamak içindir. Çünkü tekaüd maaş
ları asıl maaşlarına göre hesab edilir. Binaen
aleyh asıl maaşlarındaki vaziyet te bir fark ya
ratmamaktadır. 

Ruşeni arkadaşımızın işaret buyurdukları sü
tun eksikliğine gelince : şunu arzedeyim ki, ka
nunda bu noktada bir sakat yoktur. Bilâkis 
öyle bir sütun yaratmış olsa idik, bu kanunda 
bir sakat olarak görülecekti. Çünkü bu ita mik
darı daima değişir. Öyle temenni ederiz ki, 
önümüzdeki senelerde ita mikdarları tezayüd 
etsin, Hükümet programında yapıldığı gibi bu 
vergilerde tenzilât yapsın ve binaenaleyh ita 
mikdarları tahavvül etsin, ita mikdarlarmı Ru
şeni arkadaşımızın dediği gibi tesbit ettiğimiz 
anda vergiler üzerinde hiç bir muamele yapmak 
imkânmı vermemiş olacağız. O itibarla sütun
larımız tamamdır. Bunun ita mikdarı da çok ko
laylıkla ifade edilebilir. Bunu herkesin de bilmesi 
pek mümkündür. Bunun için ayrıca bir külfet 
de yoktur. 
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ÜBV2AD AYAŞ (Bursa) — Emsal rakam

larını sütunlardan kaldırdığınızdan bahis bu
yurdunuz; bu rakamlar kaldırıldığı takdirde 
maddenin ikinci fıkrasında « emsal » tabiri mev-
cud kalıyor. Bunu da kaldırmak münasib ol
maz mı? 
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memurlarına muntazam bir maaş verir, Önclan 
bir para kesmez. Devlet de bundan bir şey 
kaybetmez çünkü o müessesenin istihdam etliği 
memurlardan dolayı kazandığı için bir mükel
lefiyet koyar, memurlar için de bir kazanç ver
gisi almış olur. Bu suretle o memurlar da Dev
let memurları gibi memleketin hayatma, saade
tine göre mutedil bir hadde ulaşmış olacaktır. 
Bu suretle bu mahzuru dahi ortadan kaldırabi
liriz. Al şunu ver şunu geri demektense, kanuna 
mana ifade etmiyen rakamlar koymaktansa, 
şunu sununla zarbedeceksin şunu bırakacaksın 
şunu alacaksın dekemtense bunun önüne geç

mek ve kırtasî muamelelere artık nihayet vermek 
lâzımdır.. Bunun için bir takrir veriyorum. Be
nim kanaatıma göre bu vergi meselesi gayet ko
lay halledilebilir. 

Herkesten dahi bu suretle vergi alınabilir. 
Devletin Hazinesi bir şey kaybetmez. Fakat ar

tık hayat muntazam ve memur bütçesi munta
zam olur. Nerede hizmet ederse etsin o parayı 
alacak ve vazife görecektir. Onun için Muhte
lit encümenin teşkilile birinci maddesinin tashi
hini teklif ediyorum. Bu mesele halledilsin, bu
nun için de bir takrir veriyorum. 

REFlK İNCE (Manisa) — Ben kendi hesa
bıma hesab işlerinin çok müsbet esasa istinad et
tiğini görerek bir istirahatı vicdaniye hâsıl et
mek ihtiyacındayım. Devlet memurlarmm mik-
dan, maaşları bunun emsali şu olduğu zaman 
Devlete şu kadara mal olacaktır. Bu meyanda 
bunu üçle darbedersek böyle olur, alt kısmile 
üst kısmı arasmda bir teadül yaptık gibi, bu 
barem ve teadül kanununun üzerinde çok derin 
ve ince hesablarla uğraşılmış olduğunu maalesef 
görmüyorum. Burada bu vesile ile kemali şük
ranla arzedeceğim, Devlet demiryolları hesabı 
kadar muntazam bir hesab görmedim, bütçe mü-
nasebetile rakamları tedkik ederken, hatta te
kerleğinin dönüşüne kadar olan hesabi- görüyo
ruz. Bunu daha hiç bir yerde bulmadık. Bil -
hassa bu maliyeye taallûk eden işlerde bütçe
nin vaziyeti umumiyesi, memur adedi, bütçe 
mecburiyeti diye üzerimize bir bulut koyuyor
lar ki, bunlarm üzerinde muhakeme yürütebilir-
seniz aşkolsun. (Gülüşmeler). 

Şimdi arkadaşlar; bütün hayatmı malî işler
de yıpratmış olan Faik arkadaşımın verdiği iza
hatı, doğrusunu isterseniz gayrikâfi değil, adeta 
verilmemiş kadar telâkki etmek vaziyetindeyim. 

Ben ne sordum, onlar ne cevab verdiler: Biz 
kimsenin terfihini düşünmedik. HesablardakL 
kesirleri kaldırmağı düşündük, Yuvarlak hesab 
yapmağa doğru gittik, Binaenaleyh, bunun 
için de kıstasımız, umumî bütçenin vaziyet ve 
memurların adedi oluyor, dediler. 

Devlet makanizması üzerinde ıslâhkâr tesir 
yapmakla mükellef olan bizler, baremin her şey
den evvel, en iyi bir intizam ve muvaffakiyet 
âmili ve iyi bir metod ve bir program olmasını 

BÜTÇE E. REÎS VEKÎLÎ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Emsali kaldırmadık. 1452 numaralı 
kanunda mevcud adedleri kaldırdık. 4, 3, 2, 8 
gibi rakamları kaldırdık. Yalnız emsalin ifadesi
ni değiştirerek onun yerine tutan dedik. Emsal 
hakkmda mevzu olan muhtelif kanunlardaki hü
kümler vardır. Onlarm tutarlara tatbik edildiği
ni işaret ettik. 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Arkadaşlar, 
maalesef bendenizi Bütçe encümeninin müta-
leası tatmin buyurmadı. Ben üçüncü sütundan 
bahsederken sütunların vaziyetile hakikati söy
lemediğini anlatmak istedim. Yoksa bu iki sü
tundan çıkacak olan üçüncü bir sütunun dahi 
anormal bir vaziyette olamiyacağmı yani tam 
bir rakam arzetmiyeceğini arzetmek istedim. Bu
yurdular ki, Devletin vergi sistemi bunu ica-
bettiriyor. Bilmem altm zamanında da bir vergi 
sistemi vardı. Bu gün de bir altm sistemi ol
saydı her halde memur yaptığı vazifenin mu
kabilini tamamen alacaktı. Şimdi bu vergiler
den tenzilât yaparak sabit bir rakam koyduğu
muz takdirde müesseselerde çalışan memurlar
dan bir şey kesemiyeceğiz, bunlar vergi vere
cek onlar vermiyecek gibi bir mahzur var bu
yurdular. Vergi bir kere nedir. Her halde bir ka
zanç mukabili olan bir mükellefiyettir. Hatta 
bina ve arazi vergisinde dahi mükellef olan, ya 
ev sahibidir, veya akar sahibdir. Eğer akar sa
hibi ise tabii kârı fazla olduğu için fazla vergi 
verecektir. Ev sahibi ise evinde oturduğu için 
harap olmadığı müddetçe muttarit bir kazanç 

temin ediyor demektir. Binaenaleyh bir vergi ver
mesi lâzımdır. Yol vergisi. Tabii yoldan her kes 
istifade ediyor. Yol harab olunca bunun tamiri lâ
zımdır. Bundan da hepimiz kazanıyoruz. Bu iti
barla bir para vermemiz lâzımdır. Fakat Dev
let memuru bir şey mi kazanıyor, yoksa gör
düğü hizmetin mukabilini mi alryor. Bir adam 
Devlet memuru olduktan sonra başka yerde iş 
görmiyor. Ve böyle bir iş edinmesi de doğru 
değildir. Binaenaleyh o memur yaşamak için o 
parayı alryor ve o parayi tamamen alacak ve 
sarfedecektir. 

Gelelim müesseselere arkadaşlar; müessese 
bugün memurlara bir maaş veriyor. Her hangi 
bir müessese olursa olsun biz memurların maa
şından bir şey geri alryoruz. Kalanını memurlar 
alryor. Gayet tabii, Biz o müesseselere diyebili-
rizki memurlarınıza verdiğiniz maaşları tesbit 
edin ve kaç memur kullandığımızı bize bildirin. 
O müessese kaç memur kullanıyorsa ona göre 
bir kazanç vergisi tarhedilebilir. Müessese de 

— 158 — 



î : 26 14-6-1939 Ö : 1 
ve bir ihtilâfa düşüldüğü zaman kendisine mü
racaat edilecek esasları temine çalışmalıyız. Ba
zı derecelerdeki nispetlerin 3, bazılarında 2, 80, 
bazılarında 3, 25, bazılarında 4 olması vaziyetini 
sorduğum zaman, eski kanunda böyle yapılmış
tır. dediler. Mutlaka bunları aynen kabul de
ğil, niçin bu sakatlıkları ihtisasın verdiği salâ
hiyetle düzeltmediniz diye sordum. Bütçenin 
vaziyeti umumiyesi bakımından memurların 
adedlerinde bir şey değişmemiş, 19 yerine 15 de
rece yapılmış bunların bazıları üstüne çıkmış, 
bazıları altta kalmış, bazılar da aynen muhafaza 
edilmiştir. Bence tevhid ve teadül denilen nes
ne, memleket memurlarnın hukuku, böyle yu
varlak ve umumî bir ifade ile halledilmiş olmaz. 

Onun içindir ki bu kıstası bulamadık, an
cak kıstasımızı emsal hasıllarını yuvarlak yap
makta düşündük. Bence emsal hasıllarını yu
varlak yapmaktansa emsalin kendisini yuvar
lak yapmak daha doğru olur. 3, 4, 5 olsun, var
sın yekûnu 59, 89,5 97,5 olsun. Binaenaleyh ben
ce, neticeyi tanzime doğru değil; neticeyi do
ğuran âmillerin tanzimine doğru gitmelidir. Bu 
bakımdan tutumu maalesef beğenmedim. Sonra 
küçük memurların maaşı ile büyük memurların 
maaşı arasındaki nisbetsizliği sorduğum zaman 
mevcud böyle idi dediler. Efendim mevcudu boz
mağa kim mâni oldu. Faraza geçen günkü kanunu 
bozarken sivillerin 800 000, askerinin 900 000 ol
masını bir zarureti maliye halinde bulduk diye; 
soyuyorlardı; bunu da böyle yapsalardı, maaş; 
belki daha az olurdu, fakat formülü belli olur
du. Arkadaşlar, Türk Cumhuriyetinin yenili
ğinin şuur ve şiarı, kendisinin medeniyet yolun
da metodlu yürünmesi ve medeniyet davasında. 
her zaman hesab vermek vaziyetinde bulunma
sıdır. Bu bakımdan ve hesabi cihetlerden bu ka
nunun çerçevesini tam bulmadım. 

ikinci kısım, arkadaşımızın verdikleri cevab 
freni endişeye şevketti. Endişeye sevketmek 
keyfiyeti, Devletin muamelâtı maliyesinde hat
tâ maaşları kanunla müeyyed olan memurların 
maaşlarında istikrar bulunmadığı yolunda bir 
zihabm mevcud olmasıdır, Bunu ben katiyen 
kabul etmiyorum. Tecrübesini yaptım. Maaş
ları ayni şekilde muhafaza etmenin dahi kabili 
olmadığım gördüm diyorlar. Hayır arkadaşlar,, 
kabildir, işi ehemmiyetle ilmî ve millî bir taas-
subla takib ettiğimiz zaman her hangi bir pren^ 
sib dajma muhafaza edilebilir. Bütçede iki mil
yon açığımız vardır, ne yapalım? Haydi maa-
şattan % 2 keselim. Bu şekilde bütçeden elde 
edilen yekûnlar, fena tesir yapar. Memur maa
şına artık dokunulmamalıdrr. Biz buna do
kunmamak şartile hakikî vaziyeti tesbit etmeğe 
giderken, kabul etsek dahi, bunun da tehlikede 
Olduğunu gösteriyorlar. Eliyazibillâh. Onun 
iğin ben kendi noktai nazarımdan tekrar ediyo

rum, sunî vaziyetten sarfınazar etmeliyiz. Faik 
arkadaşımın dediği gibi, bütçe heyeti umumi-
yesinde vuku bulacak tenzilât, bütçe umumi 
telâkkisine muhaliftir. Bu dahi toptan söylenmiş 
bir sözdür. Sanki ben bütçenin 261 milyonundan 
30 şu kadar milyonunun memurlardan kesilen 
buhran, muvazene, kazanç, tayyare vergisi oldu
ğunu bilmiyor muyum? Tabiî biliyorum. Bir ta
raftan irad ve bir taraftan masraf kaydedilen 
bir şeyin yekûndan tenzil etmek demek, bütçede 
mâni zaruretler dolayısile tenzilât yapmak gibi 
bir aksi tesir yapmaz. Bilâkis harekâtımızı haki-
kata uydurmak bakımından çok realist hareket 
ettiğimizi, şu veya bu hesab kaçamaklarından 
sarfınazar ettiğimizi gösterir (Bravo sesleri). 
Onun içindir ki, bütçenin vaziyetine sığmaz, mü-
taleasma iştirak etmem. 

ikinci mesele; buhran, muvazene, kazanç ver
gilerini diğer vatandaşlardan alırken memurlar
dan almamak gibi görünmek vaziyeti, adaletsiz
lik doğurur dediler. Arkadaşlar; benim teklifim 
kabul edilirse, memur olanlardan bu vergiyi 
ebediyen almak vaziyetini ihdas etmiş oluruz. 
Hakikat te böyledir. Bu gün ben 100 lira maaş 
alıyorum. 30 lira vergi kesiliyor, elime geçecek 
70 liradır. Bu vergiyi kestikten sonra 
kalacak mikdarr ona vermekle onun 
vergi vermediği manası anlaşılır mı? O 
senelerce evvel o vergiyi veriyor, vaziyetine 

giriyor. Çünkü zaten evvelden indirmişiz. 
Onun vergisini tenzil eder de kendiminkini mu
hafaza edersem bu o zaman adaletsizlik olur. Bu 
bakımdan vatandaşın bir kısmmdan almıyor da 
diğer bir kısmından alınmıyor davası mevzubahs 
olmaz. En doğrusu bu vaziyeti müsbet bir şekle 
irca etmek bizim için hakikaten bir adım olacak
tır. Bu suretle de; her kes maaşını kafasında 
yüksek görmekten mütevellid manasız bir guru
ra kapılmayacaktır Artık bu kadar söz söyle
dikten sonra muhterem heyetin takdiri bütün 
meselelerin hallü faslma kâfidir, işte bu husus
ta da bir takrir veriyorum. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Devlet memurları maaşından kazanç, buhran 
ve muvazene vergileri kesilib kesilmemesi mese
lesi üzerinde bir çok arkadaşlarımız noktai nazar
larını serdettiler. Devlet, bir taraftan veriyor, 
bir taraftan kesiyor, hiç kesilmeden maktu ola
rak bir şey verilsin, deniyor Filhakika bu ilk na
zarda doğru gibi görünüyor. Fakat, malûmu âli
niz, her kes, her vatandaş bir vergi taahhüdile 
mükelleftir. Bir hâdiseyi yalnız başına düşün
düğümüz zaman bazan bize hakikat gibi görü
nürse de onu teferrüatile düşündüğümüz zaman 
onun hakikat olmadığı meydana çıkar. Her mü
essesenin memurlarından buhran, muvazene ver
gisi kesiliyor. Sonra bir kazanç temin eden tüc
cardan da bir kazanç vergisi kesiliyor. Koyunu 
ve sürüsü, plan insanlardan da bir vergi keşi-
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îiyor. Bütün bunlar vergi verirken, kendi ha
yatını ve kazanç temin eden memurların da ay
rıca bir vergi vermemesi memlekette bir aykırı
lık teşkil eder. Eğer bunu vermezlerse böyle 
bir mükellefiyete tâbi olmadıklarını ihsas eder. 
Bu itibarla bu noktai nazara iştirak etmiyorum. 

Deminki maruzatıdaki; 4 ncü derece memur
larının maaşmı 320 liraya çıkarmak meselesine 
gelince; görüyorum ki Bütçe encümeni de bu 
nisbeti kabul ediyor. Benim tahmin ettiğim 
külfet elli bin lira idi. Biz bunu iki misli kabul 
ederek askerî memurlarla birlikte nihayet 
100 000 liradır. Demek ki Devletin kesesinden 
çıkacak olan 70 000 lira kadar bir şeydir Buna 
mukabil bu memurların daha rahat çalışmaları 
ile memleket için daha çok faideler elde edile
cektir. Onun için bunun kabul edilmesini tek
rar rica ediyorum. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Arkadaş
lar, affediniz, tekrar kürsüye gelmeğe mecbur 
oldum. Abdurrahman Naci arkadaşımıza cevab 
vereceğim. Memur vergi vermiyormuş. Arka
daşlar bütün memlekette vergiye tâbi olan her 
şey, her ne varsa eğer ondan memurun elinde 
bir şey varsa cayır cayır, tahakkuk memurları, 
tahsildarlar gelir vergisini alır. Binaenaleyh me
mur da vergi veriyor demektir. Bu bir. 

İkincisi; memur hayatmı, bütün mesaisini, 
kolunu, kafasm, vücudunu hasretmiş buna mu
kabil ne verebilirsen ver, fazlasını isteyecek de
ğildir. Kazanç ve sairenin kesilmesinin yalnız 
memurlar üzerinde yaptığı tesirler çok büyük
tür. Ayni zamanda rica ediyorum arkadaşlar 
amele çalışıyor, gayet küçük bir yevmiye alıyor. 
Onu kanunla tayin etmişizdir. 20 liradan eksik 
alanlar vergi vermez. Fakat bazan bazı mües
seseler, müteahhidler bunlardan da para kesi
yor, gayet karışık oluyor. Onun için söyledi
ğim gibi müessese de, fabrikada da kullandığı 
adama göre o müesseseden vergi alınırsa o vakit 
böyle bir karşıklık olmaz, ve amelenin alacağı 
para da safi olarak gösterilmiş olur o da ala
cağı parayî bilir. Tekrar rica ediyorum. Muhte
lit bir encümen teşkil edilsin, memleketin ruhu
na, Cumhuriyetin şerefine, inkılâbın azametine 
uygun bir madde bulunsun. Devlet te, maliye 
de bundan zarar görmesin. 

MALİYE V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşların sözlerini ehemmiyetle dinledim. 

Bendeniz söz almak fikrinde değildim. Fakat 
heyeti umumiyesi itibarile aldığı manzaraya na
zaran bendeniz de bir kaç söz söylemek mecbu
riyetini hissettim. (İşitmiyoruz sesleri). 

Bir az daha hızlı söylerim. 
Orta yerde bendenizin tahlilime göre vaziyet 

şudur: 1929 senesinde taadül kanunu yapıldığı 
zaman bütçenin geniş zamanı idi. Memurların 
maaşma zam yapıldı. O vakit maaşlar üzerinden 

;bir tekaüdiye alınmakta idi. Bu gün bu kürsüden 

dermeyan edilmekte olan ayni mülahazalar 6 za
man tekrar edildi, dendi ki bu bir çok muame
lâtı hesabiyeye istinad ediyor, neden dolayı kal-
dırmıyalmı, sabit yapmayalım, eline ne 
geçecekse bunu yazalım. Bunun aley
hinde bulunanlar da oldu. Az zaman 
içinde unutulur. Maaşlardan hiç bir vergi alın
mamış, yok olmuş gibi bir manzara alır. Hayır, 
hayır dediler. Binaenaleyh bu tesbit edilen maa-
şattan arzettiğim gibi vaktile alman vergiler ten
zil edildikten sonra bu mikdarlar tesbit edilmişti. 
Bugün dikkat ediyorum arkadaşların hiç birisi, 
muvazene, kazanç buhran vergileri niçin bu ma
sattan alınmaktadır, diye mevzubahs etmemek
tedir. Benim kanaatim şudur ki eğer bu muva
zene, buhran, kazanç vergileri üzerinde durulu-
yorsa, bunun matrahını ve mahzurunu ayrıca 
arzedeceğim. Fakat filî netice olmak üzere ben
denizin kanaatim şudurki bu gün bunları kaldı
racak olursak iki sene sonra yeni bir varidat te
mini için vergi olarak bir matrah vardır, şuraya 
bir vergi koyalım diyeceğiz. Bunu yalnız burada 
Türkiye için değil müteaddid misallerle, muhtelif 
devletler için, hatta mekteblerdeki nazariyelerle 
bunun böyle olacağım arzederim. Devletler bunu 
tecrübe etmişler, tecrübeleri neticesi olarak da 
böylece kabul etmişler/Bunun teknik noktasına 
gelince kabul edilmesini istiyorum ki bir vergi 
koyacağız. Bu vergiye bir kazanç, bir buhran 
vergisi diyeceğiz. Bu vergi muvazenei umumiye 
kanunu mucibince yaptığımız cedvelde yazalım 
ve bu cedvelin bir kısmı olan masraf kısmında 
kaide mucibince orada masraf olarak ne göste
receğiz. Amma bunun müstesnası vardır. Muva
zenei umumiye dahil memurları istisna ediyoruz, 
onları ne olarak göstereceğiz? Şimdiye kadar hiç 
bir vargi hakkında böyle bir tatbik görülmüş 
değildir. Böyle bir sistem tatbik edilecekse niçin 
yalnız maaşta ısrar ediliyor, niçin yalnız muva
zene, iktisadî buhran vergilerine hasrediliyor. 
Eğer net olarak gitmek kaidesi mahzursuz ise 
bunun daha bir çok tatbik edileceği yerler var
dır. Ezcümle elimizde her vakit tekerrür eden 
Millî Müdafaanın gümrük meselesi vardır. 50 
milyon lira veriyoruz, getirdiği malzemeye beş 
on milyon gümrük resmi veriyor. O halde güm
rükten de tahsisattan da tenzil yapalım. Posta 
telgraf: bu kadar muhaberatı resmiye için ücret 
veriyoruz. O halde bunu da tenzil edelim. Benim 
bildiğim bütçe denilen şey bir hizmet kaça mal 
olmuşsa bunu gösterecek surette tanzim edilir 
ve eğer masrafı harice bırakacak olursak, âtiyen 
tevzin için muvazenede gözetilmesi lâzım gelen 
esasatta elimizde bulunması lâzım gelen eleman
ların bir takımlarının yürümemesine sebebiyet 
verir. Maruzatım yalnız kendi indi mütaleatım 
değildir. Bütçe kavaidi umumiye ve usulü ma
liyede asırlardan beri yapılan tecrübelerin ve 
tedkikatm mahsulüdür. Bu mütaleayı arzetmeğe 
mecbur oldum. Takdir yüksek heyetinizindir, 
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Ben bunu arzediyorum bu maliyeye aid bir kâr 
ve zarar meselesi değildir. (Alkışlar) 

RUŞENİ BARKIN (Samsun)'— Bir sual so
racağım. Bizim bu günkü maaş verme sistemi 
diğer devletlerde de var mı, yok mu? bütçesi 
mütevazin ve muntazam olan devletler bizde ol
duğu gibi evvela verib sonra geri alırlar mı?. 

Bugün muvazenei umumiye haricinde çalışan 
müesseselerde bu vergiyi memur adedi ve al
dıkları maaş yekûnu nazarı itibara alınarak Ma
liye vekâletinin temin etmesi imkânı var mıdır, 
yok mudur?. 

MALİYE V. FUAB AĞRALI (Elâzığ) — 
Sualinizin ikinci şıkkını anlayamadım. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Muvazenei 
umumiye haricinde kalan müesseselerle memur 
istihdam edenler ve sabit maaş verenler. Bit
tabi bunlar kâr ediyorlar. Maliyenin bugünkü 
şekilde maaştan keserek o müesseselerden aldığı 
para- mikdarını orada çalışan memurların ma
aşları doğrudan doğruya tesbit edildikten sonra 
o müesseselerden kalan bir kâr diye Maliye 
alamaz mı?. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Suallerinin birinci şıkkında, arkadaşımız diğer 
memleketlerde de tatbik edilen böyle bir sistem 
var mı diyorlar. Her hangi bir devlet maaş ve 
ücret üzerine vergi koymuşsa tatbik ettiği usul 
de budur. Mesela aidatı tekaüdiye de böyle ke
silir. Maaşını verir ve keser. Bunu tenzil ettik
ten sonra netice olarak bütçeye geçirilmez. Me
sela memurun maaşı 300 lira ise ve bilfarz bun
dan 50 lira kesilecekse bütçeye 250 değil 300 
lira yazar ve sonra 50 lirayı maaşın tediyesi sı
rasında keser. 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Onlarda da 
kazanç, muvazene, buhran vergileri var mı?. 

MALİYE V. FÜAD AĞRALI (Devamla) — 
İktisadî buhran ve muvazene vergisini Devlet, 
isimlerinden anlaşılacağı veçhile vaktile çıkmış 
bulunan cihan şümul kriz dolayısile koymuştur. 
Hiçbir zaman maaşat üzerinde ebediyen bu ver
gileri yaşatmak maksadüe koymamıştır, kanunu 
böyle tedvin etmemiştir. Hükümetiniz de-
faatla, münasebet düştükçe bunu arzetmiştir. 
Bunun muvakkat olduğunu, ,bütçe imkân ver
diği takdirde bunu kaldırmak azminde oldu
ğunu bildirmiştir. Geçen sene bir kısmını indir
miştir. Refik İnce arkadaşımızın, Maliye vekilini 
perçinlemek için, bütçenin heyeti umumiyesinde 
son sözü böyıe olmuştur: Bu sene yapamadım, 
diyor, gelecek sene yapacaktır. Bunu not et
mişlerdir. Şimdi bu tezi müdafaa etmek için 
diyorlar ki, ümid etmeyin, bu vergiler kon
duktan sonra hiç bir zaman kalkmaz . 

Binaenaleyh, arzettiğim gibi, vergiler daimî 
olarak yaşamak kaydie konmamıştır. Amma 
arkadaşlar, vaziyeti umumiye, siyaset müsaid 
olmadığından dolayı Devlet, bunu kaldırama

mıştır. Şimdi bunu tamamile tenzil yoluna gi
decek olursak memurların aleyhine olur. 'Üt
mek ki, biz bunu daimî olarak kesiyoruz gibi 
efkârı umumiyeye hoş gelmiyebilir. 

İkinci nokta; tr.tbikı imkânıvar mıdn*, bil
miyorum, safî olarak almak, onlara iade etmek. 
Bendenizce tatbik edilen umumî kaide budur: 
Gayri safî olarak almak, kayri safî olarak yaz
mak, Hükümetin kaça malettiğini bilmek. 

REFİK İNCE (Manisa) — Esaslı bir mesele 
üzerinde maliyeci arkadaşlarımla fikir münaka
şası yapmak mazhariyeti karşısında bulunuyo
ruz. Maliye vekili arkadaşımızın verdiği izahat 
şunu gösteriyor: Elde kumaş denilen nesne bulun
dukça bir gün her hangi bir zaruretin tahtı tesi
rinde bunlara dokunmak ihtimali vardır. 

Şimdi arkadaşlar, bir defa kaidei esasiye ola
rak, bir gün zaruret hâsü olduğu zaman üzerin
de tevakkuf edilmeyecek, kendisinden can ve 
malı istenmeyecek hiç bir mevzu yoktur. Yal
nız temenni ederim ki, Allah bizi bu kadar sı
kışık vaziyete sokmasın. Meseleleri normal za
manda, normal olarak ele almak, esas ve prensi
be daha uygundur. 

Maaş memurun Devlete ifa ettiği hizmet mu
kabilinde, Devletin o memura karşı taahhüdü
dür. 

Şimdi zaruretler yüzünden, şu buhran zama
nında, ihdas ettiğimiz buhran vergisi ki, o za
man bütçemizin yekûnu 185 veyahud 184 mil
yon lira idi. Bu gün 261 milyon lira kadardır. 
Arada, 84 milyonluk bir fazlai varidat içerisin
deyiz. 

Bütçemizin, 1932 senesile 1939 senesi arasın
da 84 milyon lira gibi bir farkmı kemali iftihar
la görürken, vaziyetimizin salâh bulmadığını 
mı iddia edeceğiz?. Bilâkis hayır. O kadar bü
yük işler görüyoruz, ve görmekle mükellefiz ki, 
bu işleri yapabilmek için bütçeden tasarruf edib 
10 - 12 milyonu kısamadık. Hattâ bunun vadet-
tiğimiz beşte birini, 2 milyonu bile kısamadık. 
Bu bakımdan ders almak lâzımdır. Şimdi bu 
şekilde bir vaziyeti tesbit ederken, acaba ileride 
bundan bir vergi kesilmeyeceğini iddia etmek 
ne kadar müşkülse kesileceğini söylemek dahi o 
o kadar fazla olur. Bunda zaruretin ölçüsü var
dır. Bir vergi tarhederken vazu kanunun vic
danı, insan vicdanı, bilhassa Cumhuriyet Halk 
Partimizin vicdanı bir vergi tarhederken şu esa
sı kabul ediyor. Bir vergi mükellefin takatile 
mütenasib olmalıdır. Bu gün kırk lira alanm 
aşağı yukarı eline ne geçiyor. Faik Bey? 

BÜTÇE E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— 34 lira 25 kuruş. 

REFİK İNCE (Devamla) — Bütün kanaa-
tımla ve bütün cihana söylemek isterim ki, 40 li
ra maaş alan bir adamdan 5 lira 75 kuruş ver
gi aldıktan sonra artık üzerine yeni bir vergi 
koymak hiç bir vazıı kanunun yapamaması lâ-
zmıgelen bir şeydir. Bir vergi daha koymakj 
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nihayet ona maaş vermek değil, ona hava ile ya
şa demektir. Bu bakımdandır ki, barem kanu
nunun 929 daki vaziyeti, ondan evvel maaşlar
dan % 15 kadar kesiliyordu. Bunu kaldırdık. 
Herkese toptan bir para verelim dedik. Zengin
dik ona göre maaş tevzi ettik. Sonra kestik. 
Bence bu vergilerin hakikî manası nedir? 929 da 
kabul ettiğimiz esasatm manası şudur : O va
kit kendi ölçümüzden fazla maaşlar verdik, hak
kı müktesebler tanıdık. Sonra da, sarahaten söy
lemek lâzmgelirse, size biz vaktile fazla para 
verdik, şimdi bunu vergi namı altında geri alı
yoruz. En doğrusunu bu gün söylemek, açıkça 
söylemek lâzımdır. Bunun gümrük resmile, pos
ta telgrafla mukayesesi kıyası maalfaariktir. 
Posta ve telgraf idaresince resmî muhaberattan 
alman ücretlerle, Devletçe hariçten getirtilen eş
yadan gümrük resmi almak, Devlet hizmetlerini 
bir kayid ve filen murakabe altma almak içindir 
ki bu ücret ve vergiler, memleketin menfaati na
mına malî cihetten alınır; nihayet Hazinedeu çı
kıyor, ve Hazineye giriyor ama, bunun bir fai-
dei nizamisi olduğu gibi, bilhassa memurların 
vazifelerini görmek yolunda onlara telkin edici 
bir şey olması itibarile şayan dikkattir. Bu onun 
gibi ve ayni değildir. Vergi tenzilâtı davası 
arkadaşlar gayet tabiidir. Yaptık, biz kazanç 
vergisinde, sayım vergisinde, arazi vergisinde bu 
nisbetleri yaptık. Fakat benim noktai nazarım-
ca memurların maaaşlarını eski haline çıkaraca
ğız davaası, yine içinde bulunduğumuz vaziyet
le gayri kabili teliftir, gayri kabili imkândır. 
929 senesinde zengindik, belki ileride daha faz
la zengin olacağız, fakat ihtiyaçlarımız da o 
nisbette artacaktır. Maliye vekili arkadaşımızın 
dahi noktai nazarı beni realist bir zihniyete doğ
ru yürümekten çevirmiş değildir. 

Artık son sözümü söyleyerek kürsüden iniyo
rum. 

İSMET EKER (Çorum) — Refik İnce, Ru-
şeni Barkın arkadaşlarımızın güzelce izah et
tikleri fikirlere maalesef bendeniz iştirak ede
meyeceğim. Çünkü münazara şeklinde devam 
eden bu fikirler bir neticei mantıkiye husule ge
tirmez. Bütün fikirlerin portesi, hesabı ortada 
muayyen şekilde tecelli etmektedir. Bir defa 
Ruşeni Barkın arkadaşımız, memurun aldığı üc
retin bir gelir olmadığı ve maişet vasıtası olduğu 
fikir ve kanaatini ileri sürdüler. Bu bittabiî ka
bul edilemez. Biliyorsunuz gelir; sermayenin, 
sayin neticesidir. Nasıl ki sermayenin kazancı 
gelir olursa, sayin mukabili alınan ücret te ge
liridir, bu kabili münakaşa değildir. Şu halde 
memurun Devlet vergisine bu noktai nazardan 
iştiraki lâzımdır. Çünkü vergilerle Devlet mas
rafına iştirak edildiğine göre, memurun dahi 
bu matrahdaki gelirinin vergiye tâbi olması, bu 
ana prensib iktizasındandır. Bundan dolayı me
murun geliri, hariçteki müessesat müstahdemle
rinin ücretlerinin ayni deeiidir onların mükel

lefiyeti devam edebilir. Binaenaleyh memurun 
da mükellefiyeti devam etmeyebilir, demek pek 
doğru olmaz. Gerçi bu fikirler hakikatları iti
barile aşağı yukarı tedkik mevzular olabilirler
se de, benim kanaatime göre bu gün, hazırlanmış 
ve her halde müzakere edilmesi gayet zarurî bu
lunmuş olan bu maddenin seri bir surette tadili
ni istilzam edemez zaannediyorum. Belki tedkike 
muhtaç olabilir. Hesab edilir, kitab edilir, ve
saire. Eğer faydalı ise tutar sütununda bir ta
dilât yapan bir maddei kanuniye ile bunu hal
ledebiliriz. Bu itibarla bu maddenin müzakere
sini uzun müddet tehir edecek bir fikri kabul et
mek zannederim zararlı olur. 

Bittabiî bu vergiler kaldırılamaz diye hük-
medilemez. Bendeniz bu fikri memurlar aley
hinde buluyorum. Bence bu ihtimal zamanı ge
lince yüzde yüz belkide kalkacaktır. Fakat 
% 1 ümid dahi olsa memurun bu hakkını der
hal bertaraf etmek doğru bir şey değildir. Bun
lar kalkarsa memur maaşını, tutarı üzerinden al
ması iktiza eder. Bir defa tasfiye ettikten son
ra bu hakka avdet etmek çok güçtür ve memu
run aleyhinedir. Sonra müessesattaki mükellef
ler üzerinde yapacağı tesiri düşünün Bankaları 
falan kasdetmiyorum. Ticarî müesseseleri kâsde-
diyorum. Bunlar dahi mükelleftir. Bu mükel
lefler Devletin masarifine icab ettirdiği zaru
rete göre iştirak ettirilmişlerdir. Biz bunları 
tasfiye ederken onları da behemehal tasfiye et
mek lâzımgelir. Bu tasfiyeden sonra manevî mü
kellefiyetin devam ettiği kanaatini onlara ver
mek çok güçtür. Onlar nasıl olsa derece terfi
leri ile telâfi eder, biz bu şekilde kalırız diye dü 
şünürler. Bu sui tefehhümün önüne geçmek çok 
güç olur. Bu noktai nazardan heyeti umumiye-
de kanun seri bir tadile uğramamalıdır kanaa
tindeyim, takdir Heyeti Celilenizindir. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaşlar, 
hadiseler üzerinde mütalaasından daima müsbet 
neticeler beklediğimiz ve gördüğümüz Refik 
Şevket arkadaşım ve ona iltihak etmiş olan di
ğer arkadaşların bu kadar İsrarla üzerinde dur
dukları meselenin ne amelî ne nazarî bakımdan 
hiç bir faidesi olmadığı kanaatindeyim. İzah 
edeyim: Amelî hiç bir kıymeti yoktur. Çünkü 
mahzur olarak dermeyan ettikleri, Maliye teş
kilâtının bu yüzden Devlete daha çok masrafa 
mal ve bar olduğu düşüncesi mevzuubahs değil
dir. Bir idarenin muhasebecisi ve muhasebe 
teşkilâtı o dairedeki memurların maaşı aslilerine 
göre tutarı ne ise derhal hesab etmiş ve mevcud 
vergi kanunlarına göre ne gibi tenzilât yapı
lacağını da hatta ezberlemştir. Binaenaleyh 
Devlet teşkilâtı için çok masrafa muhtaç olduğu 
mutaleası yerinde değildir ve bunu kaldırmakla 
teşkilâtta tasarruf etmek amelî bir fayda elde 
etmiş olmayız. 

Nazarî faydası da yoktur. Çünkü vakıanın 
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haricinde bir şey ifade etmiş olmuyoruz bir me- I 
mura sana 150 lira maaş ve 600 lira tahsisat 
veriyor dediğimiz zaman aynı zamanda bu para 
Devletin vergi ve tekâlif kanunlarına tâbidir 
diyoruz bu kaide eşhasm hususî münasebetle
rinde de böyledir. Mesela bir evi bir adama 
sattığımız zaman bu ev ayda 1000 lira icar ge
tiriyor dersek, mukaveleyi gösterince o adam 
kani olur. Fakat bu, o adamı aldatmak değil
dir. Çünkü o bilir ki, emlâk vergisi vardır tan
zifat vergisi vardır, tenvirat vergisi vardır. 
ohalde arkadaşlarımın teklifi üzerinde bu ka
dar uzun durmamızın nazarî bakımdan bir kıy
meti olmadığı anlaşıldıktan sonra müsaadenizle, 
bu takrir kabul edildiği zaman çok yanlış ve 
mahzurlu bir karar almış olacağımızıda izah 
edeyim. Bir defa mevzuu bahsettiğimiz kanun 
baremdir, memurlarm maaşlarını tanzim eden 
bir kanundur. Bunun diğer vergi kanunlarile 
alâkası yoktur. Bugünkü şerait içinde iktisadî 
ve malî hadiseler her yerde cevvaliyet ve sey-
yaliyet arzeden bir manzara arzetmektedir. Ne 
malumdur ki, yarin memurlara yeni mükellefi

yetler tahmil etmiyeceğiz. Ne malûmdur ki, yarın 
memurlara bugünkü verdiğimiz parayı az görerek | 
onları taltif etmiyeceğiz. Netekim Meclisi Âli 
geçen sene kabul buyurduğu bir kanunla memur
lardan alman vergilerden % 2-2,5 bir tenzilât 
yaptı. O vakit her sene tenzilât yapmak suretile 
bu vergilerin yavaş, yavaş tamamen kaldırıla
cağını bir çok salâhiyettar ağızlar Meclisi Âlide 
ifade ettiler .Binaenaleyh meri ve mevcud ka
nunlara göre memurlarm Devlete verdikleri 
vergilerin tutarmı maaşlardan tamamen tenzil 
etmek doğru değildir ve bu mahzurludur. Bunu 
yaptığımız zaman memurları herhangi muhtemel 
bir tenzilâttan istifade ettirmemiş olacağız. Bu 
esası mahfuz tutmağa imkân da yoktur. Bu 

günkü dünya hadisatma göre her mükellef gibi, 
memurlarm da Devlet için, mensub olduğu heyeti 
içtmaiye için bir çok fedakârlıklar yapması ica-
beder ve Meclis heyeti içtimaiyesi o memurdan 
daha ağır fedakârlıklar bekliyebilir. Meselâ, 
maaşattan şu mikdar tenzilât yapacağım, şu I 
mikdar vergileri artıracağım diyebilir, kaldı ı 
ki, idarei hususiyelerde ve belediyelerde ayni 
esaslar vardır. Bunları da tamamen değiştir
mek lâzımdır. Bizim burada münakaşa ettiği
miz mevzu, bir vergi meselesi değil, Devlet 
memurlarına^ derecelerine göre vereceğimiz maaş 
meselesidir ve bu sabit kalmalıdır. Vergi mev
zuu ise içinde yaşadığımız iktisadî, malî hayatın | 
icablarma göre her zaman tedkik edib gözden | 
geçireceğimiz bir mevzudur. Refik înce arkada
şımızın takrirlerinin kabulünden tevellüd edecek 
fayda da, arzettiğim gibi, ne malî, ne nazarî cep- | 
neden asla bir hüküm ifade etmiyecektir. 
Bütçe encümeninin kabul etmiş olduğu formül 
yerindedir, amelidir, Bütün Devlet teşkilâtında I 

alışılmış bir usuldür. Aynen kabulünü rica edi
yorum. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Kısa olarak, 
bu mevzuda bir kaç noktaya işaret edeceğim: 
Arkadaşlarımızdan mühim bir kısmı, maaşların 
ita mikdarı üzerinde durulmasını ve maaşların 
tek bir esasa irca edilmesini arzu eden bir tema
yül göstermişlerdir. Ve şu bakımdan haklı
dırlar. Memur maaşlarına müessir olan vergi
lerin kanunları, bir takım istisnalar, nisbetler 
koyarak hakikaten maaşın tutarı ile itası ara
sında bilinmesi güç bir çok farklar yaratmış 
oldu. Bu hal, hepimizin hafızalarımızda kolayca 
yer almayan rakam yerine tek bir rakama ka
vuşmak için bir arzu uyandırıyor. Halbuki hâdi
selerin zaruretlerine ve icablarma intikal eder
sek bu iyi şey muvacehesinde hakikaten feda 
edilemiyecek prensiblerin de bulunduğunu kabul 
etmeliyiz. Arkadaşlar, benim, kanun vazu olarak 
en müşkül bir mevkide bulunduğum ve muhata
bımı kolayca ikna edemediğim bir mesele var
dır. O da Devlet memurları kazanç vergisini % 
5 olarak verdiği halde müesseseİerdekilerinin 
% 7 vermesidir. «Ben de işimi satıyorum bir pa
ra alıyorum, filân adam da Devlete işini sa
tıyor ve para alıyor», diyorlar. Onlara cevab 
olarak, memur amelini Devlete satıyor, Devlet 
ona maaşı verirken bunu nazara almıştır, demek 
dahi maksadı temin etmiyor. Binaenaleyh bu, 
% 2 gibi ufak bir farkm dahi mükelleflerde 
Devlet memurları aralarmda bir ayrılık hissi 
uyandırıyor. Bunun % 25 gibi bir farka baliğ 
olduğunu düşünürsek büyük bir mükellef kitlesi
nin Devlet memurlarına karşı en ağır bir yüke 
katlanmış oldukları hissini verecektir. Umumî 
bir vergi kaidesidir; kaldırılan bir vergi unutu
lur, kalan bir vergiye alışılır. Binaenaleyh ben 
de maddenin aynen kabul edilmesi fikrindeyim. 

NEVZAT AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar ; bendeniz de son söz alan arkadaşlarımın 
mütaleasını teyid eder mahiyette maruzatta bu
lunacağım. Meşhur bir kaidedir. Eyi vazolun-
muş bir mesele, yarı halledilmiş demektir. Şu 
halde meselemizi açıkça vazetmeliyiz. Memurla
rm aldıkları maaş bir kazanç mıdır? Memurlar 
memlekette ekonomik buhran ile, muvazene ile 
alâkadar mıdır? Eğer bu suallere verdiğimiz 
cevablar müsbet ise bu vergilerin memurlardan 
da alınması lâzımdır. Bu hususta vereceğimiz ce
vabın müsbet olması lâzımgelir. Şu halde bu 
mükellefiyetlerin diğer vatandaşlar gibi memur
ların maaşlarmdan da kesilmesi lâzım gelecek
tir. Kısaca arzediyorum (Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Takrirler var okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblerden dolayı emsal ve karı
şık kırtasî muameleyi kaldırmak ve her dereceye 
verilecek sabit maaşı tesbit etmek üzere birinci 
maddenin Bütçe ve Maliye encümenlerinden 
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înürekkeb bir encümene havalesini teklif ederim. 

Samsun mebusu 
Ruşeni Barkın 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen birinci maddenin 

maaş asıllarmm ve tutarlarmm bu gün verilmekte 
olan maaş esası üzerine tanzimini teklif ederim. 

Manisa 
Refik înce 

REFÎK İNCE (Manisa) — Birinci okunan 
kâfidir. 

BAŞKAN — Sizi tatmin ediyor mu? 
REFÎK ÎNCE (Manisa) — Evet, birinci tak

riri reye koyunuz. 
(Ruşeni Barkınm takriri tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu takrirler birbirinden ayrı 

müstakil birer teklifi ihtiva ediyor. Birisi her 
dereceye verilecek sabit maaşın tesbiti, diğeri 
de bu meselenin muhtelit bir encümende müza
keresini. 

Evvelâ sabit maaşların tesbiti hakkındaki 
teklifi reye arzedeceğim. Bu takriri nazarı dik
kate alanlar ... Almayanlar ... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

İkinci takriri reye koymağa lüzum kalma
mıştır. 

Şu halde maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Umumî muvazeneye dahil dai
relerin birinci madde mevzuuna giren teşkilât 
kadrolar bu kanuna bağlı (1) sayılı cedvelde 
yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; bu madde haddi zatinde çok basit bir 
madde. Fakat kendisine bağlı bir cedvel olma
saydı. Kendisine bağlı olan cedvel asıl yaşayan 
reel baremdir. Bütçe encümeni namına söz söy
leyen arkadaşlar bu cedvel üzerinde tasarruf 
yapmadıklarından bahsetmişlerdir. Fakat tedkik 
ettiğimiz zaman görüyoruz ki bu cedvel üzerin
de tamamen tasarruf yapmışlardır. Bazı ma
aşlardan indirmek ve bazılarından zam yapmak 
ve ayni zamanda ayrı maaşlı hizmetler tesis 
etmek suretile tasarruf yapılmıştn. 

Muhterem arkadaşlar; maaşlarda teadül ya
pabilmek için her şeyden evvel hizmetlerde bir 
teadül lâzımdır. Eğer muhtelif vekâletlere, muh
telif umum müdürlüklere bağlı hizmetler ara
sında teadül yapmazsak bütün hizmetleri ihti
va ettikleri külfetlere ve ehemmiyete göre sıra
lamazsak gayet tabiidir ki bunlara verilecek ma

aşlarda hakikî bir teadül imkânı olmaz. 
Muhterem arkadaşlar; cedvel tedkik edildiği 

zaman görülür ki, maalesef hizmetler arasında 
bir teadül yapılmamıştır. Bazı vekâletlerin tut
tuğu ölçü başkadır, diğer vekâletin bulduğu 
ölçü başkadır. Hizmetler muhtelif ölçülere gö
re ölçülmüştür. Binaenleyh filân vekâlette, fi-j 

lân hizmet için başka bir para, diğer vekâlette 
ayni hizmet için başka bir para konmuştur. Bi
naenaleyh memleket hizmetlerini, Devlet işleri
ni muntazam yürütebilmek için, her hangi bir 
memuru bir vekâletten, diğer bir vekâlete geçme
sinin önünü almak için ve sonra memurdan fi
lân yerde çok, filân yerde az para verilir gibi 
bir zihniyeti kaldırmak için, vekâletlerin işle
rinde ayni maaş ölçüsünü kullanmak lâzımdır. 
Bunu yapabilmek için de bütün Devlet hizmet
lerine müşterek bir ölçü konulması en doğru bir 
iş olur. Fakat bu gün, yahud bu güne kadar ya
pılmış olan bütün teşkilât kanunlarında maale
sef müşterek bir ölçü kullanılamamıştır. Bunun 
başlıca sebebini şöyle bulmaktayım : 

Teşkilât kanunları tabiî kendi ihtisas encü
menlerinden geçiyor, Sonra Bütçe encümenine 
gidiyor. Ondan sonra da Heyeti umumiyeye geli
yor. Hazırlanırken her vekâlet kendi ölçüsüne 
göre hazırlayor. Halbuki, gerek vekâletler, ge
rek ihtisas encümenleri ayn ayrı ölçüler kul
landıkları için bunlarda vahdet meydana gelemi
yor. Benim kanaatim : Eğer elimizde müşterek 
bir ölçü bulunmazsa ayni karışıklıklar olagide-
cektir. Benim gördüğüm en iyi çare ihtisas en
cümenlerinden müteşekkil bir Muhtelit encüme
nin bütün teşkilât kanunlarını elden geçirmesi
dir. Hiç olmazsa bundan sonra gelecek teşkilât 
kanunlarında bu sayede müşterek bir ölçü kul
lanmak kabil olur. Arkadaşlar merbut cedveli 
tedkik ettim. Bu hususta bazı tekliflerimi ar-
zetmeyi faydalı buluyorum. Başlıca altı vekâ
let kadroları arasında tedkik ve mukayese yap
tım: Maliye, Dahiliye, Adliye, Ziraat, Nafia ve 
Maarif vekâletleri. Maliye vekâletinin 6184, Da
hiliye vekâletinin 4261, Adliye vekâletinin 6516, 
Ziraat vekâleti 2342, Nafia vekâleti 1291, Maarif 

vekâletinin 6913 memur kadrosu vardır. Bu memur
lardan 50 lira alanlar; Maliye vekâletinde % 26, 
Dahiliye vekâletinde % 35, Adliye vekâletinde 
% 58, Ziraat vekâletinde % 67, Nafia vekâletin
de % 145, Maarif vekâletinde % 70 dir. 50 li
radan fazla maaş alanlar : Maliye vekâletinde 
% 36, Dahiliye vekâletinde % 46, Adliye vekâ
letinde % 115, Ziraat vekâletinde 180, Nafia ve
kâletinde 290, Maarif vekâletinde 95 dir. Burada 
bütün maaş derecelerine aid nisbetleri okuyarak 
vaktinizi fazla işgal etmek istemem. Her dere
cede vekâletler arasmda teadülsüzlük görülür. 

Meselâ : Arkadaşlar, bu gün kabul edilen 
maaşların en küçüğüne bakalım. En küçük ma
aş 10 -15 liradrr. Bakryorsunuz bazı vekâletler
de 10 -15 liralık kadro hiç yoktur. Bazılarında 
az, bazılarında da çoktur. Hariçteki hizmetle
re baktığımız zaman meselâ hiç 1 0 - 1 5 liralık 
memuru bulunmayan dairelerde bu küçük maaş
larla görülmesi lâzım hizmetler yok mudur? 
Pekâlâ görüyorsunuz M, ayni derecede hizmet
ler vardır. Fakat 10 - 15 yerine bu hizmetler 
için 20, 25, hattâ 30 lira konmuştur. Hemen 
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bütün hizmetlerde ayni teadülsüzlük göze çar
par. Bunlar düzeltilmedikçe memlekette hakikî 
bir barem yapılmak tasavvur edilemez. 

Ben bu şekilde bir mukayese daha arzedeyim: 
Meselâ memleketin yüksek maarif müesseseleri
ni ele alalım. Ankaradaki Ziraat enstitüsü ile 
İstanbul üniversitesinin bir mukayese edelim : 

istanbul üniversitesi Tıb, Hukuk, Fen gibi 
mütenevvi fakülteleri ihtiva etmektedir. Ankara 
Ziraat enstitüsü, bildiğiniz şekilde, İstanbul üni
versitesinin ihtiva ettiğinden daha az müessese
leri ihtiva eder. Bir mukayese yaparsak şunu 
görürüz : mevcud cedvellere göre, Ziraat tnsti-
tüsünde 283, İstanbul üniversitesinde 294 mev
cud kadro vardır. Ziraat enstitüsünde 150 li
ralık 13 kişi vardır. İstanbulda 150 lik yoktur. 
Ziraat enstitüsünde 125 lik 19 tanedir, İstanbul 
üniversitesinde bir tanedir. Ziraat enstitüsün
de 100 lük 19 tanedir, İstanbulda 5 tanedir. Zi
raat enstitüsünde 90 liralık 30, İstanbul üniver
sitesinde -16, Ziraat eistitüsünde 70 lik 31, İs
tanbul üeniversitesinde 36, Ziraat enstitüsünd 60 
lik 27, İstanbul üniversitesinde 1, Ziraat ensti
tüsünde 50 lik 26, İstanbul üniversitesinde 41, 
Ziraat enstitüsündt 40 lik 32, İstanbul üniver
sitesinde 40, Ziraat üniversitesinde 35 lik 45, 
İstanbulda 8, Ziraat enstitüsünde 30 luk 5, İstan
bul üniversitesinde 39, Ziraat üniversitesinde 25 
lik 6, İstanbulda 48, Ziraat enstitüsünde 20 lik 
10, İstanbulda 17, 15 ve 10 luk Ziraat enstitü
sünde 15 hiç yoktur. Fakat İstanbulda 15 lik 
20, 10 luk 4 tane vardır. Diğer yüksek mekteb-
leri de mukayese ettiğimiz zaman bu nisbetsizliği 
görmekteyiz. Hakikaten bu memlekette bir ba
rem yapmak istersek bütün müesseseleri bir-
birlerile karşılaştırmak ve her birinin külfet
lerine göre hizmetlerini sıralamak lâzımdır. 
Bunları sıraladıktan sonra ona göre muayyen 
bir ölçü ile maaşları koymak icab eder. Maalesef 
bu, yapılamamıştır. Bunun yapılması için bil
hassa Hükümetin ön ayak olmasını rica ederim. 
Tekrar edeyim ki, şayed Mecliste bütün ihtisas 
encümenlerinden müteşekkil mutelit bir encü
men yapmazsak bu ölçüdeki fark mütemadiyen 
devam edib gidecektir. Bu da hiç bir zaman 
memleketin lehine sayılacak bir şey değildir. 

Arkadaşlar; ayrı ayrı ölçü kullanmanın ne
ticesinde memleket idaresinde hiç de iyi olma
yan cereyanlar husule gelecektir. Maaşların 
tevhid ve teadülü denince tabiatile her şeyden 
önce Devletin umumî idaresinde hizmetlerin 
kıymet ve ehemmiyetlerine göre, teadülünün gö
zetilmesi hatıra gelir. Meselâ, bir kaza idaresi
ni ele alalım : Bir kaza idaresi dediğimiz za
man bundan ne düşünüyoruz? Gayet tabiî ilk 
önce kaza idaresinin başmda kim bulunacaktır. 
muhtelif hizmetler nelerdir, ne gibi idarî şube
ler olmalıdır, bu şubelerin başında kimler bulun
malıdır ve bunların maiyetinde kimlerin bulun
ması lâzımdır, bunları düşünürüz. Ondan sonra 

da bunları (âmir, memur) veya müsavi vaziyet
lerine göre derece derece sıralamak icab eder. 
Vilâyet idaresine geçtiğimiz zaman kezalik bu
nun başında kim bulunacak, ne gibi idarî şube
leri olacak, bu şubelerin birbirlerine nisbetleri 
ne olacak ve külfet ve ehemmiyetlerine göre 
kenlerine ne derece verilecek, evvelâ bunları 
tesbit etmek lâzımgelir. Böyle hizmetleri sıra
ladıktan sonra da bu hizmetlerin başında bulu
nanlara lüzumlu görülen prestij ve otoriteyi ve 
içtimaî mevkii temin etmeğe yetecek maaşı tes
bit etmek icab eder. Arkadaşlar, ben bu cedveli 
bunu temin edecek şekilde göremedim. Arkadaş
lar kaza idarelerimizin başmda bu gün bir kay
makam konmuştur. Ondan sonra şube reisleri 
gelmektedir, onlar da mal müdürü, ziraat me
muru, hükümet doktoru ve sairedir. Bunlar ara
sında bir de tahrirat kâtibi vardır. Bunlardan 
sonra da ikinci dereceden memurlar gelmektedir. 
Onlardan sonra da üçüncü derecede, dördüncü 
derece daha dun memurlar vardır. Bu cedvel-
leri tedkik ettiğimiz zaman şunları görmekteyiz: 
Kazada muhtelif vekâletlere göre şube reislerine 
30, 35, 40, 50, 60 lira gibi maaşlar konmuştur. 
Muhtelif vekâletlerin kazalardaki bu hizmetleri 
külfet ve ehemmiyetlerine göre Ölçülmemiş ol
makla bir dereceye kadar maaşları iyi olarak 
konmuştur. Şube reislerinden sonra gelen me
murlar için de müşterek olmayan bir ölçü ile da
ha dun maaşlar konmuştur. Fakat arkadaşlar 
bunların başmda bulunacak olan kaymakamlara 
35, 40, 50 lira gibi maaşlar konmuştur. Bilmiyo
rum kazanın şube reisleri 40, 50, 60 lira gibi ma
aşlar alırken orada onları murakabe ve nezaretle 
mükellef olan 35 liralık bir kaymakam vazifesini 
yapabilmek için lâzım alan prestiji elde edebi
lir mi? Kaymakam ki memleketin asayiş ve emni-
yetinden.de mesuldür. Ve memleketin asayiş ve 
emniyetini temin için onun emrine jandarma ve 
polis teşkilâtı da verilmiştir. Orada emniyet 
teşkilâtının başında bulunan bir emniyet âmiri, 
vardır, jandarmanın başında jandarma kuman
danı vardır. Emniyet âmirinin maaşı ya 40 lira
dır, ya 50 liradır. Jandarma kumandanının ma
aşı 40 liradır, önyüzbaşı ise 50 liradır. Bilmem 
ki 35 lira veya 40 lira maaş alan bir kaymakam 
40 veya 50 lira maaş alan bir emniyet âmiri ve
ya jandarma kumandanı üzerinde bir nüfuz te
sis edebilir mi? 

Arkadaşlar; kazanm ileri gelen şeflerinden 
biri olan tahrirat kâtibi, üzerinde de duracağım. 
İsmi tahrirat kâtibidir amma kazanm ileri gelen 
şeflerinden biridir, kaymakam olmadığı zaman 
ona vekâlet eder. Arkadaşlar, bunlara ne maaş 
koymuşuzdur biliyormusnuz, 15 lira veya 20 li
ra. Düşününüz arkadaşlar o tahrirat kâtibidir ki 
o kazanm erkânmdandrr, kaza şefi bulunmadığı 
zaman ona vekâlet eder, 15 lira maaş alan bu 
adam nasıl o makamı idare edecek bir perestij 
elde edebilir? Onun yapacağı işten Devlet ne 
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faide görür? Vekâleti zamanında tahrirat kâti
binin emrine girmiş bulunan polis teşkilâtından 
en küçük kadrolu polis 20 lira almaktadır. Yine 
ayni şeyi nüfus memurlarında görmekteyiz. Ka
zanın idare şeflerinden biri olan nüfus memu
runa da verdiğimiz maaş ya 15 ya 20 liradır. 
Bilmem ki arkadaşlar 15 liralık bir nüfus memu
ru kazanın şube reisleri yanında kendi vazifele
rini yapmak için bir perestiji elde edebilir mi? 

Bendeniz işin uzamasında korkmamış olsay
dım, bu cedvelm ihtisas encümenlerinden teşek
kül edecek bir muhtelit encümen tarafından ted-
kik edilmesini teklif edecektim. Fakat bundan 
endişe ediyorum, bu teklifi yapmıyorum. Encü
menden rica ediyorum, hiç olmazsa kaymakam, 
tahrirat kâtibi, nüfus memurları hakkmda ko
nulmuş olan bu rakamlar üzerinde yeniden ted-
kikat yapıp bu cedveli tashih ile ona göre bura
ya getirsinler. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar; ben
denizin söyliyeceğim hususların bir kısmmı Ga-
lib, Pekel arkadaşımız söylediler. Yalnız bizim 
kanaatimiz şudur ki bu kanunun mevzuu, Devlet
ten aylık almakta olan bilûmum memurların 
aylıklarında teadülü temin olmasma göre, bu 
teadülün tam bir şekilde temini, yalnız bunların 
memuriyete intisabında giriş şartlarını ve her 
derecede terfi müddetlerini tesbit eden bir esas 
tanzim etmekle mümkün değildir. Binaenaleyh 
teadülün tam bir şekilde temini ancak mütenev
vi mahiyet arzeden Devlet hizmetlerinin ehem
miyetine göre derece alması ve bilûmum vekâlet
ler arasmda bu hizmetlerin ehemmiyetile müte-
nasib bir ahenk husule getirilmesile mümkündür. 

Maalesef şimdi tedkik etmekte olduğumuz 
ikinci maddeye bağlı cedvel bunu temin etmiş va
ziyette değildir. Geçen gün kanunun heyeti uinu-
miyesi hakkında izahatta bulunan Faik Baysal 
arkadaş bu meselenin bu kanunun mevzuu ol
madığını, ve mevcud teşkilât kanununa bağlı 
cedvelleri aynen buraya geçirmekle iktifa ettik
lerini söylediler. Fakat tedkik ile görülecektir 
ki, bu kanunun tesbit ettiği yeni derecelere gö
re esasen o kadrolar üzerinde oynamışlardır. 
Bizim istediğimiz şu idi ki, bu arzettiğini şekil
de dereceler üzerinde durdukları zaman vekâ
letlerin hizmetlerinin ehemmiyetine göre bütün 
memuriyetleri ayni dereceye, ayni hizaya getir
mek icab ederdi. Şüphe yok M, bunu tek ba
sma bütçe encümeninin yapması kudreti dahi
linde değildir. Onun için uzun zamandanberi 
ellerinde bulunan bu barem kanununu tedkik 
ederken her vekâletin kadrosu hakkmda müte
nazır encümenin mütaleası alınabilir, bunu ya
pabilirlerdi. Bunu yapılmamış görüyoruz. Yal
nız şimdi dahi bunu yapmak, tedkik etmek hatı
ra gelmekte ise de biz kanunu biran evvel çı
karmak, gecikmesine meydan vermemek için bu 
temennimizi Hükümetimize tevcih etmek istiyo
rum. Hükümetten ricamız şudur ki, yeni ça

lışma senesi başmda bize bu arzettiğimiz esaslar 
dairesinde, Devletin bilûmum dairelerinde müs
tahdem bulunan ve ifa ettikleri hizmetlerin, ar
zettiğim gibi ehemmiyet derecelerine göre; ma
aşlarını mütenazır ve mütesavi şekilde tesbit et
sinler ve yeni bir kadro ile karşımıza gelsinler. 
Yeni getirecekleri lâyiha ile şimdi müzakere et
tiğimiz bu kanuna bağlı cedveli değiştirir ve bu 
kanunun esas maksadı olan memur aylıkların
daki teadülü tam olarak temin etmiş olurlar. 

Grupumuzun bu madde hakkmdaki temenni
si bundan ibarettir. 

FEVZt DALDAL (Ankara) — Arkadaşlar, 
benim de söyleyeceğim, bu cedvel hakkmda Ga-
lib Pekel Ve Fuad Sirmen arkadaşlarımızın söy
lediklerini tekrar ve biraz daha tavzihden iba
rettir. idare hayatmdan yeni geldiğim için yük
sek huzurunuzda acı bir hakikati ve elîm bir 
vaziyeti anlatmak vicdanî borcumdur. Bu da vi
lâyet merkezlerindeki teşkilâtın noksanlığı ve ih
tiyaca elverişli olmadığı ve bu cedvele göre al
mış oldukları vaziyeti izahtan ibarettir. 

Arkadaşlarım, memurların almış oldukları 
vazifelerle alman nimetlerin tevazün etmesini ya
ni tevhid ve teadül lüzumunu ileri sürdüler. 
Ben de bunu arzedeceğim. Dahiliye vekâleti
nin yapmış olduğu teşkilât kanunlarında vilâ
yetlerin merkez teşkilâtı hiç nazarı itibare alın
mamıştır. Valilerin mektubcularm vaziyeti dü
şünülmüş, bir çok derecelere ayrılmış, terfih 
edilmiştir. Mektupçularm da, nüfus müdürle
rinin de vaziyetleri nazarı dikkate alınmıştır. Fa
kat valilerin elemanları olan küçük memurların 
vaziyetleri hiç düşünülmemiştir. Size temin ede
bilirim ki, Cumhuriyetin ilânmdanberi Dahili
ye vekâletinde bu teşkilâtta bir değişiklik ve 
ufak bir zam olmamıştır. Bunu elimizdeki ka-
yidler her gün ispat edecek vaziyettedir. Bina
enaleyh benim bu hususta teklif ve maruzatım 
şudur : Bu gün vilâyetlerdeki maliye ve adliyede 
ayni derecede ayni vazifeyi gören arkadaşların 
maaşları 16, hatta 20 liradan başladığı halde Da
hiliye vekâletinin elindeki mektubî kaleminde 
çalışan arkadaşların maaşlarının birinci ve son 
derecesi 10 liradır, elimizdeki bareme göre 15 nci 
derecedir. Zaten eski devirlerdeki mektubî ka
lemlerindeki memurların yüksek dereceli me
murlar olduklarından bahsederecek değilim. Vi
lâyetlerde bulunduğumuz zaman gördük ki, ora
larda müsevvidler, mübeyyizler, sermüsevvidler, 
sermübeyyizler, mukayyidler ve saireler bulu
nurdu. Şimdi iki kâtib vardır. Birinin adı bi
rinci kâtib, diğerinin adı ikinci kâtib. Birincinin 
maaşı da bin.kuruş, ikincinin maaşı da bin ku
ruş. Bunlar memuriyete tayin edildikleri gün de 
bu, tekaüd oldukları zaman d«6 bu maaşr alır
lar. Bunların aileleri, çoluk çocukları yok mu? 
Bunlar terfih istemez mi? Binaenaleyh Yüksek 
Meclisten çıkan kanunlar az zamanda değişme-
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meli, uzun ömürlü olmalıdır. Halbuki elimizde
ki bu cedvel tatbik edilince bu memurlar eski 
vaziyette kalıyor. Bu kanun uzun zaman değiş
meyeceğine göre, bunlar da uzun zaman bir ter-
fie mazhar olmayacaklardır. Her sene değişe
cekse o zaman da kanunun kıymeti kalmaz. Bi
naenaleyh bu husustaki tedkikatımı arzedeyim: 
62 vilâyette tahrirat kâtibi olarak 62 birinci kâ-
tib vardır. Bunlarm 3 tanesi 20, 15 tanesi 15, 
diğerleri de 10 lira alıyor. Birinci maruzatım, 
bu 62 birinci kâtibin maaşlarının 20 liradan baş
laması ve bunlarm beraberinde çalışan ikinci 
kâtiblerin 15 lira üzerinden maaş alması, bundan 
sonra bir de idare heyeti kâtibleri vardn ki, 
bunlar vilâyetin kanunî işlerini görürler. Me
murin muhakematı orada görülür ve vilâyetin 
diğe istişarî kararlan oradan alınır ve bütün 
bunlar bir kâtibin elinden çıkar. Bunun maaşı 
da 1000 kuruştur. Demin de arzettiğim gibi, 
bunlar 1000 kuruşla tayin edilir, 1000 kuruşla 
tekaüd edilir. Binaenaleyh bunların maaşları
nın da 20 lira üzerinden kadroya konulmasını 
teklif ediyorum. Bunlardan sonra nüfus baş-
kâtibleri ve nüfus kâtibleri vardır. Bunlarm 
maaşı 12 ve 10 liradır. Bunların da başkâtib-
leri 20, kâtibleri 15 lira ve evrak memurlarının 
da ve kâtiblerin de ayni suretle (20) ve (15) 
üzerinden kabul edilmesini arz ve teklif edi
yorum. Şu teklifimin malî neticesini arzeder-
ken bu hususta bütçeye tahmin edeceği siklet 
70 000 liranın içindedir. 62 vilâyette böyle en 
ağır vazifelerle mükellef olan genç ve çalışkan 
arkadaşların 70 000 lira gibi bir para ile terfih 
edilmelerini Yüksek Meclisin nazarı tasvibine 
arzederken ümid ederim ki kabul edilecektir. 

Bundan sonra arzedeceğim nokta kaymakam
ların maaşıdır. Şimdi kaymakamlar üç derece 
üzerindedir. Son çıkan kanunda valiler dört 
dereceye ayrıldıklarına göre bunların da müte
nazır olması bakımından dört dereceye ayrıl
malarını kabul etmek lâzımgelir. Valilerin ma
aşı 90 liradan başlarken kaymakamların maaşı
nın 35 liradan başlaması çok acı ve elemli bir 
hâdise olacaktır. Gaiib Pekel arkadaşımızın ifa
de ettiği veçhile bunlar kazada her türlü mesu
liyeti tekabbül ediyor ve her külfete katlanıyor
lar. Son çıkan harb mükellefiyeti kanunile de 
bunlara en ağır ve yüksek vazife ve mesuliyeti 
veriyoruz. Onun için bu kaymakamların böyle 
35 lira ile işe başlamaları bu mesuliyetleri tekab-
büle kâfi değildir. Binaenaleyh kaymakamların 
maaşının da kırk liradan başlaması ve 35 lira 
üzerinden konan 26 kaymakamın birinci derece
ye, yani 8 nci dereceye ilâvesi suretüe bütçede 
yine 30 bin liralık bir farkın kabul buyurulma-
smı Yüksek heyetinizden bir idareci sıfatile ri
ca ederken bu husustaki takririmi de Yüksek 
Riyasete sunuyorum. Maruzatım bundan ibaret
tir. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; bu gün müzakere etmekte ol
duğumuz maaşların tevhidi hakkındaki kanun 
ayni zamanda bir teşkilât kanunu da olduğu ve 
burada yapmış olduğu değişikliklerden bazı ek
siklikleri gördüğüm için maruzatta bulunacağım. 

Biraz evvel bu kürsüde söz söyleyen arkadaş
larım buna temas ettiler. Bendeniz de Dahili
ye vekâleti bütçesi konuşulurken bunları arzet-
miştim. Fakat bunları düzeltmek için 200 bin 
liralık bir zamma ihtiyaç olduğundan şimdilik 
buna imkân olmadığı için orada o şekilde geç
mişti. Eski tevhidi maaş kanununda memurla
rın bir çoklarının maaşları şimdiki kanunda ol
duğu gibi oraya da konmuş ve bütçede o şekil
de kabul edilmişti. 
Tahrirat kâtiblerinin, nahiye kâtiblerinin, nüfus 
memurlarının hakikaten maaşları bir çokları
nın on liradan ibarettir. Şimdi bu kadro o ma
aşları kendilerinin çok müstahak oldukları de
receye çıkararak tashih etsek bile öyle zan
nediyorum ki, bütçe de eskisi gibi kabul edilmiş 
oduğu için burada tashih ettiğimiz şekilde ver
meğe imkân olmayacaktır. Yalnız bu kanunu 
müzakere ederken on liradan on beş liraya çıka
rılmaları kabil olacaktır ki onun maddesi gel
diği zaman ayrıca arzedeceğim. Bu sene bir de
receye kadar mümkün olacaktır. Kadroların 
bu sene yükseltilmesi için bir şey arzedecek de
ğilim. Yalnız eski kanundaki dereceleri burada 
bildirmiş olan arkadaşlar vardrr ki, bunlardan 
bahsedeceğim Hepimizin malûmudur ki kaza 
kaymakamları çok eski zamandan beri üç derece 
üzerinden maaş alırlardı. 40 - 45 - 55 bundan 
daha evvel altın para zamanında 15 - 20 - 25' 
lira alırdı ki o zaman altm paranm tutarı 
ile şimdiki parayı mukayese edersek 150 - 200 -
250 lira kadar tutar ki, bunu şimdi ancak vali
ler alıyor, diğer yüksek derecedeki memurlar 
alryor. Elimizdeki kanun kaymakamları beş 
dereceye çıkmıştır aslî maaşları 35 liradan 
başlıyor 40 - 50 - 60 - 70 liraya kadar çıkıyor. 
Bu beş derecede bulunacak olan bir yüksek 
mekteb mezunu bu kanunda gösterildiği gibi 
her derecede hakikaten otomatikman üç seneyi 
doldurduktan sonra terfi ettiğini farzedersek 
bile 15 senede ancak beş, on lira zammı almak 
için çalışması lâzrm gelecek. Buna ne manen ne 
de maddeten imkân vardır. Hiç bir memurun 
mutlaka üç senede bir terfii mümkün olmaz. Şu 
halde bir âli mekteb mezunu mektebten çıktık
tan 25 sene sonrada kaymakam kalacaktır. Bel
ki idare meclisi azası olacak, mülkiye müfettişi 
olacak, vali muavini olacaktır. Bu, vali olmak 
idialindedir. Sonuna kadar bunu düşünerek bek
lemektedir. Bu arkadaş mecburî tekaüd senesi 
gelinceye kadar zannederim ki vali olamaz. Bu 
sefer sekiz kaymakam 70 lira maaşla bir derece 

yukarı çıkarılmıştır. Bunun belki faydası olacak-
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tır. Son zamanlarda kaymakamlardan vali ya
pılamıyordu, halen de yapılmıyor. Evvelce mu
tasarrıflıklar vardı, kaymakamlktan mutasarrıf
lığa geçilir, ehliyeti olanları da vali yaparlardı. 
Şimdi bu dereceye 55 lira alan kaymakamar vali 
yapılmayor. Bunları vali yapmadıklarına göre 
yetmiş lira dereceye geçebilmek için bir çok tec
rübeler geçirdiler ve bunu yaptılar. Bu çok gü
zel amma en az maaş derecesi 35 lira ki bunun 
tutarı 100 lira oluyor. Vergisi çıktıktan sonra 
eline 75 lira kalıyor. Yüksek mektebten çıkan 
bir arkadaş; bu kanunun kabul ettiğine göre 
maaşı 30 liradan başlayacak, üç sene çalıştıktan 
sonra kimisi burada şube müdürü olacak ve ya-
hud bir nüfus müdürü olarak gidecek. Fakat 
diğer arkadaş 35 lira maaşla kaymakamlığa gi
decek; amma nereye belki Karzana, Çapakçora, 
Gemliğe. Orada Hükümeti temsil edecek, bir 
idare amiri olacak. Bütün kaza halkma, arka
daşlarına iyi misal verecek vaziyette bulunacak
tır. tyi giyecek; iyi yerde oturacak, âmiri gel
diği zaman ona yakışacak bir vaziyette bulu
nacak. Bu 35 lira ile bunu yapmak imkânı hâ
sıl olacakmı?. Bu gün kaymakamlar en az 40 
lira aslî maaş aldıkları halde 30 kaymakamlık 
münhaldir. Maaşları 35 liraya indikten sonra 
zannederim ki Dahiliye vekâleti kazalarda idare 
reisliği yapacak arkadaşar bulamayacaktır. O-
nun için çok rica ediyorum, bir zam yapılmasın, 
amma eski halinden de indirilmesin, 40 lira ola
rak kalsm, bunu bütçe encümeninden rica edi
yorum. Bilvesile şunu da arzedeceğim: Daha 
çok feci bir veziyet vardır. Maiyet memurları 
yani mülkiye veya hukuktan çıkan arkadaşlar 
eski barem kanunu ile yani bugünü meriyülicra 
bulunan barem kanununa göre maaşları 30 lira 
idi. Fakat Dahiliye vekâleti yapmış olduğu teş-
kiât kanununda her ne kadar barem size 30 
lira veriyor ise de ben vermiyeceğim, 25 lira ve
receğim demiş. Kaymakam olmak hevesile gelen 
arkadaşlar, elan bugün 25 lira ile çalışmaktadır
lar. Tabiî onlar da niçin dememiş değildirler, 
Vekâlet ben sizin maaşınızı 25 lira üzerinden 
veriyorum amma bilâhare fayda temin edeceğim, 
siz iki, üç sene çalıştıktan sonra 40 lira maaşlı, 
İM derece yüksek maaşlı kaymakamlığa tayin 
edeceğim. Bu suretle istifade etmiş olacaksınız 
demiş. Bu adamlar bu sebebden dolayı 25 lira 
ile çalışmaktadırlar. Bu sene belki bir aya, 
hatta belki bir haftaya kadar maiyyet müdde
tini bitirecekler vardır. Fakat müzakere ettiği
miz bu kanuna nazaran kaymakam olamayacak
lar. Binaenaleyh lütfen kabul ederseniz, kayma
kamlık maaşı yine 40 liradan başlarsa onu ala-
mryacakları gibi, böyle kabul buyurulmayıp yeni 
barem kanununda olduğu gibi kaldığı takdirde 
35 lirayı da almıyacaklardır, çünkü arada 30 
lira vardır. Yeni barem kanununda altmcı dere
ceden yukarı vazifelere aşağıdan memur tayin 

olunabilir amma kadro maaşmı alamaz diye bir 
kayid vardır. Bundan istifade edemezler. Çünkü 
kaymakamlık 6 ncı dereceden başlamıyor, onun
cu dereceden başlıyor. Şu halde Dahiliye vekâ
leti üç sene kaymakam bulamryacaktrr. Çünkü 
kaymakam olmak üzere hazırlanıb çıkanlara 
kaymakamlık verilmiyecektir. Bunlara üç sene 
daha 30 lirada bekliyeceksin, diyeceklerdir. 

Çok rica ve istirham ediyorum, kazada idare 
reisi olan arkadaşların maaşı aslileri eskisi gibi 
40 lira olarak kalsm. Bunlar niçin indirilmiştir? 
indirilmesinde bütçeye bir faide ve zarar yok
tur. 

Maiyet memurlarına aid kısmı da maddesi 
geldiği zaman arzedeceğim. 

Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Bendenizden evvel bu kürsüden söz alan arka
daşlar bir az dikenli bir yol üzerinde yürüdüler 
zannediyorum. Allah kendilerine kolaylık versin. 
Çünkü onlar kanunun vermediği şeyi müdafaa 
ettiler ve istediler. Benim böyle bir müdafaam 
yok. Gayet basit şeyler isteyeceğim. 

Arkadaşlar ben memleketteki yalnız iki smı-
fa temas edeceğim. Bunlar küçük sıhhat memur
ları sınıfı ile, hasta bakıcı hemşireler sınıfıdır. 
Bunlar kendilerine göre bazı külfetlere katlanır
lar. Şüphesiz bunları hepiniz takdir buyurursu
nuz. Bu hemşirelerle küçük sıhhat memurları 
orta tahsili bitirdikten sonra meslek tahsili gö
rüp imtihan geçirirler. Binaenaleyh üçüncü mad
de hükmüne göre bunlar 13 dereceden Devlet 
memuriyetine alınmaları lâzrnı geliyor. Halbuki 
elimizdeki cedvelde şöyle bir şey görüyoruz: bi
rinci sınıf 103 sıhhat memuru 20 liradan, ikinci 
smrf 525 tane 15 liralık. Nihayet üçüncü smıf 
diplomasız sıhhat memuru vardır ki bunlar üze
rinde fazla durmamakla beraber şunu arzede-
yim ki, diplomasız demekle bunlar devşirme me
mur değildir rasgele yetişmemişlerdir. Evvelâ 
mesleke kâtib sıfatile dahil olmuş sonra ya bir 
doktor yanmda veya hastanede çalışdıktan sonra 
bir imtihana tâbi tutularak ona diplomasız kü
çük sıhhat memuru unvanı verilmiştir. 

Binaenaleyh bunlar fensiz ve ilimsiz bir adam 
telâkki edilemez. Maamafih ben bu noktaya do-
kunmryacağım. Sonra hastanede çalışan hasta 
bakıcılar cedvelini açıyorum. Bunlarm gayet mü-
tevazi bir kadroları vardır. Bunlarm mikdarı 118 
kadar bir şeydir. Bunlar birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü smıflara ayrılmışlardır. Fakat birinci 
ve ikinci smıf hasta, bakıcılar 13 ncü dereceden 
telâkki edilerek 20 lira maaş ve üçüncü ve dör
düncü sınıftakilere de 14 ncü dereceden 15 lira 
maaş tahsis etmişlerdir. Efendim bu sıhhiye me
murlarının da hasta bakıcılarmm da yaptıkları 
hizmetlerden bir nebze bahsetmiştim. Başmızı ağ
rıtmamak için kısaca arzedeceğim. Bizde kü
çük s±hat memuru mektebinin tesisi bir hayli 
zaman evveldir. Tarihini iyice bilmiyorum, fa-
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kat bunlardan bir, iki sene sonra, Devlet me
murluğunda çalışmış olanların 25 seneyi dol
durarak tekaüde istihkak kesbedeceklerin mev-
cud olduğunu söyliyebilirim. Bunlar da elimiz
deki cedvele göre 20 lira üzerinden tekaüd 
edileceklerdi. Bu, elim bir hakikat ve elîm bir 
akibettir. Bunlar orta mektebi bitirdikten sonra 
Küçük sıhhat memuru mektebine gidip de sıh
hat memuru çıkmasaydı belki diğer arkadaşları 
gibi onlar da meselâ mektubî kaleminde 25, 30 
lira maaş alabileceklerdi. Onun için bendeniz 
bu haksızlığa işaret ediyor ve bunlar hakkında 
Heyeti Celüenin atıfetini rica ediyorum. Bu hu
susta küçük bir derece cedveli hazırladım ki esa
sen bu Sıhhiye vekâletinin teşkilât kanununa da 
muvafıktır. Bu derecelerden bu memurların ma
aşlarının tashihini lütfen kabul buyurulmasmı 
rica ediyorum. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Bende
niz Bütçe encümeninde bulunduğum için mad
denin lehinde veya aleyhinde bir şey söylemiye-
ceğim. Yalnız bu kanun encümenden çıktıktan 
sonra bendenizin hatırıma bir şey geldi. O ha
tırıma gelen şeyi dün encümende bir münase
betle arzettim. Fakat kanun Heyeti Umumiyeye 
geldiği için bir şey yapılamadı. Onun için bunu 
Heyeti umumiyenizde arzetmeyi bir borç bildim. 

Şimdi biz maarife çok yardımlar yapıyorz ve 
maarifi yükseltmek için aşağı yukarı bütün var
lığımızı bu uğurda feda ediyoruz. Yüksek mek-
teblere çok ehemmiyet veriyoruz, bu mektebler-
den çıkacak arkadaşlara çok kıymet veriyoruz. 
Bu çok yerindedir. Fakat bu kanunla bütün vi
lâyetteki memuriyetlere bir tek yüksek mekteb 
mezunu göndermiyoruz. Bu kanun onları bağlı
yor. Evet kaymakamlıklara gönderiyoruz. Belki 
bir, iki yere daha gönderiyoruz. 

Fakat bir çok memuriyetlere yüksek mekteb 
mezunları bulunmamaktadır. Günkü 30 liradan 
aşağı maaş veriyoruz. 

Vilâyetlerde gerçi 30 liradan fazla maaş alan 
vali ve bir kaç yüksek memur varsa da meselâ 
nüfus memuru gibi, telgraf memuru gibi, şu gibi, 
bu gibi bir çok memurlar daha vardır ki 10 -15 -
25 liradan fazla maaşları yoktur. Bilmiyorum, 
yüksek mekteb mezunlarını vilâyetlerden kiya-
mete kadar uzak mı bulunduracağız! Bu noktayı 
Heyeti Celilenize arzetmeği bir vazifei vicdaniye 
bildim, bunu arzediyorum. Buna bir çare bulur
sanız bulursunuz, bulmadığınız takdirde oralara 
yüksek mekteb mezunları kiyamete kadar gide-
miyecektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Benim anlamak 
istediğim bir nokta var. Bütçe encümeni mevcud 
kadroları veyahud mevcuk teşkilât kanunlarını 
eline almış ve bu kanunun birinci maddesine 
göre tadil etmiş bulunuyor mu? Yani birinci 
maddesine göre uydurmuş nıu bulunuyor? Bu 
vaziyette ise, arkadaşların verdiği izahata göre, 
yeniden ihdaslar da var. Yani maddede deniyor 

ki «Kadroları bu kanuna bağlı bir sayılı cedvel-
de yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir». 

Kadro değiştirme maddesini, ben şöyle anlı
yorum. 19 derece, 15 dereceye indirildi ve bir ta
kım yeni prensibler kabul ettik, binaenaleyh 
mevcud kadrolarda o prensibe göre tadilât yap
tık. 

Şimdi anlayışımıza göre, yeniden iljveler oldu
ğu anlaşılıyor. Burada 35 liralık kaymakamlık 
ihdas edilmiştir. Bu, doğrudan doğruya değiştir
me değil, ihdas oluyor. Böyle olduğuna göre 
encümenden bir sual; burada vekâletlerin bütün 
kadroları yoktur. Bunların heyeti mecmuası 
bilâhare bunlara bağlanacak mı, bir de kadrola
rını tanzim edecek vekâletler bu baremin bura
daki şeklinden kendilerine bir hattı hareket çı
karacaklar mı? Yoksa biz bu baremi yaptıktan 
sonra dahi vekâletler, kendi ihtiyacına göre ma
aş ve vazifeyi gösterir şekilde bir teşkilât kadro
su mu yapacaklar? 

Fuad Sirmen arkadaşımızın dediği gibi bun
ları, heyeti mecmuası mütenazır ve Galib Pe-
kel arkadaşımızın teyid ettiği gibi hizmetlerile 
mütenasib bir şekilde tevhid ve teadülü gös
terir bir camia halinde getirecekler mi? Heyeti 
mecmuası, mevcud kadrolarla yeni tadillerin 
hepsi bu kanunla tatbikini gösteren bir şekil 
midir. Ayni zamanda yeni ihdas vaziyetleri var 
mıdır, varsa teşkilât kanunlarile nasıl telif olu
nabilir? 

BÜTÇE E. REÎS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Evvelce de bu lâyihanın heyeti 
umumiyesi hakkmda maruzatta bulunurken de
miştim ki dairelerin teşkilâtlarının teadülü ile 
meşgul olmadık ve bunlar teşkilât kanunu mev
zuu olmak itibarile Bütçe encümeni bu hususta 
bir tasarruf yapmış değildir ve bütün arkadaş
ların işaret ettiği daireler arasında tam bir tea
dül manzarasını hattâ raptettiğimiz bu cedvel-
lerin temin ettiğini iddia etmek vaziyetinde de
ğiliz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ka
nunun başlığını değiştirelim. 

FAİK BAYSAL (Devamla) — Fakat belki de 
teşkilât kanunları Meclisi Âliden çıktıkça bu te
min edilecektir. Binaenaleyh hakikaten ayrıca 
bu teadülün mevcud olup olmadığı keyfiyetinin, 
arkadaşların işaret ettikleri veçhile, bir komis
yon teşkil etmek veya bunu Hükümetten istemek 
hususunda Bütçe encümeninin bir noktai nazarı 
yoktur ve bunu Bütçe encümeni de temenniye 
lâyık görür. Ancak bu kanunun icab ettirdiği de
ğişiklikler vardır ve bu cedvelleri onlar yap
mıştır. Bunda zaruret vardır ve farkm da ondan 
tevellüd ettiğini arzetmiştim. Bu lâyiha bu gün 
5 dereceyi kaldırmak ve iki derecenin fazla em
saller ve asıllar alması gibi değişiklik yapmıştır. 
Prensibde de değişiklik yapmıştır. 

Arkadaşların temas ettikleri kaymakamların 
vaziyeti de bundan doğmuştur. Bir defa eğer 
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tasvib buyurursanız müzakere ettiğimiz bu lâyi
ha iki derece birden terfi esasını menetmiştir. 
Malûmu âliniz kaymakamlıklar doğrudan doğ
ruya ya maiyet memurluğunda muayyen müdde
ti geçirdikten sonra, yahud Dahiliye teşkilâtın
da muayyen vazife aldıktan iki sene sonra kay
makamlığa tayin edilmek vaziyeti vardır. Da
hiliye teşkilât kanununun icab ettirdiği vaziyet 
budur. Kaymakamlıklar valiliklerle irtibatı 
olan ve valiliğin menşei olan bir vazifedir. Bu
na rağmen yine kaymakamlıktan yukarıda dahi 
iki derece birden terfi etmek imkânı yoktur. 
bütün daireler bu kanunun icablarma göre ced-
vellerini yapmıştır. Bütçe encümeni umumî 
prensibler, rakamlar ve esaslar üzerinde tedM-
kat yapmıştır. Yapacakları kadro yekûnunun 
kendi bütçeleri dahilinde kalmasına dikkat et
miştir . Dahiliye vekâletinin getirdiği 
cedvellerde kendi vaziyetlerine göre bir taraf
tan aşağı bir taraftan yukarı derece ihdas etti
ğini gördük. Dahiliye vekâleti teşkilât kanu
nunda kaymakamları tasnife tâbi tutmuş ve de
recelere ayırmıştır. 40, 45, 55 olmak üzere ayır
mıştır. Binaenaleyh, Dahiliye vekâleti 45 lira
lık dereceyi ikiye ayırıyor, burada 50 veya 60 
mevzubahs oluyor. Dahiliye vekâleti maiyet 
memurluklarında iki sene çalıştıktan sonra terfi 
hakkmı haiz oldukları iddia edilenlere bazı yer
lerde 35 liralık memuriyetler tesisini istihdaf 
ediyor, Bu suretle 26 memuriyet ihdas ediyor. 
55 i bir taraftan 60 yapmakla beraber aşağı de
receden yarattığı bu sınıfa mukabil bir de 70 li
ralık bir sınıf yaratıyor ve bununla vali mua-
vinliklerile 70 - 80 liralık idare heyeti azalıkları 
ve onlarla irtibat tesis ederek ondan sonraki 90 
lira ile başlayan valiliklerle teselsülü temadi et
tiriyor. Yani bir taraftan derece değişikliğinin 
intibakını, bir taraftan da terfi esasmda kanu
nun koyduğu hükümlere ittiba neticesi olarak 
bunu yapmış oluyor ve bunu cüzî farklarla ni
hayet 15 00Ö liralık bir farkla temin etmiş olu
yor. Encümen de bu intibakı kabul etmiş bulu
nuyor. Yapılan şey, ve Dahiliyede bilhassa te
vakkuf edilen kaymakamlar mevzuundaki tadili 
bundan doğmuştur. 

ZIYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — Ar
kadaşlar gerek evvelki günkü müzakerede ve 
gerek bu gün, bu saate kadar devam eden mü
zakerede, sayın mazbata muharririnin verdikleri 
cevabm hemen hepsine nazaran bir insanın bu 
barem kanunundan nevmid olarak, hasta olarak 
buradan çıkmaması ihtimali yoktur. 

Arkadaşlar, bir kerre dahiliye memurlarmm 
vaziyetini düşününüz. Dahiliyeden neler bekle
mekte olduğumuzu ve onlarm içtimaî hayatı
mızda yapacağı vazifelere karşı nasıl bir mahru
miyet iç'nde olduğunu düşününüz de benim gibi 
nevmid olmayınız. Biz bu barem kanunu yap
tık amma bu millet ve Devletin en yüksek ida
resinde çalışacak fikir insanlarını burada düşü

nemedik. Bu kanunda öyle esaslar var ki bir 
memur üç yerden maaş alabiliyor. Bunlara gü
zel esbabı mucibe bulabiliyoruz. Fakat dahiliye
nin bir kaymakamına gelince, üç yerden maaş 
alanlardan alıp da bunlara veremiyoruz. Arka
daşlar, size daha elemli bir şey söyliyeceğim: 
Memleketin sıhhat ve istikbalile alâkadar olan 
muazzam bir müessesenin bu cedvelde ismini gör
memiş olmak benim elemimi daha ziyade çoğalt
mıştır. Ankaranm şimalinde bir yıldız vardır. 
Bu 30 - 35 milyon sarfile meydana çıkarılmış, 
köylünün çok ümid bağladığı bir müessese, Zi
raat enstitüsü. Bunu barem de görüyoruz, gü
zel. Ankaranm cenubunda bundan daha mühim 
bir müessese vardır: Hıfzıssıhha müessesesi. Bu
nun cedvelde, baremde yeri yoktur. Bu nasıl 
barem, anlamıyorum arkadaşlar. Bu müessesenin 
nasıl kurulduğunu hatırlarsınız. Ankarada her 
kes sıtma ile mücadele ettiği bir sırada şimdi 
Başvekâlet makammı işgal eden o zamanki saym 
Sıhhiye vekili sağdan soldan bulduğu paralarla, 
hatta bir takım ianelerle bu müesseseyi kurmuş
tur. Bu müessesenin içerisinde çalışan o kadar 
kudretli ve âlim adamlarımız vardır ki bunlar 
sabahtan akşama kadar mikroskobunun başmda 
her hangi mühlik bir hastalıktan ileride memle
keti nasıl kurtaracaklarını tedkik ile meşgul
dürler. Bu insanların baremde yerleri yoktur. 
Bunlar 35 - 40 yaşına gelmiş ve içlerinde ecnebi 
mütehassıs olmryan, Türk kanmdan olan müte
hassıslardır. Bu zavalldarm tekaüdlük hakları 
yoktur. Yarm bareme ne şekilde gireceklerinden 
bihaberdirler. 

Şimdi bunları bırakıp şunun bunun ücretle-
rile meşgul oluyoruz. Yarmm neslini, yarmm 
ilim adamlarını yetiştirecek muallimlerin hima
yesini niçin ele almıyoruz? Demindenberi bunun 
cedvelini arıyorum, münakaşaları dinliyorum 
yoktur. Saym vekilden bu hususta izahat isti
yorum. Bizim burada en büyük vazifemiz gayret
le, kudretle çalışan bu arkadaşları biran evvel 
düşünmektir. Saym mazbata muharriri affeder
ler, bir çok sualler sordum, sorduğum dört suale 
de menfi cevab aldım, hiç bir müsbet cevab ala
madım. Sonra asü mühim olan 3 sualim vardı, 
bunlara da hiç temas etmediler. Bu taşım ayni za
manda Maliye vekili muhteremine de aiddir. 
Kendileri de cevab lütfetmediler. Hatta genç 
olan arkadaşımız Hasan Âli de muallimler hak
kında bir şey söylemediler. Arkadaşlar biz ba
rem kanununu muvakkat bir kanun diye düşün
medik. Eğer bu kanun yarm değişecekse biz 
bu kanunu tevhid ve teadül kanunu diye kabul 
etmeyiz. Çünkü serlevhası öyledir. Madem ki 
tevhid ve teadül kanunu diyoruz, behemehal 
maaşları tevhid etmeli, teadülü temin eylemeli
dir. Ya bu kanunun serlevhasmı değiştirsinler, 
yahud, biz sizi oyalamak için bu kanunu getir
dik, desinler. Biz başka türlü bu kanunu kabul 
edemeyiz arkadaşlar. 
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RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 

encümen veya vekâlet, hangisi istemişse, bu 
kaymakamlık için 35 lik dereceyi koymuş, fakat 
bunu koymakla bu meslekin zararmı istemişler
dir. Bu mesleğin zararına demekle memleketin 
de zararınadır arkadaşlar. Memlekette idare 
makinesinden, Dahiliye vekâletinden beklediği
miz bir çok işler olacaktır. Bu işleri yapacak 
olan başları almak için, başlangıç maaşmm çok 
tesiri vardır arkadaşlar. Kazalarda bütün işlerin 
başlığını, nâzımlığrnı beklediğimiz kaymakam
ların 35 den başlaması doğru değildir. Bu şu 
itibarla doğru değildir bunları kaçıracağız. 
Âli tahsilini ikmal etmiş, yetişmiş arkadaşları 
hevese getiremiyeceğiz. İdarecilikten kaçacak
lar, diğer mesleklere gideceklerdir. Onun için 
bu 35 ligi kaldırmak neye mütevakkıf ise encü
men muvafakat etsin ve kaldırılsın. 80 liralık 
şube müdürleri ve müfettişler de kaymakamlıkta 
bulunanlardan telâfi edilebilir. Bu esbabı mu
cibe değildir. 35 lik üzerinde esbabı mucibe çok 
zaiftir. 35 lik yeniden kaymakamlığa müracaat 
edecekleri azaltacaktır. Bizim, bu gün vekâletten 
tasfiye, tensik için, ıslah için kanunlar bekledi
ğimiz vaziyet vardır. 

Bu gün idare vaziyeti eskisine nazaran çok 
zayıflamış ve idareci kalmamıştır. Onun için 
buraya her meslekten yetişmiş arkadaş alıb biran 
evvel takviye etmek mecburiyetinde bulunuyo
ruz. Bu 35 lik derecenin çıkarılması lâzımdır. 

REFİK İNCE (Mianisa) — Anlaşılıyor ki, 
Bütçe encümenimiz yalnız mevcud kadroları bu 
kanunun birinci maddesinin icabı dairesinde ta
dil ederek buraya göndermiş olmuyor. Yeni.ye
ni birer teşkilât kanunu ilâve etmiş oluyor. 
Şimdi bu kaymakamlıkta olduğu gibi, acaba di
ğer vekâletlerde de bu yeni tesisler var mıdır? 
Eğer böyle yeni ihdaslar varsa leh ve aleyhinde 
mütalea beyan etmek fırsatını bize versinler. 

BÜTÇE E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Anlaşılıyor ki, gerek dün ve gerek bu gün bu 
mevzudaM maruzatımla tamamile izah edeme
mişim. Bütün vekâletlerin kendileri tarafın
dan yapılmış olan intibak kadroları Bütçe encü
menine getirilmek suretile buraya alınmıştır. 
Biz bunları yalnız teşkilât kanunlarındaki esas
ları ve mevcud tahsisatı bozmamasına dikkat et
miş bunun üzerine tedkikkat yapmış bulunuyo
ruz. Yani bütçeye yük tahmil edecek her han
gi yeni bir teşkilât ihdas edilmiş olmamış ve 35 
liralık kaymakamlıkların ihdası da Dahiliye ve
kâleti tarafından vaki olmuştur. Buna karşı 
bir ısrarımız yoktur. Heyeti Celile tas-
vib buyurursa 26 tane yeni ihdas ol
duğu için hangi yere tensib edilirse 
oraya konulur. Yani teşkilât kanunlarına bağlı 
olan cedveller vekâletler tarafından bu kanun
daki esaslara intibak ettirmek suretile hazırlan
mış ve raptedilmiştir. Bunu arzetmiş oluyorum. 
Sonra Ziya Gevher arkadaşımız sorduğu, bula

madığı müesseseye gelince; bu müessese ücretli 
kadro ile idare edilmektedir ve işte bu kanunun 
bir maddesile bunların kadrolarını 1 teşrinisani
ye kadar behemehal Meclisi Âliye gelmesine ve 
bunlarm da teşkilâtlandırılacağım dair bir hü
küm koymuştur. Bu madde aşağıda gelecektir. Bu 
suretle yapılacak teşkilât taazzuv edecek, Mecli
si Âiye gelecek ve icabeden vaziyet verilecektir. 
Bu ücretli memurları bu kanunun tesbit etmesi
ne imkân yoktur. Verdiğim cevablarla, tesbit 
edilen hükümler kendilerini tatmin etmeyebilir. 
Mütaleaları üzerine tevakkuf edilerek Heyeti 
Celilenin tasvibine iktiran etmek suretile tatmin 
edilebileceğini arzetmiş oldum. Hiç bir sualine 
cevab vermediğimi tahmin etmiyorum. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Halen 
kaymakamlar ilk vazifeye başladıkları zaman 
ne maaş alıyorlar? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — 40 lira alıyorlar. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Yeni sene 
için kabul ettiğimiz bütçede 35 midir, 40 mıdır? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Bütçede kaymakamlık maaşları 
tesbit edilmez. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Sorduğum 
suale cevab istiyorum. 35 üzerinden mi, 40 lira 
üzerinden mi maaş aldılar. Yani bu ay ne aldı
lar? 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — 40 lira üzerinden aldılar. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — O halde 
bundan sonra maaşları 35 e inmek suretile ceza
ya uğrayacaklardır. 

BÜTÇE E. REİS VEKİLİ FAİK BAYSAL 
(Kayseri) — Maahaza Bütçe encümeni bu nok
tada musir değildir. Çıkmasında hiç bir mahzur 
görmüyoruz. 

DAHİLİYE VEKİLİ FAİK ÖZTRAK (Tekir
dağ) — Arkadaşlarım, yeni gelmiş bir Dahiliye 
vekili için, Dahiliye kadrosuna dahil memurlar
dan bir kısmmın bilhassa kaymakamların maaş
larında bir tenezzül vukuuna şahid olmak, elbet
te acı bir şeydir. Bundan arkadaşlarım ne ka
dar müteessir ise Dahiliye vekâleti de o kadar 
müteessirdir. Bu meslek erbabının istikbalile 
alâka gösteren arkadaşlar gibi biz de, çok iste
riz ki bu memurlarımız daha müreffeh bir vazi
yette olsunlar ve hiç bir kimse bu günkü halin
den hiç bir şey kaybetmemiş bulunsun. Fakat 
barem kanununun esas olarak kabul ettiği bir 
nokta, maalesef bunlar üzerinde istenilmeyen bir 
kararm alınması mecburiyetini hâsıl etmiştir. 
Barem, yüksek tahsil görmüş olanların ilk defa 
olarak 30 liradan başlaması esasını koymuş olu
yor. Ondan sonra da muayyen terfi müddet
leri geldikçe yalnız birer derece terfi edecekle
rini kabul etmiş bulunuyor. Şu halde diğer yük
sek tahsil görmüş arkadaşları gibi bunların da 
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evvelâ maiyet memuru olarak 30 liradan başla
maları ve orayı ikmal ettikten sonra kaymakam
lığa gelerek 35 lira almaları zarurî olmuştur. 
Arzettiğim gibi, bu, istenerek, sevilerek yapılmış 
bir şey değildir. Böyle olmakla beraber işin bu 
vaziyette devam etmesi için de taraftarlık gös
termekte değiliz. Tatili müteakib Dahiliye ve
kâletiniz taşra teşkilât kanununu muhterem he
yete takdim etmek niyetindedir. O zaman bu 
idare mesuliyetini üstüne almış olan arkadaşla
rın vazifelerile, mesuliyetlerile ve orada temsil 
ettikleri yüksek şereflerile mütenasib bir maaşa 
mazhariyetlerini düşüneceğiz ve teklif edeceğiz. 
Bunu muhik göstermek için de lâzrnı olan ted
birleri alacağız. 

Arkadaşlarımın hepsine, ben, dahiliye mes
lekinin mesuliyetini üstüne almış bir arkadaşı
nız sıfatile teşekkür ederim. Benim refakatimde 
bulunanların hukukunu benden evvel burada 
müdafaa etmek lûtfunda bulundular. Bundan ce
saret alacağım. Esaslarını mahfuz tutmak şar-
tile esbabı mucibesini de ihzar ederek güzel bir 
teklifle buraya gelmeğe çalışacağız. 

REFİK İNCE (Manisa) — Meselenin prensi
bini halletmek lâzımdır. Mazbata muharriri 
arkadaşımızın verdiği malûmata göre, iş ve he-
sab şöyle cereyan etmiş: Bu kanun müzakere 
olunurken elde mevcud, meri kanunların ihtiva 
ettiği kadrolar haricinde dahi teklifler olmuş ve 
bu teklifler buraya kadro olarak girmiştir. Bi
naenaleyh 35 liralık kaymakamlık diye esas 
itibarile bir şey olmadığı gibi, Hariciye vekâ
letinde her hangi bir memuriyet, Adliye vekâle
tinde her hangi bir vaziyet, Nafia vekâletinde 
her hangi bir vaziyet, vukubulan taleb üzerine, 
bu cedvele girmiş, Şimdi bu cedvelde böyle ba
remin tatbikatından değil, fakat yeniden ilâve 
edilmiş olan bu gibi makamat ve maaşat varsa 
bunların bizim tarafımızdan bilinmesi lâzım. 
Çünkü bu, teşkilât kanunlarını muaddil bir va
ziyettir. Bütçe encümeni reisvekili arkadaşımız 
bu barem münasebetile verdiği izahatta bare
min, muhtelif vekâletlere mensub memurların 
terakki ve terfileri üzerinde ancak bir nâzrmlık 
yapacağım ve hakiki memuriyet adaletinin teş
kilât kanunlarında bulunacağını ifade etti. Ö 
halde teşkilât kanununda bulunmayan memuri
yetler burada bulunursa bir tedahül olacak ve 
bu barem teşkilât kanunu rolünü oynayacaktır. 
Bu tavsifle bu netice arasında bir zıddiyet 
vardır. Binaenaleyh şimdi Bütçe encümeni 
arkadaşlarımızdan soruyorum : Bu kanun 
müzakere edilirken vekillerin teklif ettik
leri yeni memuriyetler ve yeni kadrolar 
varsa bunlar nelerdir?. Nasıl ki biz burada 
kaymakamlar üzerinde bu şekilde müza
kere ediyorsak, onlar üzerinde de 36, 46 olsun, 
mikdarı 10 olsun, olmasın yolunda bizim müza
kere etmeye hakkımız vardır. Bu müzakereyi 
yapabilmemiz için onların söylediklerini bilme

miz lâzımdır. Bunu rica ediyorum. Bu esas 
hallolunmazsa teadül kanunu ile teşkilât ka
nunları arasmda büyük bir zıddiyet hâsıl ola
caktır. Bu da tabii iyi olmayacak. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ben, 
sayın Sıhhiye vekilinden cevab istiyorum. Faik 
Baysal arkadaşım teşrinisanide ücretlilerin me
selesi hallolunacaktır dediler. Biz bunu barem 
kanunu içinde görmek isteriz. 

SIHHAT V. İÇTtMAİ MUAVENET V. Dr. 
HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Müzakeresini 
yapmakta bulunduğumuz kanun lâyihasına göre 
küçük sıhhat memurlarının mektepten çıktıkları 
zaman 20 lira ile işe başlamaları iktiza eder, fa
kat elimizdeki bütçe tahsisatı itibarile biz bun
ların hepsini 20 lira ile işe başlatamıyoruz. Eli
mizdeki cedvele göre 378 inin 20, 150 sini 25 lira 
ile, 100 tanesinin 30 lira maaş almak üzere ter
tibi bize hakikî vaziyeti temin edebilmiştir ki 
bunun farkı 120 bin lira tutuyor. 

Hemşireler kısmına gelince: Bunların maaş
larımda,' 29 u 20, 23 ü 25, 21 i de 30 lira olmak 
üzere koyabilmiş olsaydık, bugünkü mevzuata 
tamamile tetabuk edebilmiş olacaktı. Bunun 
yekûnu 14 400 lira tutuyor. Yani 134 400 lira
lık bu farkı bütçede yediremediğimizden dola
yı takdim edilmiş olan cedveldeki şekil üzerinde 
kaldık. Gelecek senelerde bütçeden alacağımız 
fazlalarla onları bu şekil üzerinde tasnif etmiş 
olacağız. 

Ziya Gevher arkadaşımızın hıfzıssıhha mües
sesesi üzerinde buyurdukları meseleye gelince; 
bu müessese şimdiye kadar tekâmül devresi geçi
riyordu. Heyeti Vekile kararile memurları (E) 
cedveline alındı. (E) cedveline göre kendilerine 
ücret veriliyordu. Şimdi (D) cedveline alınmış
lardır. Bu kanunun mevzuatı içerisinde bu gibi 
ücretle çalışanların ne suretle memuireyete geçe
cekleri tesbit edilecektir. Bunun üzerinde çalış
maktayız. 

Yine bütçe müzakeresi esnasında Berç Tür-
ker arkadaşımız bu müessesenin ne vakit me
mur smıfma geçeceğini sormuşlardı. O vakit 
de arzetmiştim: Üzerinde çalışıyoruz, bunun da 
tatbiki cihetine gideceğiz, demiştim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ya
ni bunlar bu bareme dahil olacaklar mıdır? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydın) — Bu bare
min içinde değildir. (D) cedvelindedir. Ücret
ten maaşa ne şekilde geçebileceklerini, bunlarm 
neticesini aldıktan sonra, getirebileceğiz. 

Dr. ALİ SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Bendenizin takdim ettiğim kadroda bulduğum 
47 700 lira sıhhat memurları içindi. Halbuki sıh
hat vekilinin buyurduğu hastabakıcı maaşları 14 
bin lira tutuyor. 61 bin liralık fark nedir? 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ (Aydm) — Teşkilâtı 
120 bin lira tutuyor. Bunlarm mahdud şekilde 
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kadrolarını yapabilmek için şu şekli almış olma
sı lâzımdır. Terfi vaziyetlerine göre: 

378 tane 20 liralık 
150 » 25 » 
100 » 30 » olması lâzımdır. Esas teş

kilât bu olduğuna göre yekûn 120 bin liraya ba
liğ olur. 

Dr. ALI SÜHA DELİLBAŞI (Kütahya) — 
Bendenizin teklifimde: 

43 tane 30 
60 » 25 

200 » 20 
325 » 15 
134 » 10 liralık olup bir kısmı da ba

rem haricinde kalmış oluyor. 
SIHHAT VE ÎÇTtMAÎ MUAVENET VEKİ

Lİ Dr. HULUSİ ALATAŞ — Orta tahsili olan
ları iki sene okutursak 20 liradan başlaması icab 
eder. Her sene imkân buldukça oraya doğru gö
türeceğiz. Hakikî vaziyet budur. 

ZIYA GEVHER lETlLÎ (Çanakkale) — Af
federsiniz. Ben pek kavrryamadım. Bu müessese 
ücretlidir; bir tekâmül devresi vardır. Bu tekâ
mülden maksad her halde idarî bir tekâmüldür. 
Ben o müessesenin tekâmül devresini geçirmiş 
olduğuna kaniim. Tekâmülden kasdmız zanne
derim idarîdir. Şimdi Faik Baysal arkadaşımız 
dedilerki bu cedvele göre ücretler tanzim oluna
cak. Biz istiyoruz ki bareme dahil olsunlar, ma
aşa geçsinler. Bunlarm vaziyetlerini bir an ev
vel tesbit edelim. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET V. Dr.-
ALATAŞ (Aydm) — Bütçe müzakeresi esna
sında söylediklerime ilâve edecek bir sözüm yok
tur. Bunları tertib ettik, bir an evvel bunları 
bareme götürmek için çalışacağız. Bu sene için 
söz vermiyorum, vaziyetin icabma göre hareket 
edeceğiz. Sual soracak başka arkadaş varsa sor
sunlar, cevab vereyim (Müzakere kâfi sesleri) 

REFÎK İNCE (Manisa) — Sualime Faik 
Baysal arkadaşımız cevab versin, rica ediyorum. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kaysari) — 
Sualinizi lütfen tekrar edermisiniz? 

REFtK INÖE (Manisa) — Teşkilât kadro
larında yeri olmadığı halde bu cedvele giren 
memuriyetler varmıdrr? 

FAİK BAYSAL (Kayseri) — Teşkilât kad
rolarında yeri olmadığı halde bu barem kanununa 
giren memur, derecelerile zaten memuriyet yapı
yor. Arzetmiştim ki teşkilât kanunlarının ade
dini tecavüz etmedi, bilâkis azaldı ve bunlar 
intibak etmişlerdir. Fakat yeni memuriyetler 
ihdası mevzubahs değildir. Hiç bir vekâlet ihdas 
etmemişlerdir. Bütçe encümeni tahsisat yekû
nunu tecavüz etmemek şartile derecelere intibak 
ettirmek için vekâleti aideleri ile görüşmüş ve 
kendileri tarafından tanzim edilerek getirilmiş 
olan cedvelleri tedkik edip buraya bağlanmıştır. 
Gayet tabiî olarak teşkilât kanununda kadro 

değişmiş ve derecelerde tadilât görmüştür. Fa
kat hututu esasiye tamamen mahfuzdur. Bu ced
velleri buraya bağlamak suretile hareket etmekle 
şu faydayı temin etmişizdir: Encümene gelen ilk 
cedvellerin portesi bir iki milyon liralık bir 
zammı istilzam ediyordu. Bittabi her vekâlet 
10, 12, 14 liralık dereceleri 15 liraya çıkarmak 
ve arada kaldırılan derecedeki memurlarını bir 
derece yukarı çıkarmak suretile cedvelleri tan
zim etmişti. Bütçe encümeninde alman karar 
ise bu vaziyeti kendi tahsisatlarile intibak ettir
mek şeklidir. Bu itibarla yeni memuriyet ihdas 
etmek vaziyeti mevzubahs olmamıştır ve değil
dir. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar; 
düzeltilmesi lâzım gelen bir ufak noktanın bu
lunduğuna kaniim. Birinci maddede kabul edilen 
esasta şimdi müzakere mevzuu olan ikinci mad
denin mevzubahs ettiği cedvellerin mühim bir 
tatbik noktasında tearuz olduğunu zannediyo
rum. Onun için, rica ediyorum, encümen bunu 
lütfen ya izah etsin veyahud düzeltilmesine gide
rek bir tadil esası derpiş buyursun. Bu nolrta şu
dur: 

Nahiye müdürleri için burada üç sınıf derpiş 
edilmiştir. 30, 25, 20. 60 tane birinci smıf nahi
ye müdürü olacaktır. Nahiye müdürlerine, yük
sek tahsilleri için menşe, malûmu âliniz, klâsik 
mekteb tahsilile, hukuk ve şimdiki Siyasal bilgi
ler okulu dediğimiz Mülkiye mektebidir. Mek-
tebden çıkanlar birinci maddede kabul ettiği
miz esasla, henüz müzakere etmediğimiz üçüncü 
maddenin hükümleri bir arada nazarı dikkate 
almmca şu manzara gösteriyor. Lise tahsilini 
bitiriyorlar ve altı yıllıktan daha az müddetle 
yüksek tahsilini ikmal ediyorlar. Siyasal bilgiler 
okulundan genç vatandaş hayat sahasına çıkıyor. 
Çıktığı zaman bir takım idarî vazifelerle mü
kelleftir, bunun en küçük tabakası nahiye mü
dürlüğü makamıdır. Bu makama geçeceği esna
da Siyasal bilgiler okulundan çıkmış olan genç 
vatandaş birinci, ikinci, üçüncü maddelerde 
derpiş edilen hükümlere nazaran üçüncü madde
deki kadro cedveline göre, doğrudan doğruya 
30 lira aylıklı makama geçmek vaziyetinde bu
lunuyor. Halbuki müzakere etmekte bulundu
ğumuz üçüncü maddenin umumî olarak tesbit 
ettiği fikre göre, ecnebi dili bilen bir derece 
fazla maaş almak hakkına sahib olduğuna naza
ran bu genç vatandaşın nahiye müdürlüğü ma
kamının bir derece yukarısından istihdam edil
mesi lâzımdır. Halbuki kadroya göre böyle bir 
makam mevcud değildir. En yüksek makam 30 
lira olduğuna göre dil bilen ve Siyasal okulunu 
bitiren bir vatandaşın nahiye müdürlüğünde sta
jını bitirip de kaymakamlığa geçmesi için filen 
yol kapalıdır. Burada içtimaî ve siyasî bakımdan 
çok mühim bir mesele çıkar. Ecnebi dil bilen 
ve yüksek tahsil yapmış bir vatandaş bu idarî 
kademelerden, nahiye müdürlüğünden kayma-
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kamlığa geçmesi filen kapalı olunca güzide 
gençler idare kademelerinde hizmet edemeyecek
ler demek olur Dil bilmek bir nevi tıkaç tesiri 
yaparak bu makamlara yükselmekten mahrum 
bırakır. Binaenaleyh arkadaşlardan rica ediyo
rum, buna karşı bir formül bulsunlar, veyahud 
beni ikna etsinler. Üçüncü maddenin bah
settiğim fıkrasının sonunda bir cümle vardır. 
O cümle mucibince, bu barem kanununun tayin 
ettiği derecelere vatandaşı tayin etmek için kad
roda yer yoksa bir derece aşağı alınır, ileride 
münhal vukuunda almağa hakkı olduğu derece 
maaşı verilir. Bana bu cümleyi ileri sürerek bu 
yolda bir cevab verilebilirse de bu, benim suali
me bir cevab teşkil etmez. Bunu cevab olarak 
söyleyib söylemeyeceklerini bilmediğim halde 
mukadder olarak sualime böyle bir cevabm ve
rileceğini tasavvur etsek bile bu, benim arzet-
tiğim yaraya bir tedavi çaresi olmaz. Bir vatan
daşın yüksek tahsilini yaptığı ve lisan da bildiği 
halde, bu kanunla kendisine tebşir edilen hak
kından filen mahrum etmiş oluyoruz. Kadro kar
şısında vaziyet böyle olunca bu yüksek tahsil 
gördürdüğümüz vatandaşın oraya girmesine im
kân yoktur. Şu halde ne olacaktır arkadaşlar? 
Ecnebi dili bilen, yüksek tahsil görmüş Türk va
tandaşlar için bu ilk basamak onların içtinab 
edecekleri bir makam olacaktır. Bu suretle is
tikbalin entellektüel vatandaşları istikbalde Dev
lete hizmet şerefinden filen mahrum olacaklar
dır. Devlet te yetiştirdiği bu kıymetli unsurla
rın hizmetinden mahrum kalacaktır. Arkadaş
larımın lütfen tenvir buyuracak izahati verme
lerini rica ederim. Müsaade ederseniz Bütçe en
cümeninin izahatına kolaylık olsun diye şunu da 
arzedeyim. Nahiye müdürlerine aid olan bu ma
ruzatım bir derece yukarı çıkıldığı zaman diğer 
arkadaşlarımızın da temas ettikleri ilk kade
me olan 35 lira aslî maaştı. Kaymakamlığa ge
lir dayanır... Yüksek tahsilini ikmal etmiş, lisan 
bilen ibr vatandaşın bu kadroya göre bir nahiye 
müdürlüğü makamına gelememesi bir derece 
üstü olan kaymakamlığa başlayamaması demek
tir. Böyle nahiyeden kazaya kazadan vilâyete 
kademe kademe yükselmek yolu dil bilen bütün 
yetişkin vatandaşlara kapanmış olacaktır. 

FAİK BAYSAL (Kayseri) — Receb Peker 
arkadaşımızın temas ettikleri mevzu tamamen 
teşkilât kanunlarile halledilmesi lâzrmgelen bir 
mevzudur. Bü günkü vaziyette nahiye müdür
leri 20 - 22 - 25 diye üç derece üzerinden görü
nüyor. Teşkilât kanunları bu şekilde yapılmış
tır. Buna nazaran hiç bir Siyasal bilgiler okulu 
mezununun burada yeri olmadığı görülmektedir. 
Burada bu, kanunda da bu üç sınıf muhafaza 
edilmiştir. Yalnız 22 liralık derece kalktığından 
20, 25, 30 liralık dereceler konmuş, tekâmüle 
doğru gitmiş ve bir kısım Mülkiye mektebi me
zunlarını nahiye müdürlüğüne göndermek imkâ
nı bulunmuştur. 

Lisan keyfiyeti, bittabiî aşağıdaki maddeler
de görüleceği veçhile bütün yüksek mekteb me
zunları lisan imtihanı verererek yüksek dereceyi 
iktisab edecektir. Pek azı vardır ki buna muk
tedir. Bu itibarladır ki, bu günkü vaziyette bu, 
esas olmuştur. Esasen nahiye müdürlerinin men
şei lise mezunlarile diğer bazı orta mekteb me
zunları olduğu anlaşılmıştır. Maahaza teşkilât 
kanununun da arkadaşımızın işaret buyurduk
ları bu vaziyet ıslah edilir ve böyle bir açık 
varsa kapatılır. 

GALIB PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar, da-
hililye için konmuş bulunan yeni kadro tedkik 
edilince Receb Peker arkadaşımızın işaret et
tiği nokta üzerinde cidden durmak lâzımdır. Ü-
çüncü maddede ; yüksek mekteb mezunları -
şayed olduğu gibi kabul edersek - 30 lira ile işe 
alıyoruz, ihtisas yapmışsa 35 lira ile işe başla
yacaktır; dil biliyorsa 40 lira alacaktır. Tabii
dir ki bu şekilde birden daha yüksek maaşa ge
çecek olanlar memleketin en güzide evlâdları 
olacaktır. Eğer memleketin idare mevkileri gü
zidelere verilirse şübhesiz ki en çok istifade te
min edilmiş olur. Fakat memleketin güzide ev-
lâdlarma idare kapılarını açmazda kaparsak zan
nederim ki memleket için hayırlı olmaz. Mevcud 
kadro, bize getirilmiş ve bu kanuna bağlanmış 
bulunan kadrolar bu kapılan tamamen o 
gençlere kapıyor. Arkadaşlar, idare meselesi için 
Dahiliyenin esası şudur: Yüksek mektebden ya-
ni mülkiye veya hukuktan mezun olanlar evvelâ 
maiyet memuru olarak almıyor. Burada bunlar 
için 25 liralık, bir de 30 liralık kadro koymuş
lardır. Yüksek mekteb mezunları 30 lira ile ta
yin edilirken 25 liralık kadro nerde kalır? Hiç 
bir yüksek mekteb mezunu 25 liraya gelir mi? 
Haydi maiyet memuru olduğu gibi nahiye mü
dürlüğüne de gönderilebilir diyelim. Fakat ihti
sas yapmışsa 35 liralık nahiye müdürlüğü yok ki 
gitsin. 35 liralık maiyet memurluğu da yoktur. 
Bu adam ihtisas yapmış ve lisan öğrenmişse 40 
liralık maaş vermek icab edecek. O vakit te bunu 
almak için kadro yoktur. Bu hal güzideler için 
dahiliye, meslek kapılarını kapıyor. Bütçe encü
meni bunu tedkik etsin. Hattâ ihtisas encümeni 
tedkik etse daha iyi olur. Bu yolu açmalıyız. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
Faik Baysalm izahatı beni tatmin etmedi, fakat 
arkadaşlarımı bilmiyorum, tatmin etti mi?. 

Şimdi encümen reisi Mükerrem arkadaşımla 
görüştüm. 30 liralık nahiye müdürlüğü makamı 
mevcud olduğu için maksadı temin eder buyur
dular. Halbuki 6 yıldan aşağı olan yüksek tahsili 
bitirmiş olan genç vatandaş için baremce ka
bul edilmiş olan maddenin temin ettiği hak mut
lak surette 11 nci derecedir, yani 30 liralık ma
aş derecesidir. Dil bilmek bir yukarı barem de
recesi için hak teşkil ediyor. Arzettiğim gibi 
bu madde henüz müzakere edilmemiştir. Fakat 
müzakere edilmemiş olmasma rağmen bunu böy-
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İe kabul edersek kanunun ruhu ile aksi bir isti
kamette yürümüş oluruz. Buna takaddüm et
mek lâzımdır. Arzettiğim gibi maksad sadece 
baremin muhtelif maddelerini birbirile müteva-
zin kılmak değildir. Mesele esaslı ve geniş su
rette Türk içtimaî heyetinin çalışma sahalarını 
ve bu sahalar içinde yeni yetişecek güzide Türk 
neslinin kıymetlendirilmesi gibi derin ve esaslı 
bir mevzuu ihtiva ediyor. Bu itibarla dil bilen 
ve yetişen bir vatandaşa ilk hizmette 35 lira 
vermiyerek idare kademelerine girmekten mah
rum edici bir demir kapı ile bu yolu kapamak, 
doğru değildir zannediyorum. Encümen buna hiç 
temas etmedi. Faik Baysal bir takım teşkilât' 

kanunlarından bahsetti. Teşkilât kanunları Mec
lisin elinde müzakere ettiği kanunda aklı selim 
icabmı kabul etmemek için bir tıkaç teşkil et
mez (Doğru sesleri). Elimizdeki kanunda içtimaî 
bakımdan ve memleketin idare elemanlarının ye
tişmesi bakımından ve maddeler arasındaki uy
gunsuzluk bakımından bir karşrkhk vardır. Lüt
fen bunu kabul etsinler. Etmedikleri takdirde 
Heyeti Umumiyenin reyine müracaat edip bu iş
lerin düzelmesi için maddenin encümene gitmesi
ni teklif etmek lâzım geliyor. 

AHMED HÎLMÎ KALAÇ (Kayseri) — Muh
terem encümen reis vekili teşkilâtı anlatıyorlar. 
Teşkilât kanunu yapılsm. Fakat teşkilât kanunu 
yapıldığı takdirde bu maaşlar arasındaki muva
zenesizliği düzeltebilecek mi? Şimdi ana kanunu 
müzakere ediyoruz. Bu kanunda maaşlar tesbit 
edildiğine göre atiyen yapacağımız teşkilât ka
nunu ile barem kanununu, senesi geçmeden ev
vel, tadil edeceğiz. Böyle bir zaruret varsa şim
diden Bütçe encümeni bunu alsa da sakatlığı tas
hih etse daha doğru olmaz mı? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİS V. FAİK BAY
SAL (Kayseri) — Teşkilât kanunlarile atiyen 
bu kanuna bağlı olan cedvel değişebilir. Burada 
görüyoruz ki elyevm barem kanununun verdiği 
müsaade mektebi mülkiye mezunlarının 30, 35 
lira ile memuriyete geçmesidir. Halbuki Dahi
liye vekâleti teşkilât kanununda nahiye müdür
leri 20, 22, 25 lira alıyorlar. Bu gün ona imkân 
olmayacak şekilde bir kanun çıkmıştır. Bura
da bir esas konuyor. O da mülkiye mezunları
nın 30 lira ile, lisan bilirse 35 lira ile tayin olu
nabilecekleridir. Yeni teşkilât kanunu fazla 
kadrolar ihtiva edebilecek, ihtimalki 40 lira ma
aşlı nahiye müdürlükleri ihdas edecektir, ve 
kanunun bu maddesi hükmü icra edilecektir. 
Bunun teşkilât kanunile tearuz etmesi gibi bir 
hal yoktur. Bilakis bu gün buraya rabtedilen 
cedvel elyevm meri cedvele nazaran genişlik 
temin ediyor ve bir kısım mülkiye mezunlarını 
almak imkânmı veriyor. Vaziyet budur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Bu kanuna cedvelin bağlanmış bu
lunmasıdır M, mevzuumuzun haricinde bir çok 

sözlerin burada söylenmesine sebeb olmuştur. 
Hakikaten bugün mevcud teşkilât kanunların
daki ahenk tamamile teessüs etmiş bir halde de
ğildir. Bazı arkadaşların işaret buyurdukları 
gibi bazı memur dereceleri çok aşağıdır. Kay
makamlıktan valiliğe geçerken hemen bir derece 
intibakı yoktur. Kaymakamlar, maiyet memur
ları karma karışık bir vaziyettedir. Her hangi 
bir vekâlette de böyle karışıklıklar bulunuyor. 
Biz bu cedveli kanuna bağlayacak değildik. Fa
kat her vekâletin çalışmasına bir nizam ver
mek lâzım geldiği için biz bunu cedveli bağladık. 
Ayni zamanda 19 dereceyi 15 e indirdik. Bu su
retle bazı maaşların tutarı da değişti. Binaen
aleyh bu 19 derecenin 15 e indirilmesi neticesi 
olarak bazı derecelere küçük zamlar koymak 
mecburiyeti karşısında bulunduk. Bu zaruret 
karşısında bütçeye fazla bir paranın tahmil 
edilmemesi için düşündük. Ne yapalımda hem 
bu intibakı tesis edelim, hem de bütçeye yeni 
bir bab ilâve etmiyelim? Bu itibarla devaire rica 
ettik, mümkün olduğu kadar kadroları indirin 
dedik ve bize zammı icab ettirecek bir vaziyet 
göstermeyin. Biz bu cedveli buna asla bağlamış 
olacak değildik. Bu sebeble vekâletler bazı 
mümkün olan tadilâtı, tenzilâtı yaptılar. Bazan 
da getirecekleri adamlar için barem kanunun 
bu babda verdiği maaştan fazla bir şey veremi-
yecekleri için bu suretle indirilmiş olmasında 
bir mahzur görmedik. Kaymakamlar için, esa
sen evvela maiyet memuru olacak, ondan sonra 
kaymakamlığa geçecektir. Bu kanun hükmüne 
göre aradan üç sene geçmedikçe 40 lirayı zaten 
alamaz. 35 lirada kalmaktadır. Bu itibarla bu
nun indirilmesinde bir mahzur görmedik. Bu 
cedvel üzerinde hakikî ihtiyaçlara cevab veren 
bir kadro karşısında mıyız, bu kadro dar mıdır, 
değil midir bunu asla düşünmedik ve bunu dü
şünmeği bu kanunun haricinde bulduk Yalı
nız siz arkadaşlarımızın irşadlarile ileride daha 
mütekâmil bir halde, daha yüksek kadrolarla, 
bittabi lüzumsuz memuriyetler varsa mümkün 
olduğu kadar onlardan da tasarruf ederek, me
murların adedinden ziyade keyfiyetlerine ehem
miyet verilmek icabeder. 

İki numaralı cedvel büsbütün ayrı bir mev
zudur, bu kanuna mutabakatı temin için bağlan
mıştır. Bu itibarla bunun üzerinde ne encüme
ne, ne de Hükümete sual teveccüh eder. Bunu 
temenni mahiyetinde telâkki etmek lâzımdır. 
Arkadaşların faydalı sözlerini gerek Hükümet, 
gerek encümen alâka ile karşılar ve gelecek ka
nunların tanziminde esas olur. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Halen 
kabul olunacak bu barem bilâhare yapılacak teş
kilât kanunları için bir esas olacak mı, olmaya
cak mı? Olacaksa mahiyetine dokunulmaz de
mektir. 

- 1 7 0 -



1 : 26 14-6 -1939 d : 1 
BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 

Tabiidirki, cedveller ihtiyaca göre değişen üc
retlerdir. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar ; bir nokta üzerinde nazarı dikkati celbet-
betmeyi faydalı gördüm. Bu gün Dahiliye teş
kilât kanununa göre Siyasal bilgiler okulu ile 
hukuk mezunları 25 lira maaşla maiyet memur
luğuna veya nahiye müdürlüğüne alınmaktadır. 
Orada iki buçuk sene stajmı yaptıktan sonra 40 
lira maaşla kaymakamlığa giderler. Bakmız 30, 
35, 40 gibi arada üç derecelik bir favür olduğu 
halde bu gün Dahiliye vekâletinde 30 dan fazla 
kaymakamlık açık bulunuyor. Yani orada 3 de-# 
rece birden favür verildiği halde dahi Dahiliye* 
vekâleti kaymakamlık için lâzımgelen gençleri 
celbedememiştir. Eğer bu gün maiyet memurlu
ğu için yalnız 30 lira maaş konursa 35 - 40 li
ralık kadro imkânını vermezsek, bazı vekâletler
de ihtisas dolayısile 35, dil dolayısile 40 - 50 
lira almak imkânları varken yalnız 30 lira için 
Dahiliye vekâleti maiyet memuru olarak kim
seyi bulamıyacaktn*. Arkadaşlar, Dahiliyede 
kaymakamların işleri çok ağırdır. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen kalmadı. Tak
rirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ecnebi dil bilen yeni yetişmiş yurddaşlann 

idarî makamlarda yer almasına mâni olan zararlı 
nokta düzeltilmek üzere maddenin encümene 
verilmesini teklif ederim (Güzel sesleri). 

Kütahya mebusu 
R. Çeker 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Şimdi arzettiğim mucib sebebler göz önünde 

tutularak (62) vilâyetteki tahrirat birinci kâtib-
lerinin maaşlaarmın 20 ve ikinci kâtiblerinin on 
beşer ve evrak memurlarile idare heyeti kâtible
rinin keza yirmişer ve evrak kâtiblerinin on be
şer ve nüfus başkâtiblerinin de 20 ve kâtibleri
nin yine on beşer lira üzerine kadrolarının ka
bul ve tashih buyurulmasmı ve kaymakamların 
maaşlarının da 4 derece olarak 40 liradan baş
lamasını Yüksek Meclisin tasvibine arzeylerim. 

Ankara mebusu 
Fevzi Daldal 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve te

adülüne dair kanun lâyihasının ikinci maddesin
de yazılı bir sayılı kadro cedvelinin Dahiliye ve
kâleti kısmında, 5 derece olarak gösterilen kaza 
kaymakamlıklarının, aslî maaşları : 40, 50, 60, 
70 lira olmak üzere dört dereceye indirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bursa mebusu 
Fazlı Güleç 

Balıkesir mebusu 
Yahya Sezai Uzay 

Yüksek Reisliğe 
Barem lâyihasına bağlı bir numaralı cedve-

lin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine aid 
kısmında ve vilâyetler teşkilâtı kısmındaki hem
şireler faslını aşağıdaki şekilde teklif ediyorum : 

Birinci sınıf hemşire 30 
ikinci smıf hemşire 25 
Üçüncü smıf hemşire 20 
Mektebsiz hemşire 10 

Kütahya mebusu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Yüksek Reisliğe 
Barem lâyihasına bağlı 1 numaralı cedvelin 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine aid kıs
mında ve vilâyetler teşkilâtı kısmındaki küçük 
sıhhat memurları faslmm aşağıdaki şekilde ta
dilini teklif ederim. 
D. Aded Maaş 
11 Birinci sınıf küçük sıhhat 

memuru 43 30 
12 ikinci sınıf küçük sıhhat 

memuru 60 25 
13 Üçüncü sınıf küçük sıhhat 

memuru 200 20 
15 Dördüncü sınıf küçük sıh

hat memuru 325 15 
10 Diplomasız küçük sıhhat 

memuru 134 10 
Kütahya mebusu 

Dr. Ali Süha Delilbaşı 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Müzakeresi yapılmakta olan Devlet memur
ları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
bu kanuna ,aşğıdaki muvakkat maddenin ilâve
sini Heyeti Umumiyeye arzederim. 

Bilecik mebusu 
Dr. Muhlis Suner 

M̂  Madde — Bu kanunun neşrinden evvel 
kaymakam olmak üzere Dahiliye meslekine giren 
ve halen staiyj erlik yapmakta olan Mülkiye ve 
Hukuk mektebi mezunları hizmeti mecburiyele-
rinin hitamında 40 lira maaşla kaymakam tayin 
edilirler. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Hepsi birden 
okunduğu için takrirlerin maalini unutuyoruz. 
Birer birer okunsun ve reye konsun. 

BAŞKAN — Usulen arkadaşların muttali ol
maları için evvelâ hepsini okuyoruz. Sonra birer 
birer tekrar okunarak reye konacaktır. 

(Kütahya mebusu Receb Pekerin takriri tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar ... Alnuyanlar ... Nazarı 
dikkate alınmıştır. Şu halde maddeyi encümene 
veriyoruz. Diğer takrirlerle birlikte nazarı iti-
bare alırlar. (Müzakereye yarm devam edelim 
sesleri) 
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BAŞKAN — Daha vaktimiz vardır. 
MADDE 3 — Maaşlı memuriyetlere ilk defa 

girenlerin menşelerine ve tahsillerine göre alına
bilecekleri dereceler aşağıda gösterilmiştir: 

A) Orta mekteb mezunlarından talib bulun
madığı takdirde memurin kanununa göre memur 
olabilecekler 15 nci dereceye, 

B) Orta mekteb mezunu olanlar 14 ncü de
receye, 

0) Lise veya muadili mekteblerden veya or
ta tahsille ayni zamanda meslek tahsili veren 
en az beş yıllık veya orta mekteb tahsilini ik
malden sonra en az iki yıllık meslek mekteble-
rinden mezun olanlar 13 ncü dereceye, 

D) Lise derecesinde bir tahsil üzerine en az 
bir yıllık meslekî tahsil yapmış veya kurs gör
müş ve yahud beş yıllık meslek mektebi tahsili 
üzerine en az iki yıllık daha yüksek bir meslek 
tahsilini bitirmiş veya orta tahsilini bitirdikten 
sonra en az dört yıllık meslek mekteblerinden 
mezun olanlar mesleklerine aid memuriyetlerde 
12 nci dereceye, 

(Lise veya mualim mektebini bitirdikten 
sonra imtihanla orta tedrisat muallimliği ehli
yetnamesi almış olanlar Maarif meslekine bu de-
derece ile alınabilirler.) 

E) Altı yıldan az tahsilli yüksek mekteb me
zunları 11 nci dereceye, 

1 - Bunlardan askerlik hizmetini ifa etme
den memuriyete intisab edecekler altı ay müd
detle 12 nci dereceye alınırlar. 

2 - Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya 
fazla olması halinde eksiği ilk terfii müdde
tine eklenir ve fazlası ilk terfii müddetinden 
indirilir). 

F) Altı ydlık yüksek mekteb mezunları 10 
ncu dereceye, 

G) Lise tahsilini yurdda ikmal edenlerden 
yüksek tahsilini gerek memleketimizde ve ge
rek yabancı bir memlekette bitirdikten sonra 
meslekin muayyen bir şubesinde ayrıca ihtisas 
yaparak ihtisaslarını hususî kanunlarında ya
zılı şekilde tasdik ettirenler 9 ncu dereceye, 

H) Yukarıdaki fıkralara göre 15, 14, 13, 
12, 11 ve 10 ncu dereceye girecekler arasında 
mesleklere göre îcra Vekilleri Heyetince tes-

bit edilerek yabancı dillerden birine ve 9 ncu 
dereceye alınabilecekler arasmda bu dillerden 
ikisine hakkile vukufları kezalik icra Vekille
ri Heyeti kararile teşkil edilecek bir komisyon 
huzurunda imtihanla sabit olanlar bir derece yu
karısına alınabilirler. 

Kadroda açık yer bulunmaması dolayısile 
tahsillerine göre girebilecekleri dereceden da
ha aşağı derecede bir memuriyete almanlar 
şubelerinde ilk açık vukuunda girebilecekleri 
derecelere terfian tayin olunurlar. 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar; ka
nun bu maddesile, Devlet hizmetine intisab ede

cek olanların ilk girişlerinde tahsil derecelerine 
büyük kiymet atfetmiştir. Biz bunu memnuni
yetle karşılıyoruz. Hatta o kadar kiymet atfet
miştir ki, bunlarm yüksek, lise ve orta olması 
bakımından muayyen derecelerden geçilirken 
ayrıca tahsil müddetlerine de kiymet verilmiş
tir. Yalnız bu maddeyi tedkik ettiğimiz zaman 
görüyoruz ki, bazı noktalar eksik kalmıştır. 
Onlar da şunlardır: Muayyen bir mesleke inti
sab edib te orada ihtisas yapanların bu ihtisası 
temin için geçirecekleri müddete bir kiymet 
atfedilmemiştir. Bu müddetin kendilerinin gi
recekleri dereceler üzerinde veyahud o derece
lerin kısımları üzerinde müessir olması kayde
dilmemiştir. Yalnız hususî, kanunlarla ihtisas 
yapılan bazı meslekler için kanun bu maddenin 
bir bendinde bir kayid koymakla iktifa etmiştir. 
Böyle hususî kanunlarla ihtisas yapanların yal
nız doktorlar olduklarını bilirsiniz. Bunlardan 
gayri bir çok meslek erbabı vardır ki âli tahsil
lerini ikmal ettikten sonra kendilerinin icab 
eden şubede ihtisas yapabilmeleri için bir çok 
seneler okurlar. Bu müddete aid kanunda bir 
kiymet verilmemiştir. 

Sonra gördüğümüz ikinci bir nokta da; bir 
âli tahsil yaptıktan sonra o âli tahsilini takviye 
edici bir tahsil görenler ve onunla ayni mahi
yette olanlar için de ayrı bir ilerleme kaydı bu
lunmamaktadır. Bundan mada memleket dahi
linde yüksek tahsilini yaptıktan sonra aynı yük
sek tahsili bir de yabancı memlekette ikmal 
edenler için bir kayid koymamıştır. Halbuki 
biliyorsunuz, bir çok vekâletlerimiz memleket 
dahilinde böyle yüksek tahsilini ikmal etmiş 
gençleri, bu tahsillerini bir de ecnebî memle
ketlerde yapmaları için Avrupaya göndermekte
dirler. O branşa aid mevzuatın mahreçlerini 
daha iyi kavrayarak memleket dahilindeki tat
bikatta noksan olub olmadığını iyice öğrensinler 
diye göndermektedir. Şimdi bu arzettiğim nok
sanlar bu kanun içerisinde kaldığı müddetçe 
şu vaziyet hadis olacaktır: Memuriyete intisab 
etmek isteyen iki genç mektebten aynı sene çık
mış oldukları takdirde bunlardan biri doğrudan 
doğruya memuriyete intisab ederse, lisan bildiği 
takdirde 35 liradan memuriyete intisab edecek
tir. Fakat onunla ayni sene çıkan arkadaşı ih
tisas yapmak için 2, 3 sene kaybedib doktora 
verdikten sonra memuriyete intisab etmek istese 
gene 35 liradan başlayacaktır. Bu vaziyet şu 
neticeyi doğuracaktır. Ayni arzu ile mektebten 
çıkan fakat ihtisas tahsili görmüş olan Mr 
genç diğer arkadaşından tahsil yaptığı müd
detçe geri kalmış olacaktır. Biz kanunun bu nok
sanını ikmaline matuf olmak üzere bir takrir 
hazırladık. Bu takrirde; yüksek mektebden me
zun olan ve muayyen bir meslekte ihtisas yapan
lar, bir de memleket dahilinde tahsil yaptıktan 
sonra ayni tahsile yabancı memlekette tekrar 
edenler için bu fazla olarak gördükleri tahsil 
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müddetinin normal senelerin adedince kıdemle
rine zam yapılmasını istiyoruz. Bunun için riya
sete bir de takrir takdim ediyoruz. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — Bu 
üçüncü madde bir çok fıkraları havi olduğu için 
her fıkra ayrı ayrı okunarak reye arzolunacak 

zannile intizar etmiştim amma hepsi birden okun
du. Onun için hepsi hakkında maruzatta bu
lunacağım. A fıkrasından G fıkrasma kadar 
söyleyeceklerim yoktur. G fıkrası zaten son 
fıkradır. Orta mektebi bitirenler nasıl memuri
yete alınır. Lise mezunu olanlar nasıl alınır. 
Ve saire burada yazılmaktadır. Fakat bunlar
dan her derecei tahsilde bulunanlar açık bulu
nan bir memuriyete talib oldukları zaman ya tek 
talib bulunur veya müteaddid talihler bulunur. 
Müteaddid talihler bulunduğu vakit bunlar na
sıl tercih edileceklerdir. Buna dair bir hüküm 
yoktur. Bendeniz onlar için bir şey teklif edi
yorum. A fıkrasında orta tahsili olmayanların 
tayin olunacakları şekil gösteriliyor. Burada 
talib birden fazla olurlarsa aralarında bir mü

sabaka imtihanı yapmak ve en iyi kazananları 
tercih etmek lâzımdır. Talib tek olursa ehliyet 
imtihanına tâbi tutulmalıdır. Ondan sonra or
ta, lise ve yüksek mekteb mezunları vardır. Bil
farz lise mezunu 5 genç bir memuriyet için gel
mişler müracaat etmişler ne yapacağız. Bunun 
için de bir şey yoktur. Gerçi 16 ncı maddede 
bir hüküm vardır. Tek olursa ehliye i, imtiha
nına tâbi tutulur diye bendenize göre bunun ye
ri burası olması lâzımdır. Çünkü asıl giriş şart
ları üçüncü maddede sayılmaktadır. Tekrar 
ediyorum, A fikrasmda talib tek olursa ehli
yet, müteaddid olursa müsabaka imtihanı ya
pılmalı. Orta mekteb, lise ve yüksek mekteb 
mezunlarından müteaddid müracaat olursa elin
deki şahadetnameye bakılsm, derecesi yüksek 
olan daha evvel tayin edilsin. Bu şekilde olur
sa noksan kalan bir hüküm de tamamlanmış 
olur. 

Sonra H fıkrası : H fıkrası, memuriyete ilk 
girecek olan, yabancı bir lisan bilirse bir derece 
yüksek memuriyete geçirilmesini âmirdir. Şimdi 
nazarı dikkatinize arzediyorum. Lisan bilmek 
hakikaten tabiatile bir bilgidir, bir fazlalıktır, 
bir meziyettir. Fakat bunu kabul edecek olur
sak orta mekteb mezunu olan bir arkadaş 14 
ncü derecede bir memuriyete giriyor. Lisan bil
diği için meselâ fransızca bildiği için bir imti
han geçiriyor, ehliyetini ispat ederse bir derece 
yukarıya terfi ediyor. Yani lise mezunu olan
ların derecesine yükseliyor. Bu vaziyette üç 
sene fazla tahsil görmüş olan lise mezunları ka
dar fazla bir hakka malik olacaktır. Kezalik li
se mezunu olan da bir lisan bilirse bir derece 
yükseğine yani âli mekteb mezununun derecesi
ne yükselecektir. Şu halde liseden mezun olan 
niçin gitsin de bir yüksek mektebe girmek için 

müsabakaya iştirak etsin. Bir lisan tahsil edi-
verir, yüksek mekteb mezunlarının imtiyazları
na nail olmuş olur. Bu, zannediyorum ki çok 
fazla bir imtiyazdır. Bir lisan öğrenmiştir diye, 
bu kadar imtiyaz fazladır. Esasen bizim lise
lerimizin hepsinde lisan dersi vardır. Lisede 
bulunan gençler fransızca, almanca, ingilizce 
diilerinden birisini tercih etmeğe mecburdur, 
amma her lisemiz Galatasaray kadar kendilerine 
lisanı öğretemiyor. Her liseden mezun olan gen
cin şahadetnamesinde lisan biliyor diye kayid 
vardır. Tercih ettiği lisanm yanmda 8 - 9 nu
mara yazılıdır. Bunu lisan biliyor diye kabul 
etmeğe mecburuz. Şu halde lise mezunuyum de
dikten sonra onu Usan imtihanına tâbi tutmak 
lüzumu yoktur. İkinci bir lisan bilse dahi âli de
recede tahsil gören bir adama verilecek maaşı bu 
lise mezununa vermek doğru değildir. Bendeniz 
lisan bilmenin meziyetini inkâr etmiyorum. Fa
kat derece yükseltmek için yalnız lisan bilmeği 
kâfi görüyorum. O vakit yüksek mekteb mezu-
nile lise mezunu arasmda fark kalmryacaktır. 
lisan bilenleri tercihan kabul etmek kâfidir. Bir 
memuriyet için üç genç müracaat edince ikisi 
lise mezunu diğeri şahadetnamesinde yazdı olan
dan başka lisan biliyor. İmtihanla isbaj; ederse 
bunun tercihi lâzımdır. Yoksa yüksek mekteb 
mezununun gireceği 35 - 40 liralık memuriyete 
alırsak adaleti muhafaza etmemiş oluruz. 

(H) fıkrasının son cümlesi bam başka hük
mü havidir. İlk memuriyete giriş şartlarını sa
yan H fıkrasile münasebeti yoktur. İlk memu
riyete giriş şekilleri bittikten sonra bu son fık
rada : kadroda açık yer bulunmadığı takdirde 
her hangi bir dereceye girmeğe kesbi istihkak 
etmiş olan birisi daha aşağıdaki dereceye almır 
deniliyor. O dairede buna müstehak olduğu yer 
açıldığı zaman terfian oraya tayin olunur, diyor. 
Evvelâ bu H fıkrasmm mabadi değildir. Arzet-
tiğim gibi 4 ncü maddede bir iki lisan bildiğine 
göre ne suretle tercih edileceği gösterilmektedir. 
Bu 4 ncü maddeyi H fıkrasmm sonuncu maddesi 
olarak eklemeli H fıkrasmm sonuncu cümlesi 
olan ve ayrı hükmü havi fıkrayı da dördüncü 
madde haline getirmeli. Ancak bunu da bu şe
kilde bırakmamalı, yüksek mekteb mezunu olan 
bir gencin 30 liraya tayin olunmak hakkıdır. 
Kadroda yer bulunmadığı için 25 liraya tayin 
edilmiştir, kendisi de kabul ederse diyecek yok. 
Kendisi orada 25 lira ile çalışırken bulunduğu 
yerde 30 liralık bir yer açılmıştır. Oraya ter
fian tayin olunacaktır. 

FAİK BAYSAL (Kayseri) — Bir tertib ha
tası var, bu «terfian» kelimesi «tercihan» ola-

YAHYA SEZAİ UZAY (Devamla) — Lâyi-
hade «terfian» yazılmış gördüm bu terfian keli
mesini muvafık bulmadığım için «tercihan» ol
masını teklif edeceğim ve bunun için de bir tak
rir takdim ettim. Bu hususta da bir teklifim 
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vardır, oraya tercihan tayin olunabilmek için 
25 liralık yerde belki 1 - 2 sene çalışmıştır. Onun 
terfii kidemi ilk tayin olunduğu memuriyet 
tarihinden başlamalıdır. 25 lira ile tayin edilmiş, 
fakat kadroda açık olmadığı için iki sene 25 lira 
ile çalışmış. Sonra 30 liralık bir yere geçirilmiş 
fakat kıdemi terfi ettiği tarihden değil, ilk 
tayin olunduğu tarihden başlamalıdır. «Muvafık 
sesleri». Bu maddenin fıkraları hakkında maru
zatım bunlardan ibarettir. Bu maruzatımı teyid 
eder mahiyette takririmi de sunuyorum. Kabu
lünü rica ederim. 

RIDVAK NAFİZ EDGÜER (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, muallimleri de şümulü da
iresine alan lâyihanm şimdi müzakere etmekte 
olduğumuz üçüncü maddesinin C, D ve 
E bendlerine göre muallimlerin mesleke in-
tisablarmda girecekleri dereceleri ve alacakla
rı maaş asıllarını şu suretle sıralayabiliriz : 

1 - tik muallim mektebi mezunları, liseler
den; sanat mektebleri ve kız enstitüleri gibi 
orta mekteb tahsilile meslek tahsilini memzuç 
olarak veren en az beş yıllık meslek mekteble-
rinden mezun olanlarla birlikte maaş aslı 20 lira 
olan 13 ncü dereceye; 

2 - Muallim mektebi mezunlarından en az bir 
yıllık kurs gören veya orta mekteb muallimliği 
müsabaka imtihanına girib ehliyetname alanlar; 
sanat mektebleri ve kız enstitüleri üzerine ku
rulmuş meslekî muallim sınıflarından çıkanlarla 
birlikte maaş aslı 25 lira olan 12 nci dereye; 

3 - Yüksek mekteblerden mezun muallimler 
de maaş aslı 30 lira 11 nci dereceye, 

Hafızam beni aldatmıyorsa Bütçe encüme
ninin muhterem Reis vekili Faik Baysal geçen 
içtimada hatiblerin muhtelif suallerine cevab ve
rirken muallim mektebi mezunlarının lise me
zunlarından bir derece yukarıya alınmaları su-
retile himaye edildiklerini beyan etmişlerdi. 
Yüksek tahsili her hangi bir sebeble yapamadık
ları için memuriyete giren lise mezunlarile mu
allim mektebi mezunları arasmda bu lâyihada 
bir fark gözetilmemiştir. Binaenaleyh, arkada
şımızın cevabmı bir zühul eseri addediyorum. 
Esas itibarile meslek adamı olan muallim mek
tebi mezunu ile lise mezunu arasında bir fark 
olması icab ederdi. Muallim mektebi mezunları.. 
Onları hepiniz tanırsınız. Memleketi dolaşırken, 
uzak ve ücra köşelerde onlar, çok defa karşını
za bir ışık gibi çıkmışlardır. Gençliklerini Türk
lük ve inkilâb ülküleri için seve seve harcıyan 
bu gençler arasında, inkilâbm adsız ve meçhul 
kahramanları vardır. Heyeti Celilenizce malûm
dur ki, muallimlerle, muallim mekteblerine mu
adil tahsil veren müesseselerden çıkan diğer me
murlar arasmda evvelce muallimlerin aleyhine 
bir fark vardı. Bu hal; muallimlik meslekine 
rağbeti azaltmış ve mükellefiyetlerini bitirmiş, 
yani meslekten olgunlaşmış bir çok muallimle

rin başka mesleklere gitmesine sebebiyet ver
mişti. 
Yalnız 5 sene zarfında iki binden fazla mu
allimin, ilk mekteb muallimliğinden, başka me
muriyet ve mesleklere girmek veya yüksek tah
sil görmek için ayrıldıklarını söylersem maarif 
hayatının bu akından nederece müteessir olduğu 
kolaylıkla anlaşılır. Lâyihada muallim mektebi 
mezunları, hiç olmazsa, memuriyete giriş bakı
mından lise mezunları derecesinde telâkki ve 
onların mesleke ilk intisablarmda 20 lira alma
ları kabul edilmiştir; Ancak geçen içtimada 
Ziya Gevher Etili arkadaımrzm işaret ettiği bir 
nokta vardır Lâyihada ilk mesleke girecek olan 
muallim mektebi mezunlarile diğer memurlar 
arasmda alacakları maaş bakımından temin edil
miş, fakat 1702 numaralı kanunla mesleke inti-
sab etmiş olub bugün vazife başında bulunan 
muallimlerin vaziyetleri hakkında bir hüküm 
vazedilmemiştir. Maruzatımı tavzih edeyim: 
Yeni kanun meriyete geçtikten sonra bir ilk mu
allim mektebi mezunu 20 lira maaşla mesleke 
girecektir. Halbuki 1702 numaralı kanuna gö
re tayin edilib bugün vazife başında bulunan 
muallimlerden 16 - 17 buçuk lira maaşlarda ça
lışan arkadaşlar vardır. 20 lira maaşla çalışan 
arkadaşlar da muntazam terfi etmek şartile en 
az 6 senede bu maaşa gelmişlerdir. Binaenaleyh 
ortada bir haksızlık mevcuddur. Yani mektebden 
yeni çıkan bir muallim arkadaş bu kanuna göre 
20 lira ile mesleke girecek, eskiden mesleke 
girmiş bulunan 16, 17,5 lira maaşlardaki arka
daşlar ona nazaran daha dun derecede kalacak
lardır. Bunların vaziyetlerini düzeltmek lâzım
dır. 

Bu mütalea, orta mekteb ve lise muallimleri 
hakkında da variddir. Orta mekteb ve liselere 
1702 numaralı kanuna göre; yüksek mekteb me
zunları 25 lira ile tavzif ediliyorlardı Bu kanun 
meriyete geçtikten sonra yüksek mekteb mezun
ları orta mekteb ve liselere 30 lira ile tayin edi
leceklerdir. Eski kanuna göre 25 lira ile işe 
başlayan lise ve orta mekteb muallimlerinin 30 
liraya geçebilmeleri için üç sene beklemeleri lâ
zımdır. Bunların vaziyetlerinin de düzeltilmesi 
mecburiyeti olduğunu zannediyorum. İlk mek
teb muallimleri arasında 22 lira maaşda bulunan
larda vardır. Bugün 16, 17,5 gibi 22 lira maaş 
asıllı derece de kaldırılmıştır. Bu 22 lira maaşta 
bulunan muallimlerin vaziyeti de ayrıca düşü
nülmek icab eder. Bundan maada evvelce 1702 
numaralı kanuna göre ilk mekteb muallimleri 
olsun, orta mekteb ve lise muallimleri olsun üç 
•senede bir terfi ediyorlardı. Yeni kanunun ile
ride gelecek bir maddesine göre bundan böyle 
ilk mekteb muallimleri, yüksek mekteb mezunu 
olmadıkları için dört senede bir terfi edecekler
dir. Muallimlik meslekini cazib bir hale getir
menin ehemmiyeti Yüksek Mecliste, bir çok 
defalar talim ve terbiye meşeleri mevzuubahs 
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olduğu zaman tebarüz ettirilmiştir. Temas etti
ğim noktalar üzerinde alâka ile durmak sure-
tile Yüksek Meclisin bu defa da mesleke karşı 
hassasiyetini izahr edeceği şüphesizdir. Bütçe 
encümeninin lâyihayı tanzim ederken alâkalı 
encümenlerle görüşmemesi ve maaş kademelerini 
tertib ve her kademede geçirilecek müddeti tes-
bit ederken yalnız tahsil vaziyetini nazarı dik
kate alarak meslekin hususiyeti ile alâkalı hâl 
ve şartlan göz önünde bulundurmaması, lâyiha
da şimdi arzettiğim veçhile tatbikata geçildiği 
zaman maarif hayatında sarsmtı husule getire
cek bir takım eksikliklerin kalmasına sebebiyet 
vermiştir. Bunları ikmal etmek için hazırladığı
mız bir takriri Heyeti Oelilenizin tasvibine ar-
zedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuyorum. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Bendeniz esas 
itibarile üçüneü madde hükümlerini muvafık bu
luyorum. Yalnız bütçe imkânları bulunabildiği 
takdirde ilk ve orta tahsil muallimlerinin maaş
ları hakkında Rıdvan Nafiz arkadaşımızın ileri 
sürdükleri mütalealar ve temennileri aynen ka
bul ediyorum ve kendilerine iştirakle beraber 
bunların tatbikmı da temenni ediyorum. Bun
dan başka 3 ncü madde de bazı mübhem kayid-
ler vardır. Bunlarm tavzihini, kanunlarda ara
nılması lâzımgelen vuzuh, sarahat ve mümkün 
olduğu kadar tefsire az lüzum gösteriş vasıflan 
itibarile faydalı görüyorum. Bunları arzedece-
ğim. 

C. fıkrasına « lise veya muadili mekteblerden 
veya orta tahsille ayni zamanda meslek tahsili..» 
diye başlanıyor. O fıkrada orta tahsil tabirin
den, öyle zannediyorum ki, orta mekteb kasde-
dilmiş olacaktır. Çünkü lise üzerine munzam 
tahsil seviyesi hakkında, aşağıdaki fıkrada ayrı
ca sarahat vardır. Şu halde iltibasa ve karı
şıklığa mahal bırakılmamak üzere eğer encüme
nin orta tahsil kaydinden maksadı orta mekteb 
ise bunu tasrih etmesi lâzımdır. Orta tahsil de
yince orta mektebler, lise ve liselerin birinci 
devresi anlaşılır. Bu iltibası ortadan kaldırmak 
zaruridir. 

ikinci mübhem nokta : (E) fıkrasında iki 
parça vardır. îkinci parça şöyle yazılmıştır : 
« Tahsil müddetinin 3 yıldan eksik veya fazla ol
ması halinde eksiği ilk terfii müddetine eklenir 
ye fazlası ilk terfii müddetinden indirilir » de
niliyor. Ben bu kaydi de mübhem buluyorum; 
Eğer encümenin bu husustaki maksadını lâyiki-
le kavramış bulunsaydım. Bir şekil teklif et
mek isterdim. Bunun da tavzihini rica ediyo
rum. Sonra (H) fıkrasında ecnebi dili bilenler 
için bir takım tefeyyüz hakları vardır. Burada 
« icra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yaban
cı dillerden birine ve dokuzuncu döreceye alına

bilecekler arasmda bu dillerden ikisine hakkile vu
kuf lan kezalik icra Vekilleri Heyeti kararile 
teşkil edilecek bir komisyon huzurunda imtihan
la sabit olanlar ... » deniyor ki, bu « hakkile » 

tabiri de mübhemdir ve teşevvüşe sebeb olabilir. 
Şu halde (hakkile) den maksadın ne olduğu 

açıkça gösterilmek lâzımgelir. Bir yabancı dili 
hakkile konuşub da o dilde kuvvetli yazı yaza
mayanlar bulunabilir. Bunlara hakkile o ya
bancı dili biliyor mu diyeceğiz? Yahud bir va
tandaş yabancı dilde yazılmış olan mesleki da
hilinde veya her hangi bir ilmî eseri tetebbu 
edebilir de konuşamaz. Bunun misalleri çoktur. 
Şu halde bendeniz diyorum ki, bu « hakkile » 
tâbiri yerine «Mensub oldukları meslekte teteb-
büe kabiliyet ve ehliyetlerini gösteren bir sevi
yede vâkıf bulundukları» denilmelidir ki, (hakki
le kelimesinden ne kasdedildiği anlaşılsın ve tak
dir farklarına meydan kalmasm. işte bendeniz 
üçüncü maddede bu üç noktanm tavziha muhtaç 
olduğunu arzediyorum. Bu madde dolayısile Rid-
van Nafiz Arkadaşımın bazı muallimlerin maaşı 
hakkındaki mütalealarma iştirak ettiğimi de tek
rar arzediyorum. 

RECEB PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, 
bu maddenin iki noktası hakkmda maruzatta 
bulunacağım. Birisi bu maddenin son fıkrasını 
teşkil eden barem derecelerinde kendilerine te
min edilmiş olan derecede, kadroda vazife bula-

mryanlara daha aşağı derecelerde vazife verileceği 
hakkındaki tâbirleri iltibaslı yazılmıştır. Kadroda 
yer yoksa memurun nihayet bir aşağı dereceye ta
yin edilmesi ve Yahya Sezai arkadaşımızın teklifi 
buyurdukları gibi, ilk imkânda ve tercihan ta
yin edildiği vazifede bir çok suretlerle kaybet
miş olduğu haklann teminini mümkün kılıcı hü
kümler bulunması yerinde olur. Fakat, maddenin 
aşağısında yazılış şeklinde daha aşağ ıderecede 
diye yazılmış olduğunu görüyoruz. Yani maddede 
bir derece aşağı değil, alelıtlak aşağı derece den
diği için memuriyete tayinde bir çok derece aşa
ğılara geçirmek imkânmı veren bir ruh vardır, 
bu ruhtan kanunun heyeti umumiyesine zarar 
geleceği için bu noktayi Encümenin kendisine 
tevdi edilen takrirlerle beraber mütalea etmesi 
yerinde olur. 

ikinci bir nokta olarak dil meselesi var, bazı 
arkadaşlar dil meselesinin terfii icab ettirecek 
derecede olmadığını söylediler, arkadaşların bu 
kanaatlerinin kendilerine göre yolunda olduğunu 
söylemeliyim. Bunda şüphe yoktur. Fakat ben 
tamamen aksi fikirde olduğum için bir iki cümle 
ile fikrimi bu meselede reyinize takaddüm eden 
şu zaman zarfmda arzetmeği faydalı buldum. 
Hakikî surette bir ecnebi dile sahib olmak, bir 
vatandaş için sade lisan sahasında, ilim sahasın
da değil hayatm bütün şubelerinde büyük bir 
ufuk açan yeni bir meşaleye sahib olmanın ye
ni bir dil yeni hayat penceresidir. Bizim mem
leketimizde dil bilmek telâkkisi, malmu âliniz, 
bir çok bakımlardan iptizale uğramıştır. Mekteb 
tahsilinin verdiği gramer bilgisile dil öğrenil
miş olmaz. Hakikaten iyi bir dil öğrenmiş olan 
bir vatandaş zekâsının canlılığı nisbetinde ida«. 
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rede, olsun, maliyede olsun, teknik işlerde olsun I 
memlekette çok mümtaz hizmet görebilir. An
cak bu vatandaşın hakikî surette dil bilmesi 
şarttır. Bizim memlekette dil bilmek telâkkisi, 
mektebden çıkanm sicilline filân dil bilir diye 
yazılı olmasile tesbit ediliyor. Bu, hakikî dil | 
bilmek değildir ve bu biliş bir fazla hak temi- I 
nine kâfi değildir. Dile sahib olmak demek her | 
hangi bir sahada teknik, seans politik idarî ve I 
sair istikametlerde derin tedkikler yapabilmek 
ve onun bütün icneliklerini anlayabilmek için 
dili kendisine müsmir bir vasıta olarak kullan
mak demektir. Binaenaleyh arkadaşlar dile sa
hib olmağı teşvik etmek memleket için ileride 
çok büyük faideler t emin edebilecek bir şeydir. 
Encümen bu noktayı elinde gayet sıkı tutmuş
tur, dil bilmek lâalettayin şunun bunun takdi
rine bırakılmamıştır. Lâyiha o meslekte hangi 
dilin ehemmiyetli olduğunun takdirini İcra Ve
killeri Heyetine veriyor. Arkadaşlarına bir te- I 
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I fevvuk temin edebilmesi, kendisine derece hakki 

verilebilmenin mümkün olabilmesi için hangi dil
den ne .suretle imtihan edilmesi lâzımgeldiğinîn, 
İcra Vekilleri Heyeti tarafından müntehab bir ko
misyona havale edilmesi, bu sıkılık o vatandaşı, 

I tahsil bakımından ayni olan diğer arkadaşlann-
| dan farklı bir makam almak için hakikî suret-
I te dil öğrenmeğe teşvik ettiğinden çok iyi bir 
I hükümdür. Dil bakımından bu noktai nazarı 

gütmelerinin, kanunda faydalı bir esas temin 
edeceğini zannediyorum. 

BAŞKAN — Madde oldukça muğlâk ve bir 
çok hükümleri havidir. Arkaadşlar da bir çok 
mütalealar beyan ettiler, verilmiş takrirler de 
vardır. Onun için her fıkranın ayrı ayrı mü
zakere ve reye konması icab etmektedir. Vakit 
gecikmiştir; bu itibarla müsaadenizle cuma günü 
saat 15 te toplanmak üzere celseye nihayet ve
riyorum. 

I Kapanma saati : 19,5 

«..<. )>m<i 

T. 8. Af. M, Matbaası 



S. Sayısı: 
Susığırlığın Gurafa köyünden Abdülgafur diğer adı Gafuroğ-
lu Ziya Sönmez Yalçın ve Bandırmanın Ergili köyünden Ra
mazanoğlu Şaban Kutluerin ölüm cezasına çarptırılmaları 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/33) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı îş. Da. müdürlüğü 
Sayı : 4/8453 

15-11-1931 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Paraya tamaan adam öldürmek maddesinden suçlu Abdülgafur diğer adı Gafııroğlu 1317 do
ğumlu Ziya Sönmezyalçın ve Ramazanoğlu 1322 doğumlu Şaban Kutluerin ölüm cezasına çarptırılma
ları hakkında Balıkesir Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza daire
since tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince kanunî icabı 
yapılmak üzere Adliye veğilliğinden 14 - XI -1938 tarihli ve Ceza iş. U. Müdürlüğünün 454/245 
sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve bu işe dair evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/33 
Karar No. 23 

18 -V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Seyyar satıcı Esmayı parasma tamaan ve ta-
ammüdle öldürmekten suçlu Susiğırlığm Gura
fa köyünden Abdülgafur diğer adı Gafuroğlu 
1317 doğumlu Ziya Sönmez Yalçm ve Bandır
manın Ergili köyünden Ramazanoğlu 1322 do
ğumlu Şaban Kutluerin ölüm cezasına mahkû
miyetleri hakkında Balıkesir Ağır ceza mahke
mesince verilen kararm tasdikma dair Temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 
6 - X - 1938 tarih ve 642/3445 sayüı ilâm mü-
teakib kanunî, muamelesinin ifası iğin Başvekâ
letin 15 - XI - 1938 tarih ve 4/8453 sayılı tez-
keresile Adliye encümenine havale edilmekle 

mezkûr ilâm ve dava dosyası tedkik edildi. 
Seyyar satıcılık yapan 65 yaşlarındaki Sağır 

Esmanm yeğeni Ziya Sönmez Yalçına Öteden-
beri para yardımlarında buunduğu fakat teyze
sinin bütün parasını almak azminde olan Ziya 
Sönmez Yalçının Şaban Kutluerle sözleşerek 
birlikte Esmayı buğazma geçirdikleri ipin uç
larından çekerek boğup öldürdükleri ve cese
di dereye attıkları sabit görülerek ölüm cezasma 
mahkûm edildikleri anlaşrmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Ziya Sönmez 
Yalçınla Şaban Kutluere hükmedilen ölüm ceza
larının hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini 
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müstelzim bir sebeb görülemediğinden Teşkilâ
tı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mucibince 
bu cezalarm infasma karar verilmesi hususu
nun Umumî Heyetin tasvibine arzına encümen
ce ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adiye En. R. M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Bingöl 
F. Fikri 

Erzincan 
A. Fırat 

Kocaeli 
Ragib Akça 

Sinob 
O. Atay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 

Konya 
G. Gültekin 

Bursa 
A. Akgüç 

Kayseri 
E. özsoy 

Rize 
Saim AU 

( S. Sayısı : 67 ) 



S. Sayısı: 68 
Çalın Hadım köyünden Ahmedoglu Halil Tufanın ölüm ceza

sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/20) 

T.B.M.M. 
Başvekalet . 4 -X -1938 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 4/7473 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Üç kişiyi öldürmekten suçlu Hacı Mustafaoğullarından Ahmedoglu 1327 doğumlu Halil Tu
fanın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Denizli Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz 
mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı mad
desi mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 3 - X -1938 tarihli ve 
Ceza İş. U. Md. 406/219 sayılı tezkere ile gönderilen ilâm ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 18 - V - 1939 

Esas No. 3/20 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Karısı Emire ile kayin validesi Hürüyü ve 
Hürünün anası Rabiayı öldürmekten suçlu Çal 
kazasının Hadım köyünden Hacı Mustafaoğulla
rından Ahmedoglu 1327 doğumlu Halil Tufanm 
ölüm cezasma mahkûmiyeti hakkmda Denizli 
ağır ceza mahkemesince verilen kararm Temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesince tasdikma 
dair olan 14 - VI -1938 tarih ve 1616/2359 sayı
lı ilâm müteakib kanunî muamelenin ifası iğin 
Başvekâletin 4 - X -1938 tarih ve 4/7473 sayılı 
tezkeresile Adliye encümenine havale edilmekle 
mezkûr ilâm ve dava dosyası tedMk olundu: 

Halil Tufanm evine bakmaması yüzünden 
karısı ve kayin validesile aralarmda geçimsizlik 

doğduğu ve vaka gecesi kapmm çabuk açılma
masından dolayı hiddetlenen Halil Tufanm eve 
girince evvelâ kayin validesini sonradan kayin-
validesinin anası Rabiayı daha sonra da kansı 
Emireyi keser ve taşla başlarını ezmek ve müte-
addid yerlerinden yaralamak suretile öldürdüğü 
sabit görülerek ölüm cezasma mahkûm edildiği 
anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde : Halil Tufa
na hükmedilen ölüm cezasmm hafifleştirilmesi-
ni ve değiştirilmesini icab eden bir sebeb 
görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 26 ncı maddesi mucibince cezanın in
fazına karar verilmesi hususunun Umu-
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mî Heyetin yüksek tasvibine arzına ittifakla ka- Balıkesir Kayseri Kastamonu Bingöl 
rar verildi. O. Niyazi Burcu R. Özsoy A. Binkaya F. Fikri 

STüksek Reisliğe sunulur. Bursa Erzincan Kocaeli 
Ad E. Eeisi M. M. Kâtib A. Akgüç A. Fırat R. Akça 
Çorum Kocaeli Rize Konya Rize Sinob 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen G. Gültekin Dr. S. A. Dilemre G. Atay 

( S. Sayısı : 68 ) 



S. Sayısı: 78 
Bandırmanın Çepni köyünden Numanoğlu Kara Hasan 
Korkakoğlunun ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş

vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/15) 

T. C. 
Başvekâlet 21 - X -1938 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 4/7896 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Dört kişiyi öldürmek ve üç kişiyi yaralamak maddesinden suçlu Numanoğlu 1325 doğumlu Kara1 

Hasan Korkakoğlu hakkındaki bozma üzerine merkumun ölüm eezasma çarptırılma'sına dair Balıkesir 
Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşki
lâtı esasiye kanununun yirmi altmcı matidesi mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adli
ye vekilliğinden 20 - X - 1938 tarihli ve Ceza iş. U. Md: 424/230 sayılı tezkere ile gönderilmiş olaaı 
ilâm ve bu işe aid evrak hilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 23 - V - 1939 

Esas No. 3/15 
Karar No. 25 

Yüksek Reisliğe 

Bandırmanın Edincik nahiyesine bağlı Çepni 
köyünden Kara Memed, Hacı Ahmed ve Memedle 
Mustaf ayı öldürmekten ve üç kişiyi de yaralamak
tan suçlu ayni köyden 1325 doğumlu Kara Ha
san Korkakoğlunun ölüm cezasına mahkûmiyeti 
hakkında Balıkesir ağır ceza mahkemesince ve
rilen kararın tasdikma dair Temyiz mahkemesi 
birinci ceza dairesinden sadır olan 22 - VIII-1938 
tarih ve 2578/2984 sayılı ilâm, müteakib kanunî 
muamelenin ifası için Başvekâletin 21 - X -1938 
tarih ve 4/7896 sayılı tezkeresile Adliye encüme
nine havale edilmekle mezkûr ilâm ve dava dos
yası tedkik olundu. 

Kara Hasan Korkakoğlunun kendisi askerde 
iken kansile gayrimeşru münasebette bulundu
ğundan şüphelendiği övey kardeşi Kara Meme-

din kendisinden alacağmı istemesinden dolayı 
kini artarak civcivlerine musallat olan kuşları 
öldürmek bahanesile köy korucusundan aldığı 
kırma bir çifte tüfekle evvelâ kahve peykesinde. 
oturan Kara Memedi yaralayıb öldürdüğü, yine 
kahvede bulunan Hacı Mahmud Bey oğlu Meme
di de öldürdükten sonra sokağa fırlayarak silâh 
sesine evinden çıkan Hacı Mahmud Beyoğlu Ha
cı Ahmedi de yaralayıb öldürdüğü ve tekrar kah
veye dönerek içeriye saklanmış olan Memedoğlu 
Mustafayı da öldürdüğü ve kendisini yakalamak 
için gelen Muhtar Mustafaya iki el silâh atarak 
yaraladıktan sonra Mustafanm kendini tabanca 
ile müdafaa etmesi üzerine kaçtığı ve kaçarken 
Memedoğlu Ahmedi de yaraladığı ve takibine 
gönderilen köy korucusu Mahmudu da yarala-



diktan sonra jandarmalar tarafından yakalan
dığı ve duruşmada ileri sürülen cinnet iddiaları 
da adlî tıb müessesesi raporlarile reddedilmesi 
üzerine sabit görülen bu suçlarından dolayı Kara 
Hasan Korkakoğlunun ölüm cezasına mahkûm 
edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Kara Hasan 
Korkakoğluna hükmedilen bu cezanın değiştiril
mesini ve hafifleştirilmesini müstelzim bir 
sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye ka
nununun 26 ncı maddesi mucibince cezamn 
infazma karar verilmesi hususunun Umumî Hey
etin tasvibine arzma Encümence ittifakla karar 
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verildi. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
Münir Çağıl Salah Yargı Fuad Sirmen 

Antalya Balıkesir Bingöl 
Numan Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri • 
Bursa Erzincan Kayseri 

Atıf Akgüç A. Frai E. Özsoy 
Kocaeli Kayseri Mardin 

liagıb Akça Suad lî. Ürgüplü H. Mcnemencioğlu 
Rize Trabzon Zonguldak 

Dr. Saim Ali Dilemre F. A. Barutçu Ş. Devrin 

( S. Sayısı : 78 ) 



S. Sayısı: ||6 
Ankara şehri imar müdürlüğünün teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 1351 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (3/38) 

T. a 
Başvekâlet , 1 - III - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1574 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ankara şehri îmar müdürlüğünün teşkilât ve vazifesine mütedair 1351 sayılı kanunun 9 ncu 

maddesinin tefsiri hakkında Vakıflar umum müdürlüğünden yazılan 15 - III - 1939 tarih ve 
36238/54 sayılı tezkere ile merbutunun suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile halline Yüksek müsaadelerini dilerim 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Evkaf umum müdürlüğünün 15 mart 1939 tarihli ve Hukuk Mş. 36238/54 sayılı tezkeresi 
suretidir. 

Başvekâlet yüksek makamına 

Ankarada Anafartalar caddesinde kadastronun 164 adasında 6 parsel numaralı mül-
hakadan ibadullah vakfına aid on altı nuetre murabbamdaki dükkân arsasının, 1351 numaralı imar 
kanununun 9 ncu maddesi mucibince parasız belediyeye terkinde ihtilâf zuhur etmesi üzerine hâ
dise yüksek makamlarına arzedilmişti. 

1351 numaralı imar kanununun 9 ncu maddesinde zikredilen (evkaf) kelimesinin ifade etmekte 
olduğu mananın mahiyet ve şümulüne müteveccih olan bu ihtilâf hakkındaki mütaleanm tesbiti 
yüksek makamlarınca Devlet şûrasma tevdi buyurulmıuş ve Devlet şûrası maliye ve nafia daire
since mesele etraflıca tedkik edilerek, efrad hakkmm taallûk etmesi itibarile 1351 numaralı ka
nunun 9 ncu maddesinin son fıkrası mucibince, mülhak vakıflarda umumî hükümler dairesinde 
muamele tatbiki ieab edeceği tesbit edilmiş ve bu netice Devlet şûrası umumî heyetince de kabul 
olunmuştur. (Her iki kararm tasdikli suretleri bağlıdır). 

Yüksek makamlarının 18 - II -1939 tarih ve 6/306 numaralı emirlerinde ise Devlet şûrası mütale-
ası dairesinde muamele yapılması 1351 sayılı kanunun tefsiri mahiyetinde görüldüğü ve icra Ve
killeri Heyetince bu hususta bir karar ittihazına imkân bulunmadığı beyan buyurularak işin 
tefsir yolu ile halline tevessül edilmesi tebliğ buyurulmaktadır. 

Ankara şehri imar müdiriyetinin teşkilât ve vezaifîne mütedair 1351 numaralı kanunun birinci 
maddesinde : (îcra Vekilleri Heyeti kararile Ankara şehri imar müdiriyetine tevdi olunacak ,işler, 
kâffei hukuk ve vecaibile devrolunur ve müstakbel plâna göre bu işlerin ifas riçin lüzumu îmar 
müdiriyetinin teklifi ve îcra Vekilleri Heyetinin kararile tahakkuk eden maliye, evkaf, idarei 
hususiye ve şehremanetine aid her nevi arazi ve arsalar bilâbedel müdüriyete terkedilir. Ancak bu 
yerlerde müsakkafat olduğu takdirde müsakkafatın kıymeti hazrralan takdir edilerek daire emrine 
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tesviye olunur. Bu kabil yerler, eşhasa aid olduğu surette haklarında ahkâmı umumiye ceryan eder) 
denilmektedir. 

Bu ibaredeki (evkaf) kelimesinin ifade etmekte olduğu mana, bu kelimeye tekaddüm eden 
(Maliye, idarei hususiye ve şehremanetine aid) kelime ve tabirlerinden de anlaşılacağı veçhile, umu
mî mülhak veya hususî bütçelerle idare olunan dairelere aid arazi ve arsaları ifade etmektedir. 

Bu maddenin (ancak) ile başlayan fıkrai istisnaiyesindeki (daire emrine tesviye olunur) iba
resi de maddeden, (Vakıflar idaresine) aid mazbut vakıflar kasdedildiğine şüphe bırakmamaktadır. 
Ayni maksadla 2290 sayılı yapı ve yollar kanununun sekizinci maddesindeki hüküm daha vazıh ola
rak (evkafı mazbutaya aid) şeklinde dercedilmiş olması da bu esası ayrıca teyid etmektedir. 

Mülhak vakıfların, Vakıflar umum müdürlüğü bütçesile alâkaları bulunmaması ve vakıflar ka
nununun altıncı maddesi uyarınca bunların - evvelce meri esasatı cariyede olduğu veçhile yine kenid 
teahhüdlerile mülzem olarak borçlarını kendi mallarından ödemeğe mecbur ayrı birer şahsiyeti 
haiz bulunması ve vakfiyelerindeki hayır şartlarının ancak kendi gelirlerinden temini zarurî ve 
imar ve ihyalarmm da kendi iradlanna müftekir olması itibarile, 1351 numaralı kanunun 9 ncu 
maddesinde resmî daireler arasmda yazılı (evkaf) kelimesinin bu gibi mülhak vakflara teşmili vazii 
kanunca da derpiş edilemediği şüphesizdirl Aksinin tasavvuru mülhak bir vakfm hükmî şahsiye
tinin tamamen zevalini istilzam edebilir. 

Binaenaleyh, vakfiyelerinde dairesinde alâkalıların şahsî haklan ile de şiddetle münasebeti olan 
mülhak vakıfların mallan hakkında da hakikî veya hükmî şahıslara aid mallar gibi, maddenin 
yalnız son fıkrasının tatbiki lâzımgeleceği mülâhaza kılınmaktadır. Maddenin bu noktadan tefsire 
şevki hususuna müsaadelerini derin saygılarımla arz ve rica eylerim. 

Vakıflar umum müdürü 
F. Kiper 

Şûrayı devlet reisliği 12/9 sayı ve 2 0 - 1 - 1938 tarihli mazbatası suretidir 

Başvekâlet yüksek makamından Şûrayi devlet riyasetine yazılan 24 - 331 - 1937 tarih ve 6/4567 
sayılı tezkerede; Anafartalar caddesine tesadüf eden kadastronun 164 numaralı adasında Evkafa 
aid altı parsel numaralı on altı metre murabbaı arsanın parasız olarak Ankara Belediyesi îmar 
müdürlüğüne verilmesi hakkında Dahiliye vekilliğinin tezkeresile Vakıflar umum müdürlüğünün 
cevabî tezkeresi bağlı olarak sunulduğundan bahsile tedkik edilerek sonunun bildirilmesi istenil
miş olmasından keyfiyet Maliye ve Nafia dairesine tevdi kılınarak dairece bu babda tanzim kılınan 
29 - XII - 1937 tarih ve 67 - 75 sayılı mazbatada mülhak vakıflar, vakıflar kanununun birinci mad
desinde yazılı olduğu üzere vakıf hukukî müessesesinin bir nevi olmasına ve Ankara Şehri imar mü
düriyeti teşkilât ve vezaifine dair kanunun 9 ncu maddesinde mutlak olarak vakıf arazi ve arsalar 
hakkmda hüküm sevkedilmesine nazaran Dahiliye vekâletinin noktai nazarı varid olduğu yolunda
ki akalliyet mütaleasına kargı her ne kadar imar kanununun 9 ncu maddesi yukarıda yazıldığı şe
kilde ise de Evkafm, mülhak ve gayri mülhak olarak ikiye ayrılmakta olmasına ve mülhak evkaf 
üzerinde efradm hakkı taallûk etmekte bulunmasına ve 7351 numaralı kanunun zikredilen 9 ncu 
maddesinde de eşhasa aid olan yerler için ahkâmı umumiye cereyan edeceğei emredilmesine bi
naen mülhak vakıfların bu maddenin şümulü dahiline giremiyeceği ve bu maddenin hüküm ve şümu
lü gayri mülhak vakıflar hakkında cereyan etmesi lâzım geleceği ekseriyetle mütalea kılınmıştır. 

Evkaf tabirinin mutlak manasında istimali bir çok hususî hakların ihlâlini müeddi olmak itibari
le doğru değilse de vazii kanunun bunu mutlak olarak istimal etmiş olmasma ve bu muhtelif resmî 
makamlar da bundan ayrı ayrı manalar istihraç etmekte bulunmalarına binaen tefsire şevki muva
fık olacağı kanaatini izhar eden azadan Arif Akgün ve 9 ncu madde mutlak olarak evkaf dan bahsetmiş 
ve evkaf teşkilâtına aid kanunda mülhak vakrilarm; vakıf mefhumunda mündemiç olduğu açıkça 
beyan edildiği ve lâf zan kanun bu mânayı müfid olduğu gibi içtimaî gaye itibarile de maksadm bu 
olması lâzım geljb Ankara şehrinin imar uğrundabazı haklann feda edilmesi icab edeceği ve bu 
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sebeble Dahiliye yekâletinin noktai nazarmm yerinde olduğu kanaatinde bulunan .azadan Cudi 
özalpm bu mütaleası üzerine reye konularak Reis Reşad Mimaroğlu ve azadan Süreyya özek ve 
Cudi özalpm muhalif reylerine karşı daire mazbatasının ekseriyet mütaleasında dermeyan olunduğu 
veçhile 1351 numaralı ve 28mayıs 1928 tarihli kanunun 9 ncu maddesinde müstakbel plâna göre 
yapılacak işler için lüzumu imar müdüriyetinin teklifi ve îcra Velnlleri Heyetinin kararı ile tahak
kuk eden Maliye, Evkaf, îdarei hususiye ve Şehremanetine aid her nevi arazi ve arsalar bilâbedel 
terkolunacağı ve ancak bu yerlerde müsakkafat olduğu takdirde ınusakkafatın kıymeti hazıralan tak
dir edilerek daire emrine tesviye olunacağı ve bu kabîl yerlere şahsa aid olduğu surette haklarında 
ahkâmı umumiye cereyan edeceği yazılı olub diğer resmî daireler arasında zikredilen evkaftan mak-
sad evkafı mazbutanın idaresile mükellef bulunanve mülhak bütçe ile idare edilen Evkaf umum mü
dürlüğü olduğu birlikte sayılan benzerlerinin vaziyeti itibarile şüphesiz olmasma ve Evkaf umum 
müdürlüğünün yalnız murakabesi altmda mütevellileri marifetile idare edilen mülhak vakıflar ayn 
aym birer şahsı manevî olub kanunun son fıkrasında yer bulan şahıslar arasında sayılacakları tabii 
bulunmasına binaen kanun icabmca imar müdürlüğünce yapılacak işler için iktiza eden mahallerin 
mülhak vakıflara aid olduğu takdirde bunlar hakkmda maddenin son fıkrası mucibince ahkâmı umu-
miyenin tatbiki icab edeceğine 20 - 1 -1938 tarihinde ekseriyetle karar verildi. 

Şûrayi devlet Maliye ve Nafia dairesi esas 67, karar 75 sayı ve 29-XII r1939 tarihli maz
batası suretidir 

Mazbata ' 

Yüksek Başvekâletten Şûrayi devlete yazılıp dairemize tevdi buyurulan 24 -XII -1937 ta* 
rih ve 6/4567 sayılı tezkerede; Anafartalar caddesine tesadüf eden kadastronun 164 numaralı 
adasında Evkafa aid altı arsel numaralı on altı metre murabbaı arsanm parasız olarak Anka* 
ra Belediyesi îmar müdürlüğüne verilmesi hakkında Dahiliye vekilliğinin 28 - XI -1937, 15 - XII -
1937 tarih ve 4710/10, 4876 sayılı tezkerelerile Vakıflar umum müdürlüğünün 3 - XII -1937 ta
rih ve 211/224326 sayılı cevabı bağlı olarak sunulduğundan bahsile tedkikile bu babdaki mü* 
taleanm bildirilmesi istenmiştir. 

Dahiliye vekâletinin Başvekâlete yazdığı 28 - XI -1937 tarih ve 4710 sayılı tezkeresinde: 
Adı geçen arsanm Evkafa aid bulunmasından Ankara şehri îmar müdürlüğünün teşkilât ve 

vazifelerine dair olan 1351 numaralı kanunun 9 ncu maddesine tevfikan parasız olarak müdür
lüğe terki için icab eden Vekiller Heyeti kararmm istihsali arzedilmiş, 

Keyfiyetin Vakıflar umum müdürlüğüne havalesi üzerine mezkûr müdürlükten cevaben gön* 
derilen yukarıda tarih ve numarası yazılı tezkerede: 

Mevzubahs dükkân arsası halen emaneten idare olunan mülhak ibadullah vakfma aid ol
duğundan ve 2762 sayılı vakıflar kanununun 6 ncı maddesi hükmüne tevfikan ve buna müma
sil vakıfların her birerleri ayn ayrı hükmî şahsiyet sayıldığından Ankara şehri îmar müdür
lüğünün teşkilât ve vazifelerine dair olan 1351 sayılı kanunun 9 ncu maddesi hükmünden ha
riç olup adı geçen vakıf arsanm aynen eşhas misillû muameleye tâbi tutulması lâzımgelece-
ğinden Dahiliye vekilliğinin teklifi veçhile parasız verilmesine imkânı kanunî görülememiş olduğu 
bildirilmiş. 

Buna karşı Dahiliye vekiliğinden Yüksek Başvekâlete yazılan 15 - XII - 1937 tarihli tezkere
de ise; 

Vakıflar umum müdürlüğünün tezkeresinde sözü geçen vakıflar kanununun 6 ncı maddesinde (mül
hak vakıflar; Vakıflar umum müdürlüğünde niyabeten idare olunsa bile ayrı ayn hükmî şahsiyet 
sayılır. Bunlar kendi taahhüdlerile ilzam olunur ve borçlarını kendi mallarından öderler "Omum 
müdürlüğün idare ve temsil ettiği vakıflar da bir kül halinde hükmî şahsiyet sayılır) denilmekte 

olmasma göre bu madde mülhak vakıfların her birinin ayrı bir şahsiyeti hükmiyeyi, Vakıflar umum 
müdürlüğünce idare ve temsil olunanların da kül hainlde bir hükmî şahsiyeti haiz olacaklarından bah-
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solunub temsil ettiği hükmî şahıslara aid arsaların her hangibir suretle parasız terkedilemeyeceklerine 
dair bir kaydi ihtiva etmemekte olduğu; 

Halbuki^ 1351 numaralı kanunun 9 ncu maddesinde birinci madde mucibince İcra Vekilleri kara-
rile Ankara şehri İmar müdüriyetine tevdi olunacak işler kâffei hukuk ve vecaibile devrolunur. Müstak
bel plâna göre bu işlerin ifası için lüzumu imar müdüriyetinin teklif i ve icra Vekilleri Heyetinin kara-
rile tahakkuk eden Maliye, Evkaf; idarei hususiye ve şehremanetine aid her nevi arazi ve arsalar 
bilâbedel müdüriyete terkedilir. Ancak bu yerlerde müsakkafat olduğu takdirde müsakkafatın 
kıymeti hazıraları takdir edilerek daire emrine tesviye olunur denildiğinden Evkaf idaresi tarafın
dan her ne suretle olursa olsun idare edilen, mazbut, gayri mazbut, mülhak gayri mülhak her han

gi bir nam altında bulunursa bulunsun ister ayni ister başka başka hükmî şahsiyetlere aid olsun bü
tün arsalar (her nevi arazi ve arsa) kaydinin dairei şümulüne dahil bulunmasına ve üzerine musakkaf 
bulunmadıkça bu arsaların bilâbedel imar müdüriyetine terki lâzım geleceği sarahaten zikredilmiş 
olmasına binaen kanunî bir hüküm karşısında yola gider ve üzerinde musakkaf bulunmayan bu 
lunmayan bu arsa için Evkaf idaresine her hangi bir nam ile bedel itasına imkânı kattıunî olamıya-
cağından mevzubahs arsanın Belediye İmar müdürlüğüne bilâ bedel terki için muktazi İcra Vekilleri 
Heyeti kararının aJlmması taleb edilmiştir. 

Keyfiyet tedkik edildikten sonra icabı düşünüldü: 
Azadan Süreyya) özek ve Cudi özalm mülhak vakıflar, vakıflar kanununun birinci maddesinde 

yazılı olduğu üzere vakıf hukukî müessesenin bir nevi olmasına ve Ankara! şehri İmar müdüriyeti 
teşkilât ve vezaifine dair kanunun 9 ncu maddesinde mutlak olarak vakıf arazi ve arsalar hakkın
da hüküm sevkedilmesine nazaran Dahiliye vekâletinin nokta'i nazarı varid-olduğu gibi şehircilik 
hakkındaki esasların ve bunlarla takib edilen gayelerin ve imar kanunun tefsirinde hâkim olması 
icabettiğinden kanunu dar manada almak ve mutlak olan hükmü takyid etmek caiz olamıyacağı, bu 
sebeble münateaalı mülhak vakfa aid arsanın parasız olarak alınması icabedeceği yolundaki müta-
lealarnıaS karşı daire reisi Asım Yeğin ve azadan Muammer As, her nekadar imar kanununun 9 n-
cu maddesi ımetni yukarda yazıldığı şekilde ise deevkafın mülhak ve gayrimülhak olarak ikiye ayrıl
makta olmasma mülhak vakıf ise kanunun birinci maddesinde A- Mütevelliği vakfedenlere ferilerine şar-
tedilmiş vakıflaT, B - Cemaatlerce idare olunan vakıflar, C - Bazı sanat sahihlerine mahsus vakıf
lar, Mütevellileri veya seçilmiş heyetleri tarafmdata. idare olunur. Bunların hepsine birden (Mül
hak vakıflar) denir. Diye yazılı olduğundan bu gibi evkaf üzerinde efradın hakkı taallûk etmekte 
bulunmasına ve 1351 numaralı kanunun zikredilen 9 ncu maddesinde de eşhasa aid olan yerler üze
rinde ahkâmı uımumiyenin cereyan edeceği emredilmiş olmasına binaen mülhak vakıfların bu madde
nin şumfulü dahiline giremiyeceği ve bu maddenin hükmü ve şümulü gayri mülhak vakıflar hak
kında cereyan etmesi lâzım geleceği mütaleasmda bulurumalarile heyette tesavii ara hâsıl olmuş ve 
reyine müracaat edilen Tanzimat dairesi azasından Nusret Doğruerim de daire reisi Asım Yeğin 
ve azadan Muammer Asm mütalealarına iltihak etmesile bu cihet ekseriyetle kabul edilmiştir. 
Bir kere de Heyeti umumiyede görüşülmek üzere evrakın Yüksek Riyaset makarama sunulmasına 
29 kâ. evvel 1937 tarihinde karar verildi. 

( S. Sayısı : 116 ) 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Btihüiye enöümeni 6 - V - Î939 
Esas No. 3/38 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

iy&ara Şehri imar müdürlüğü teşküât ve 
vazifeleri hakkmdaM kanımnn 9 ncu maddesi
nin tef şirine dair 1 nisan İ039 tarihli ve 1574 nu-
nlarah Başvekâlet tezkeresi, mrbutu Devlet şû
rası kararile birlikte encümenimize tevdi terini-
mış ^uğnnflan Dahiliye tekili ve zaaflar 
umnm müdürü hazır oldukları halde okundu: 

Tefsiri istenilen kanun maddesinde: (Müs
takbel plâna göre bu işlerin ifası için lüzumu 
imar müdüriyetinin teklif i ve icra Vekilleri 
Heyetinin kararile tahakkuk eden Maliye, Ev
kaf , Marei hususiye ve şehremanetine aid her 
nevi arazi ve arsalar bilâ bedel müdüriyete 
terkedilir) denilmekte olduğundan Dahiliye 
vekâleti mazbut ve mülhak her türlü vakfa aid 
arsaların, madde metninin şümulü içinde oldu
ğunu dermeyan etmektedir. 

Vakıflar umum müdürlüğü ise, ayni madde
nin son fıkrasındaki (Bu kabîl yerler, eşhasa 
aid olduğu surette haklarında ahkâmı umumiye 
cereyan eder) hükmüne istinad ederek; mad
denin münhasıran Vakıflar bütçesile alâkalı 
olan «nazbut vakıflar) hakkmda tatbiki müm
kün olup Vakıflar bütçesile hiç bir alâkası ol-
mıyan ve kendi borçlan yine kendi mallarından 
ödemeleri Vakıflar kanununun 6 ncı maddesi 
ahkâmından bulunan «mülhak vakıflar» hak
kında tatbik edilmemesi lâzım geleceği kanaatini 
ileri sürmektedir. 

Devlet şûrası umumî heyeti kararında dahi: 
(Evkaf umum müdürlüğünün yalnız murakabesi 

altında mütevellileri marifetile idare edilen mül
hak vakıflar ayrı ayrı birer şahsı manevî Oiub 
kanunun sön fıkrasında yer bulan şahıslar ara
sında sayüaoağı tabiî bulunduğu...) mütaleası 
tesbit edilmiştir. 

Bu izahat dairesinde mesele tedkik ve müza
kere edilerek kanun maddesinin #ade ettiği ̂ mâ
nanın mutlakryti muvacehesinde "keyfiyetin ̂ tef
sir mevzuu olmadığına ve bir madde tedvini su-
retile kanun şeklinde halledilmesi "lâzım geldi
ğine karar verildi. 

Umuna Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kümdı. 

Dahiliye E. Beisi E. V. M. M. 
Tekirdağ Çoruh Mardin 

C. Vyladm A. Tüzün E. Ergin 
Kâtib 

Yozgad Ankara Antalya 
Z. Arkant F.BaLdal Mazbatanın aleyhindeyim 

Rasih Kaplan 
Balıkesir Bursa Çanakkale 
S. Uzay F. Güvendiren H. Er geneli 

Edirne Erzurum Erzurum 
O. Şahmbaş N.Elgün Z. S oy demir 

Giresun izmir Kayseri 
M.Akkaya M.tf.Mwıaroğlu A. H. Kalaç 
Kayseri Konya Malatya 

N.^oker Ş.Ergun E. Barkan 
Samsun Tokad Zonguldak 

M. A. Yürüker O. Pekel R. Yarat 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M* 
Bütçe encümeni 
Mazbata No, 57 
Esas No. 3/38 

9-VI-im 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri İmar müdürlüğünün teşkilât ve 
vazifelerine dair olan 1351 saylı kanunun 9 ncu 
maddesinin tefsiri hakkındaki Başvekâletin 1 ni
san 1939 tarih ve 6/1574 sayılı tezkeresi ve bağlı 
Şûrayı devlet mazbatasile Dahiliye encümeninin 
mazbatası Encümenimize verilmiş olmakla Va
kıflar umum müdürü hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu : 

Ankara şehri İmar müdüriyeti teşkilât ve ve-
zaifine dair olan 1351 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesinde ( İcra Vekilleri Heyeti kara-
rile Ankara şehri İmar müdüriyetine tevdi olu
nacak işler kâffei hukuk ve vecaibi ile devrolu-
nur ve müstakbel plâna göre bu işlerin ifası için 
lüzumu îmar müdüriyetinin teklifi ve İcra Ve
killeri Heyetinin kararile tahakkuk eden Mali
ye, Evkaf, idarei hususiye ve şehremanetine aid 
her nevi arazi ve arsalar bilâbedel müdüriyete 
terkedilir) denmekte olmasma binaen Dahiliye 
vekâletince vakfa aid mazbut ve mülhak arsala
rın bedelsiz olarak imar müdürlüğüne terki ta-
leb edilmekte ve Vakıflar umum müdürlüğü ise 
yine mezkûr maddenin son fıkrasında (bu kabîl 
yerler eşhasa aid olduğu surette haklarında ah
kâmı umumiye cereyan eder) şeklindeki hükmü
ne dayanarak mülhak vakıfların her birinin ayrı 
bir şahsiyeti hükmiyeyi ifade ettiğinden bu ne
vi arazi ve arsaların parasız terk edilemeyeceği
ni iddia eylemekte ve bu ihtilâf mezkûr 9 ncu 
maddenin tefsirinin istenmesini icab ettirmekte
dir, 

Encümenimizce, cereyan eden müzakere ne
ticesinde Şurayi devlet heyeti umumiyesinin bu 
gibi arsalar için (mülhak vakıflara aid olduğu 
takdirde bunlar hakkmda maddenin son fıkrası 
mucibince ahkâmı umumiyenin tatbiki icab ede
ceği) yolunda ekseriyetle verdiği karar uygun 
görülmüş ve 2726 sayılı Vakıflar kanununun 6 
ncı maddesi mülhak vakıfları, Vakıflar umum 
müdürlüğü şahsiyetinin haricinde ayrı ayrı bir 
hükmî şahsiyet olarak kabul etmesi de bunu 
müeyyid bulunmuştur. Bu hususta hazırlanan tef
sir fıkrası Umumî heyetin tasvibine konulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. 
İsparta Kayseri 

Mükerrem Unsal F. Baysal 
Kâtib 
İstanbul Bolu 

F. öymen Dr. Zihni Ülgen 
Diyarbakır Elâzığ 
Rüştü Bekit M. F. Altay 

istanbul Kastamonu 
6r. Bahtiyar Göker T. Çoşkan 

Kırklareli Kocaeli 

M. M. 
Trabzon 

8%rn Doy 

Çanakkale 
R. Bola/yılı 
Gümüşane, 

D: Sakarya 
Kırklareli 
B. Denker 

M]alatya 
Ş. ödül A. Said Akbaytuğan M. öker 
Muğşla Muş 

/ / . Kitabcı Ş. Ataman 
Sivas 

Remzi Çiner 
Yozgad 

A. Sungur 

Ordu 
H. Yalman 

Urfa; 

Sami îşbay 
Yozgad 
S. İÇÖZ 

Tefsir fıkrası: 
Ankara şehri İmar müdüriyeti teşkilât ve vazaifine dair olan 1351 sayılı kanunun 9 ncu mad

desinde yazılı (Evkaf) tâbiri mülhak vakıflara şamil değildir. 

mmm 
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S. Sayısı: 118 
Vazifci memureleri haricinde emrazı sariyei hayvaniye mü-
cadelesine memur edilecek memurini fenniye ve saireye 
verilecek yevmiyeler hakkındaki 668 sayılı kanunun I nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi ve Ziraat 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/71) 

^ T, C. '*"• _ '• 

Başvekâlet 20 -1 - 1939 
Kararlar Dairesi Müdürlüğü 

Sayı: 6/383 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

668 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsiri, Maliye vekilliğinin 9-1-1939 tarih ve 13249/130/221 
sayılı tezkeresile istenilmektedir. 

Gereğinin yapılması için yüksek delâletinizi rica ederim, 
Başvekil 

• • • • - • • '• * , C. Bayar 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

1335 tarihli harcırah kararnamesinin mevaddı muvakkate faslının tadili hakkındaki 10 teşrinisani 
1335 tarihli kararnamenin mülga 3 ncü maddesinde (memuriyeti asliyesi olsun olmasın bir hizmeti 
mühimme ve müstacele ile muvakkaten bir tarafa gönderilenlere dairei aidesinin takdirile yevmiye 
yerine ücreti maktua veya şehriye verilebilir) denilmektedir. Vebayı bakarinin memleketten ref ve 
izalesi için ittihaz edilecek tedabir ve tertibata dair olub 1340 senesinde mevkii tatbika konulan mü
cadele talimatnamesinin 9 ncu maddesine harcırah kararnamesinin yukarıda arzolunan 3 ncü mad
desine müsteniden mücadele heyetlerinin reis ve baytarları maaşlarını mensub oldukları vilâyetten 
alırlar. Bulaşık mmtakalarda ifayı vazife eyledikleri müddetçe vesaiti nakliye ve sef eriyelerinden 
maada reislere seksener ve açıktan tayin edilen baytarlarla dairei memuriyeti haricinde ifayı va
zife eden baytarlara altmışar lira ita olunur) şeklinde bir hüküm konulmuştur. 

Ancak 10 teşrinisani 1335 tarihli kararnamenin bahse mevzu 3 ncü maddesi hükmü 1341 muıvaze-
nei umumiye kanununun 37 nci anaddesile ilga edilmiştir. Bu vaziyet karşısında mezkûr hükme istina
den sevkedilmiş olan mücadele talimatnamesinin 9 ncu maddesi mucibince mücadelede çalışan me
murlara yevmiye mukabili ayda maktu bir üeret verilmesine imkân kalmamıştır. Ancak memuriyet 
mahallerinden vebanın hüküm sürdüğü uzak mmtakalara muvakkaten gönderilmek suretile bilfiil 
geceli gündüzlü çalışan memurini fenniyenin, mezkur 9 ncu madde mucibince aldıkları maktu ücret 
yerine, harcırah kararnamesi mucibince, maaşlarına göre, alacakları cüzî yevmiye ile masarifi zaru-
riyelerini temin etmeleri kabil olmadığından Ziraat vekâleti bu hususta müstakil bir kanun istihsalinde 
zaruret görmüştür. Bu suretle kabul edilen 668 sayılı kanunun birinci maddesinde (emrazı , sariyei 
hayvaniyenin münteşiren hükümferma olduğu zamanlarda mmtakai memuriyeti haricinde hastalığın 
izalesine muvakkaten memur edilecek etibbayı baytariyeye harcırah ve masarifi zaruriyelerinden ma
ada yevmiye mukabili şehrî 60 lira ve reislerine 80 lira maktu ücret verilir). denilmektedir. 

Gerek maddedeki hüküm ve gerekse yukarıdakimaruzatımız gösteriyor ki ayda verilen maktu ücret 
yevmiye mukabilidir. Bu itibarla bu kabîl memurlara bu maktu ücretten başka ayrıca bir de harcırah 



Kararnamesi mucibince yevmiye verilmesine imkânı kanunî yoktur. Esasen gerek Hükümetin esbabı 
mucibesinnin ve gerekse Ziraat ve Muvazenei maliye encümenleri mazbatalarının tedkikinde ka
nunun bu maksadla ihzar edildiği açıkça görülmektedir. Vaziyet bu şekilde sarih olmasına rağmen 
tatbikatta bazı memurlar bu madde mucibince ayda aldıkları maktu ücretten başka bir de harcırah 
kararnamesi mucibince yevmiye istemektedirler. 

Gayri kanunî olan bu taleblerinin isafına imkân olmadığı hakkında idarece verilen cevablar 
üzerine de idarî dava yoluna gitmektedirler. Bu suretle Şûrayi devlete açılan davalar idare aley
hine neticelenmektedir. Şûrayi devlet verdiği kararları; 668 sayılı kanunun hedefinin 
Sari hayvan hastalıklarile mücadeleye memur edilerek mmtakaları haricinde çalıştırılacak 
baytarlara yaptıkları tehlikeli hizmet karşısında alelade memurlar için derpiş edilen harcırahın 
fevkinde nakdî bir menfaat temininden ibaret olduğu esbabı mucibesine istinad ettirmektedir. 

668 sayılı kanun hükmünü en yüksek idarî mahkemenin bu şekilde tatbik eylemesi kanun vazı-
nrn açık maksadına muhalif düştüğü gibi ayrıca fuzulen harcırah yevmiyeleri de tediye edilmesi
ni icab ettirecektir. Bu sebeble mezkûr birinci maddedeki aylık maktu paranın yevmiye mukabili olup 
ayrıca harcırah kararnamesi mucibince yevmiye verilmesine mesağ olmadığı şeklinde maddenin 
tefsirine lüzum hâsıl olmuştur. 

îcab eden muamelenin ifasına müsaadei devletlerini rica eylerim. 
Maliye vekili 

F. Ağralı 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 25 -V -1939 
Esas No. 3/71 

Karar No. 3 
Yüksek Reisliğe 

668 numaralı kanunun birinci maddesinin 
tefsiri encümenimizce okunup görüşüldü: 

Bulaşık hayvan hastalıklarile mücadelede 
bulunacakların maruz kalacakları tehlike ve 
fedakârlık mukabili olmak üzere 668 numa
ralı kanuna göre harcırah ve masarifi zaruri-
yelerden başka bu işe memur edilecek veteri
nerlerle diğer zatlara verilmesi icab eden üc
retin işbu maddede (yevmiye mukabili) kaydi-
nin bulunmasından ileri gelen noktai nazar 
ihtilâfı yüzünden verilemediği ve alâkalı me
murların idarî davalar açmak ve lehlerine ka
rar almak suretile haklarını temin ettikleri an
laşılmıştır. 

Esasen (yevmiye yerine ücreti maktua ve
ya şehriye verilmesi) hükmünü ihtiva eden 10 
teşrinisani 1335 tarihli harcırah kararnamesi
nin üçüncü maddesi 1341 tarihli muvazenei 
umumiye kanununun 37 nci maddesile ilga edil
miş olduğundan buna istinad ederek bir tef

sir yapılmak suretile meselenin halli mümkün 
ve muvafık görülememiştir. Bundan başka, 
harcırah mefhumunda yol masrafı, aile mas
rafı, yevmiye dahil bulunmasına göre 668 nu
maralı kanunun derpiş ettiği ücretin harcırah 
kararnamesinde mezkûr yevmiye makamına 
sayılamryacağı aşikârdır. 

Şu hale göre, memuriyet mmtakaları hari
cinde büyük tehlike ve zahmetlere katlanarak 
bulaşık hayvan hastalıklarile mücadele vazife
sini gören ve memleketimizde sığır vebası gi
bi en mühim bir âfetin ortadan kalkmasına 
muvaffak olan ve bu suretle büyük bir millî 
servetin korunmasmı temin eden veterinerle
rin bu müşkül şartlar içindeki fevkalâde gay
retlerine karşılık olarak harcırah ve yevmi
yelerinden başka maktu olarak reislere 80 ve 
diğer memurlara 60 ar lira verilmesini âmir 
olan 668 numaralı kanunun maksad ve gaye
sine uygun olarak tatbik edilebilmesi ve bu 

( S . Sayısı : 118) 



vuzuhsuzluğun izalesi için Büyük Meclisin 
28 -1 -1938 tarihli celsesinde Heyeti Umumi-
yenin verdiği karara istinaden, tefsir yerine 
tesis cihetine gidilmesi encümenimizce muva
fık görülmüş ve 668 numaralı kanun aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Bütçe encümenine gönderilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Ziraat En. Rs. M. M. Kâtib 

îzmir Manisa Seyhan 
R. Köken Yaşar Özey Tevfik Tarman 

MADDE 1 — Bulaşık hayvan hastalıklarının 
salgm bir halde hüküm sürdüğü zamanda memu
riyet mmtakası haricinde hastalığı ortadan kal
dırmağa memur edilecek veterinerlere harcırah ve 
yevmiyeden başka ayda 60 ve Reislere 80 lira 
maktu ücret verilir. 

MADDE 2 — Kordonların muhafazasına ve 
bulaşık hayvan hastalıklarının ortadan kaldırıl
masına memur edilecekler hakkmda da birinci 
madde hükümleri tatbik olunur, Asker ve jan-

Aydın . Balıkesir Denizli 
N. Göktepe B. Selçuk E. A. Tokad 

Edirne Giresun Kars 
F. Kaltakkıran F. Atlı Ömer Küntay 

Kocaeli Manisa Seyhan 
/. Dıblan K. Karaosman Safa özler 

Siird Siird 
A. Esen Ş. özdemir 

Sivas Sivas 
A. Esenbel İsmail Uğur 

darmalara yevmiye 25 kuruş verilir. 

MADDE 3 — Yukarıdaki maddelere göre 
verilecek paralar Ziraat vekilliğinin hayvan 
hastalıklarile mücadele faslından tesviye olunur. 

M]ADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Ziraat vekilleri yerine geirir. 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TEKLÎFl 

Bulaşık hayvan hastalıklarile mücadeleye memur 
edileceklere verilecek maktu ücret hakkında kanun 

lâyihası 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 53 
Esas No. S/71 

Yüksek 

Vazifei memureleri haricinde bulaşık hayvan 
hastalıkları mücadelesine memur edileceklere 
verilecek yevmiyeler hakkındaki 668 sayüı ka
nunun birinci maddesinin tefsirine dair Başve
kâletin 20 kânunusani 1939 tarih ve 6/383 sayılı 
tezkeresi Ziraat encümeninin mazbatasile Encü
menimize verilmiş olmakla Veteriner umum mü
dürü hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu : 

668 numaralı kanun ile buna dair esbabı mu
cibe lâyiha ve mazbatalarının tedMkı netice
sinde ; mezkûr kanunun tedvini sebebi baytar
lara harcırah kararnamesine tevfikan yol para-
larile masarifi zaruriyelerinden maada yine 
mezkûr kararname hükmüne göre verilmekte 
olan yevmiyelerin, ' maksadı temine kifayet
sizliği sebebile yevmiyelere mukabil maktuan 
60 ve seksen lira aylık verilmesi için yapılan ta
limatnamenin maktu harcırah itasmm [ bilâ
hare daimî mahiyeti haiz kanun haline inkilâb 
eden ] 1341 muvazene kanununun bir madde-
sile ilga edilmesinden ileri geldiği ve mezkûr 
668 numaralı kanunda bu aylıkların harcırah 
anasırından olan yevmiyeye mukabil olduğu sa
rahaten gösterildiği cihetle hayvan hastalıkları 
mücadelesinde çalıştırılacak baytarlara harcırah 
kanunundaki yevmiyelerine mukabil bu aylık
ların verilmesi zarurî olduğu ve başkaca ikamet 

9-VI- 1939 

Reisliğe 
veya seyahat yevmiyesi verilmesine imkân ola
mayacağı açık bir surette anlaşılmakta olduğun
dan bu hükmün tefsirine ihtiyaç olmayacağı 
neticesine varılmıştır. Hükümetçe yalnız bu 
noktasının tefsiri istenildiğine göre bu kanunu 
tadilen Ziraat encümenince hazırlanan teklifi 
kanuniye Encümenimizce iştirak edilememiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Beis 
îsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

istanbul 
F. öymen 

Elâzığ 
F. Altay 

Kastamonu 
T. Coşkan 
Kırklareli 
Ş. ödül 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

H. Yalman 
Yozgad 
S. İçbz 

Reis V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 
S. Serim 
Kocaeli 

M. Seyfeli 
Muğla 

H. Kitabet 
Sivas 

Remzi Çiner 
Urfa 

S. îsbay 

M. M. 
Trabzon 
Svrrı Day 

Çanakkale 
R. Bulayırh 

İstanbul 
G. B. Göker 
Kırklareli 
B. Denker 

Malatya 
M. öker 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
A. Sungur 

(S. Sayısı: 118) 


