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BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİBLER: Kemal Ünal (İsparta), Bekir Kaleli (Gazi Anteb). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve kap
lıcaların inşası işlerinin Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletine devri hakkında kanun lâyihası 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye, ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/134) [1]. 

BÜTÇE En. REİSİ MÜKERREM UNSAL 
(îspara) — Ruznamenin son maddesini teşkil 
eden, kısım 30 hazirandan evvel mevkii meri
yete girmesi lâzım gelen bir kanun lâyihasıdrr. 
Bu lâyihanın tercihan ve müstacelen müzakere
sini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Yalova kaplıcalarının işletil
mesi ve inşası hakkındaki kanun lâyihası, ruz-
namemizin 17 nci maddesindedir. Bunun hazi
randan evvel müzakeresinin bitmesi ve meriyete 
geçmesi lâzımdır. Bu itibarla Bütçe encümeni 
tercihan ve müstacelen müzakeresini teklif edi
yor. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı?. 
Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Had

di zatmda bir sıhhat müessesesi olan Yalova 
kaplıcalarının Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâ
letine devredilmesi, gerek bu müessesenin in
kişafı ve fennî terakkisi noktasından ve ge
rekse bu müessesede yapılacak teşkilâtın 
bilâhare memleketimizdeki diğer kaplıca
lara da bir örnek olması itibarile çok 
faydalıdır. Hepimiz biliyoruz M: jeolojik 
teşkilâtı iktizası memleketimiz dünyada kap
lıcaları içme suları, maden suları çok 
olan memleketlerden biridir. Kanunî mevzula-
rimız bu menabün çokluğunu ve ehemmiyetini 
nazarı itibara alarak bunların inkişafını ve te
rakkisini gözetmiştir. Bu kanunlardan bir ta
nesi hıfzıssıhhayı umumiye kanunudur. Hıfzıs-
Sihhayı umumiye kanunu mucibince gerek ma
den sularmm ve gerek kaplıcaların fennî şera
itini, ikmal ettirerek işletmeğe müsaade vermek 
Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletine aiddir. 
Bu kanunun neşrinden beri, ve kanunun neşrin
den evvel, dahi bildiğiniz veçhile Sıhhat ve-

[1] 138 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

kâleti kaplıcaların fennî şeraitini ikmal ettir
mek için büyük mesai sarf etmiştir. Fakat buna 
rağmen, itiraf edilmek lâzımdır ki, memleketi
mizdeki maden suyu ve kaplıcalarının bir çokla
rına henüz Sıhhiye vekâleti tarafından müsaa
desi verilmemiş ve arzu edilen şekil dahilinde 
fennî tekâmülâtı da temin edilememiştir.. Bu 
kaplıcaların şimdiye kadar bir çoklarına izin 
verilmemesi, daha ziyade bu husustaki kanunî 
mevzuların bir birine bağlı Hani olmuş olsa, bu 
kaplıcaları işletecekler için tatbiki kolay olma-
masmdandır. İznin verilmesi, Sıhhat ve İçti
maî muavenet vekâletini fennî noktadan alâ
kadar ettiği gibi diğer bir noktadan da başka 
bir vekâlete aiddir. Maadin nizamnamesi mu
cibince iktisadî kanunlarımız kaplıcaları ve 
sıcak, soğuk maden sularmı maden olarak kabul 
ettiğinden bunları işletmek imtiyaz almaya 
vabestetir. Bazı madenler gibi bunlar da Devlet 
malıdır. Mevcud kaplıcaların bir çokları eski-
denberi, eşhas tarafından her hangi bir suretle 
elde etmiş oldukları vesaikle işletiyorlardı. 
Umumî hıfzıssıhha kanununa göre izin verile
bilmek için bunların daha evvel işletme müsa
adesi, İktısad vekâletinden alınmış olması lâ
zımdır. Bu müsaade ise bir maden imtiyazıdır. 
Bu imtiyaz olmadıkça Sıhhat vekâleti tarafın
dan izin verilemiyor. Ve kaplıcaların gayri 
sıhhi halleri de devam ediyor. Kaplıcalar mem
leketin sıhhatinde ehemmiyetle telâkki edilecek 
bir tedavi vasıtasıdır. Bunların bu şekilde te
madisini tabii hiç kimse arzu etmez. Bunun için 
bazı kanunî kolaylıklar yapılmak lâzımdır. 
Umumî hıfzıssıhha kanunu daha ziyade bu kap
lıcaların sıhhî şartlarını İslahı amirdir. Bunlara 
izin ve işletme imtiyazı verilmesi şartlarını tes-
bit eden diğer kanunlarımız yeniden tedkik edi
lerek bu hususda alakadarlara kolaylık göste
rilmesi ve kanunların bu noktadan tadil edil
mesini çok lüzumlu görmekteyim. Bendeniz bu 
maruzat için huzurunuza çıktım. 

REFİK İNCE (Manisa) — Müsaade buyu
rursanız bir sual soracağım. 

Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — Ben-
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t : 31 26-ı 
deniz encümen nammâ değil kendi namıma soy
uyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, memlekette sıcak ve soğuk olmak üze
re 180 i mütecaviz maden suyumuz vardır. Bun
lar üzerinde yalnız iki danesinde medenî ve 
teknik tesisat vardır. Diğerleri asırlarca evvel 

yapılmış tesisat bakiyeleri ve harabeleridir. Kap-
lıcacılık yolunda bizden bir asır evvel harekete 
geçmiş olanlarla memleketimizi mukayese ede
cek değilim. Yalnız komşularımızdan bu mese
leyi oldukça iyi bir surette halledenler vardır. 
Bulgaristanda bir kaplıca kitabı elime geçti. 
Kaplıcalar pek iyi bir surette tedkik edilmiş ve 
halkm istifadesine arzolunmuştur. Yunanistan-
da Lütroki kaplıcası her keseye elverişli, temiz 
ve her ihtiyaca uygun, ucuz olarak halkm isti
fadesine konmuştur ve çok rağbet bulmaktadır. 
Bizim memleketimizdeki kaplıcalara da çok 
inhimak vardır. - Ilgm - kaplıcaları etrafmda 
şimdiden çadırlar, tenteler kurulmuş, orada halk 
saatlerce ve günlerce sıcak suya girebilmek 
için nöbet beklemektedirler. Halkm bu tehacü
müne karşı bizde yalnız Yalova kaplıcaları me
denî ve teknik tesisattan nasib almış, fakat bu 
tesisat yapılırken halkm ihtiyacı, memleketin 
seviyesi değil garbm velveleli hayatı örnek 
olarak alınmıştır. Kaplıcalarda elbette demin 
söylediğim gibi garbın velveleli hayatmm, tar-
zmm da nazarı dikkate alınması lâzım gelir. 
Fakat kaplıcalar ayni zamanda sükûnet anyan 
ruhların da istirahat edecekleri mahallerdir. 
Sıhhat vekâleti Yalova kaplıcalarını üzerine al
mak istemesile ve böyle bir kanunu önümüze 
getirmekle cidden çok iyi bir iş yapmıştır. Çün
kü şimdiye kadar umumî hrfzKsmha kanunu 
ile, mevcud olan kaplıcaların eyi işletmesi kabil 
olmuyordu. Nihayet kendisi işin basma geçmiş 
ve mevcud olan Yalova kaplıcalarını eline al
mış bulunuyor. Sıhhat vekâleti Yalova kaplı
caları işinde iki cebhe tutmuştur. Bunu ben 
Sıhhat vekâletinin getirdiği kanunun esbabı 
mucibesini okurken görüyorum. Bunlardan bi
risi Yalova kaplıcaları, termal bir müessesedir. 
Bana bu kanaati veren satırları esbabı muci-
beden aynen okuyorum, «haddi zatmda tama
men sıhhî mahiyeti haiz olan bu teşekkülün di
ğer müessesatı sıhhiye gibi Sıhhat vekâleti ta
rafından idaresi». Bunun bana anlattığı mana 
Sıhhat vekaletinin meselâ Elâzığ'da cüzzam, 
Bakrrköyde akıl hastalıkları, Heybeliadada bir 
verem sanatoryumunda olduğu gibi Yalovada 
da bir sıhhat müessesesi, bir su ve fizyoterapi 
müessesesi bulunacaktır. Sıhhat vekâleti di
ğer hastaneleri nasıl idare ediyorsa buna 
da lâzım gelen ehemmiyeti vererek Yalova 
kaplıcasını muayyen bir kadro ile idare et
mek mevkiindedir. Fakat bu nokta üzerinde 
Sıhhiye vekâletile tamamen birlik ve müşterek 
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olmakla beraber meselenin ikinci cebhesi de var
dır. Yalova kaplıcalarının ayni zamanda bir ti
carî müessese olmasıdır. Yine esbabı mucibe 
lâyihasının hemen demin okuduğum satır
ları takib eden son fıkrasında aynen şu sa
tırlar vardır : « diğer maddeler ise müesse
senin ticarî vaziyeti göz önüne alınarak ve
kâletimizin murakabesi altmda mümkün mer
tebe geniş bir serbesti ile idarei umur edilme
si .... » gerek esbabı mucibenin bu satırları ile 
gerek maddelerin anlattığına göre Sıhhiye ve
kâleti orada otelcilik yapacaktır. 

Arkadaşlar; iki sene evvel Dahiliye vekili be
yanatta bulunurken bütün vilâyetlerde birer 
otel yapılacağını söylemişti. Bazı vilâyetler in
şaata bile giriştiler. Fakat memleketimizde 
otelciliği formüle etmek bir iştir. Pek âlâ bilir
siniz ki, en yüksek bir mimarımız tarafmdan 
yapılmış olan Anakrapalası bile otele ifrağ et
mek için inşaat masrafı kadar, hatta ondan zi
yade tamirat masrafı konmuştur. Haber aldığı
ma göre Ticaret vekâleti otelciliğin teşviki hak
kında bir kanun hazırlamakadır. Dahiliye ve
kâleti vilâyetlerde oteller açlrmasmı istiyor, Ti
caret vekâleti memlekette otelciliği teşvik edi
yor, bir taraftan da Sıhhiye vekâleti Yalovada 
otelciliği teşvik ederse.... muhtelif daireler ayni 
zamanda bu mevzu üzerinde çalışırsa bu suretle 
memleketimizde muhtelif telâkkilere uğrayarak 
dağılmaksızm ve tekasüf etmiş bir halde memle
ketin bir varlığı haline çıksm. Benim en ziya
de temenni ettiğim şey, Yalova kaplıcalarının 
Sıhhiye vekâletinin zayif bütçesine yük olma
masıdır. Eğer Yalova kaplıcaları şimdiye ka
dar olduğu gibi, tazminat gibi şeyler bekleye
cek olursa, Sıhhiye vekâletinin memleketin bin 
bir derdine ilâç olması lâzımgelen küçük büt
çesi üzerinde bir tahrib eseri olmuş olur. Hal
buki Sıhhiye vekâleti şimdiden 14 ncü madde
sinde görüldüğü veçhile 200 bin liralık bir yar
dımla bu seneki vaziyetini kurtarmak cihetine 
gitmiş ve gelecek seneler için on senede sarfe-
$ilmek üzere iki milyon liralık bir tahsisat ayır
mıştır. Şimdiye kadar Yalovaya 1 300 000 lira
dan fazla para sarfedilmiştir, şimdiden sonra da 
sarf edilecek paralara da 12 milyon lira daha ilâ
ve edilse Yalova kaplıcalarının sunî cazibe
sini arttırmaktan başka bir şey yapılmış olmaz. 
£unî cazibeler bazıları için hoş olabilir, tabiî 
cazibelerden mahrum olması bir mahzurdur. Ya-
lovanm ufuksuz mevkii orada uzun müddet ika
meti cidden müşkilleştirmektedir. Oraya giden 
sükûta, istirahata muhtaç olan hasta orada çok 
az durmaktadır. Bilhassa oranm gazino hayatı, 
dans, caz hayatı onu sevmeyenleri pek çabuk 
kaçırmaktadır. Maamafih bunların aleyhinde 
değilim. Bu hayattan zevk alan insanlar da yok 
değildir. Yalova kaplıcalarını idare etmek için 
bir şekil buluyorum. Bu kaplıcalar memlekette 
dolgun keselere göre hayat tanzim edildiği için 
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fakir halk tabakası bundan istifade edemiyor. 
Yalova kaplıcalarına Bursa kaplıcaları da ilhak 
edilir ve Sıhhiye vekâletinin Yalova için ayır
dığı 2 milyon liradan Bursa da istifade edecek 
olursa hakikaten Bursaya ve Yalovaya inkişaf 
vermiş olur. Bursada bir Çelikpalas vardır. Bu
rası 797 800 liraya mal olmuştur. On altı kü
çük masası ve 24 de banyolu odası vardır. Müs
tahdemin odalarından çevrilmiş odalar da dahil 
olarak azamî 53 yatağı vardır. Geçen sene 7 500 
lira kazanmıştır; fakat 15 000 lira zarar etmiş
tir. Bu kadar çoğa mal olan Bursa Çelikpalas 
sularında (Kaptoj) yapılmadığı için hiç bir kıy
meti haiz değildir. Sıhhiye vegâleti Yalovayı 
eline alırken Bursayı da kül halinde eline al
malıdır. Sözü uzatmamak için meseleyi iki mad
de halinde telhis edeceğim : 

1 - Yalova Sıhhiye vekâletinin su merkezi 
olacaktır. Bu takdirde Sıhhiye vekâleti orayı 
mutlaka bir hastane şeklinde idare edecektir. 
Sıhhiye vekâleti kendi bütçesinden masraf ayı
rır ve idaresini temin eder. 

İkinci nokta; Yalova, ayni zamanda bir ti
caret müessesesidir. Kendi başına Sıhhiye vekâ
leti bütçesine daima yük olacaktır. Yalnız Sıh
hiye vekâletine değil bu işi üzerine alacak olan 
her hangi bir müesseseye de yük olur. Çünkü 
Yalova her noktai nazardan halkın seviyesine 
uygun bir yer değildir. Bunu halkm ihtiyacına 
ve kesesine uygun bir hale koymak lâzımdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hükümetin bu 
teklifi, bir taraftan vermiş olduğu sıhhat kara
rının tatbikine ve orada yapmış olduğu meba-
ninin muhafazasına doğru bir hareket olmakla 
beraber işin daha ciddî bakımdan Sıhhiye vekâ
letine tevdii noktası da çok şayanı dikkat ve şa
yanı memnuniyettir. 

Şurasmı bilmek lâzımgelir ki, bu gibi işleri 
resmî ellerle idare etmek ve işletmek doğru de
ğildir. Meğer ki, bu resmî eller dikkatli ve mü
temadi murakabe ile zihniyetler üzerine müessir 
olabilecek kadar âmil olsun. Çok temenni ederim 
ki, Türkiye için hakikaten güzel ve numune itti
haz edilmeğe lâyik olan Yalova, diğer yerlerde 
açılacak kaplıcaların idaresi ve faideli olması 
için numune olsun. 

Hüsamettin arkadaşın, doktor arkadaşın, ha
kikaten hem sıhhat bakımından, hem hesab ba
kımından söyledikleri mütalealar çok yerinde
dir. Bunlar nazarı dikkati calib şeylerdir. Bir 
defa biz hayat ve sıhhat isterken, mümkün ol
duğu kadar yalnız sıhaht ve hayatm elde edil
mesi için lâzım olan vesaitle mücehhez olmalı
yız. Burada bizim gibi fakir bir millete 797 bin 
küsur liraya çıkacak umumî otel, ne Bursanın, 
ne de Yalovanm amme ihtiyaçlarına çare olma
mış, ancak müstesna bir zümrenin keyif yatağı 
olmuştur. Biz bu kadar paralarla daha çok mü
esseseler yapılmasını Sıhhiye vekâletinden is
tirham ediyoruz. Şimdi benim vekâletten veya 

encümenden ricam ve soracağım sual şudur: mii-
cerred oraya insanlar gelsin, yerleşsin, orada bir 
hayat uyansın ve herkesin gidib gelmesi çoğalsm 
ve kolaylaşsın, bunu temin edebilmek için is
teyen otel açsm, ev yapsm diye lüzumu kadar 
arazi teminatı gösteriyoruz. Ben verilecek 500, 
1000 m2 gibi bir arazinin üzerine yapılacak mas
raflarla ne dereceye kadar bir teşvik vasıtası 
olacağını reddedecek değilim, fakat ne derece
ye kadar müessir olacağını cayi sual görmekle 
beraber, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletin
den soruyorum: Acaba kaplıcaların sulan oraya 
hücum edecek halka ne nisbette cevab verebile
cektir? Oraya gelecek halkm ne nisbette kaplı
calardan istifade etmesi mümkün olacaktır? 
Malûmu âliniz Köylerde ecnebilerin emvali gay-
rimenkuleye tasarruf etmeleri caiz değilken, 
buralarda ecnebilerin de, otel, pansiyon ve mes
ken yapmalarına da, teşvik bakımından, müsaa
de verileceğine göre, bu'kadar halkm banyosuna 
kifayet edecek kadar suyun bulanmaması ihti
mali var mıdır? Yoksa buna aid tertibat alınmış 
mı dır? Alınmamışsa suyun yapılacak mikdarâ 
su kâfi gelmezse, zannederim yanlış bir yola sa
parız. Her halde tenevvüre ihtiyacımız vardır. 

Dr. Gl. BESİM ÖMER AKALIN (Bilecik) 
— Muhterem arkadaşlar, şimdiye kadar belki 
15 - 20 kaplıcaya gittim. En evvelâ kendi sıh
hatim için, ayni zamanda da umuru sıhhiye 
hakkında tedkikatta bulunmak için. Yalova 
kaplıcasının suyu bu gün Fransanm en meş
hur kaplıcalarının sularının terkibinden daha 
iyidir, derecei harareti bir çok kaplıcalardan 
jflaha yüksektir. Burası son zamanlarda çok 
terakki etmiş ve tamamile fennî bir hale yak
laşmağa başlamıştır. Kaplıcaların; Yalova kap
lıcası numune olmak üzere Sıhhiye vekâletine 
rabtı en mühim ve en yolunda bir meseledir. 
Bundan 4 - 5 sene evvel tıb kongresi münasebe-
tile Sovyet Hükümetince memleketimize gönde
rilen heyetin reisi, Rusyadaki kaplıcaların 
umumî direktörü, ayni zamanda tekmil fakülte
lerin müfettişi idi. Tesadüf olarak Sıhhiye ve
kâleti tarafından verilen bankede bu direktö
rün yanında bulunuyordum. Memleketimizdeki 
kaplıcaların adedini ve ne yolda olduklarını 
sorduğu zaman hakikaten pek güç bir mevkide 
kalmıştım. O zaman Sıhhiye vekili ve şimdi 
Başvekil Dr. Refik Saydam hatırlalar ki, mem
leketimizde o zamanda 3 mühim kaplıca olduğu
nu ve az çok müterakki bulunduklarım ve su
larının tahlil edildiğini söylemekle beraber, 
Sıhhiye vekâletinin son zamanlarda kaplıcalara 
fevkalâde ehemmiyet verdiğini ve lâzımgelen 
tedkikatta bulunmakta olduğunu da ilâve et
miştim. Her memlekette kaplıcalar ibtidaî bir 
halde bırakılmamışlardır. Fransada bu gün 26 -
27 kaplıca vardır. Bunlarm suları her şeyden 
evvel yekdiğerine az çok yaklaşryorsa da hasta-
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lan tevzi için, ayni zamanda hariçten gelecek 
memleket halkmı müstefid etmek için her kaplı
canın hassai şifaiyesi şudur diyerek o yolda lâ
zım gelen alât, edevat ve saire tehiye edilmiş 
ve icab eden tesisat yapılmıştır. Yalova kaplı
casının suyu şimdiye kadar kükürtlü zannedili
yordu. Son zamanlarda Avrupadan celbolunan 
bir sular mühendisinin yaptığı tedkikat ve tah
kikat neticesinde bunda kükürt bulunmadığı ve 
tamamen termal olduğu tahakkuk etti ve diğer 
sularla da bu suyun karıştığı anlaşıldı. O za-
mandanberi Yalova kaplıcasının lâzımgelen 
terakki yoluna girdiği de taayyün etti ve her 

. zaman ve suretle de terakki etmektedir. Bu gün 
Hükümetimizin buraya bir çok paralar sarfede-
rek bu kaplıcayı hakikaten Avrupa kaplıcala
rı derecesine yaklaştırmakta olduğu görülüyor. 
Denebilir ki, Hükümet neden bu kaplıcaya bu 
(kadar para sarf ediyor? Hükümet hakikaten 
ihtimamla ve lâzımgelen muavenetle bunu mem
lekete numune olacak bir kaplıca haline getire
cektir ve hiç şübhe yoktur ki, badema bu kap
lıca diğer kaplıcaların da terakkisine hizmet ede
cektir. Bu kadar masraf oluyor. Kaplıca su
yunun oraya gidecek olan kimselere kifayet edib 
etmeyeceği meselesine gelince; arkadaşlar, bu-
jnun 24 saatte ne kadar su verdiği ve derecei 
hararetinin ne olduğu bu gün tamamile teayyün 
etmiştir, biliniyor. Yalnız Termal otelin, kap
lıca membamın üzerine yapılması bence bir ha
ta olmuştur. Sebebi; Avrupada bu surslar üze
rine yapılan, membalar üzerine yapılan mahal 
(doğrudan doğruya bir etablisman termaldir, bir 
kaplıca binasıdır. Orada oturulmaz, orada ya
tılmaz. Etrafta bulunan otellerde herkes isti
rahat eder ve zamanında kaplıcaya giderek is
tifade eder. Otelin memba üzerine yaplıması, 
bir dereceye kadar, banyoya giden zevatın ade
dini artırıyorsa da, bu doğru bir noktai nazar 
değildir. Diğer memleketlerde bu müessesei as
liye ayrıdır, onun etrafında oteller ve ayrıca 
anahaller,küçük binalar ve herkese muvafık ve
sait tehiyye olunmuştur. Bendenizce bu gün 
Yalova kaplıcasına yapılacak her türlü muave
net çok yerindedir ve memleket için hakikaten 
şayanı istifade bir müessesei sıhhiye haline ge
lecektir (Alkışlar). 

BERÇ TÜRKER (Afyonkarahisar) — Sa
yın arkadaşlar; bu gün muhterem Hükümetimizi, 
bu Yalova kaplıcaları hakkında getirdiği kanun
dan dolayı tebrik ederim ve bu kaplıcaları sa
bık Seyrisefainden kurtardığından dolayı da Hü
kümetimizi ayrıca tebrik ederim (Gülüşmeler). 
Çünkü bu kaplıcalar Akay idaresine verilmişti. 
Bu kaplıcalar Akay için bir yüktü. Konyalıla
ra vaktile iki fil hediye edilmiş, o yüzden 
kıtlık oluyormuş.... Onun gibi Akaym da bü
tün hasılatı Yalova kaplıcalarına gidiyordu. 
Muhterem Hükümet bu kaplıcaları Sıhhiye ve
kâletine vermekle pek yerinde bir iş yapmış olu

yor. Bunu söyledikten sonra bendeniz hatta ön 
yaşındanberi validemle Yalova kaplıcalarına gi
derdik, oradan daima civar köylüler istifade 
ederdi. Benden evvel muhterem arkadaşlarımdan 
bir kaçının da söylediği gibi, bu kaplıcalardan 
civar köylerdeki fakir halk hiç istifade etmi
yor, yalnız zenginler istifade ediyor. Bu fakir 
halkın da istifadesinin temini lâzımdır. 

Bunu söyledikten sonra şunu da ilâve etmek 
isterim ki, bendeniz her sene Afyonkarahisarı-
na gittiğim zaman görüyorum, orada Gazlıgöl 
kaplıcası vardır, Sandıklıda da yine bir şifa 
yurdu var, gözümle gördüm. Orada o civar 
halkı hamama giriyor, yerlerde oturuyor, top
raklarda oturuyor.... ve terini kurutuyor. 

• Bendeniz bunu Kızılay kongresinde bir kaç 
defa söyledim. Fakat Kızılaym bütçesi müsaid 
olmadığından, oralarda böyle kaplıcalar yapa
maz. Şimdi saym Hükümetimizden rica ediyo
rum. Yalova kaplıcalarından sonra burada da, 
Afyon ve civarının güzel sularmdan istifade et
mek üzere Konya ve yakınlarından gelen yurd-
daşlarımız, keçi sığındırır gibi küçük kovuşlar
dan çıkararak onlar için güzel odalar yaptırma
sını rica ediyorum. Bu temennimi lütfen naza
rı dikkate alsmlar. 

SIHHİYE E. Na. Dr. MÜNİR SOYKAM 
(Antalya) — Bendeniz bu teklifi kanuninin Sıh
hiye encümeni mazbata muharriri olmam itibari-
le bu hususta bir kaç kelime arzedeyim. 

Osman Şevki biraderimiz bilhassa su mik-
darı ne kadardır, ve bunlar tahlil edilmiş midir? 
dediler. Ayni mütaleaya Refik înce arkadaşımız 
da iştirak ettiler. Bu hususta doğrudan doğru
ya muhterem hocamız Besim Ömer güzel cevab 
verdiler. Yevmiye 800 metre mikâbtan fazla su 
vermektedir ve lâzımgelen tahlili kimyevisi de 
yapılmıştır. Binaenaleyh, yapılacak ve yapılmış 
tesisata kifayet edecek mikdarda su vardır. 

Osman Şevki arkadaşımız otelcilikten bah
settiler ve hastane gibi idare edileceğinden ve
kâlet bütçesine ağır bir yük olacaktır, buyurdu
lar. Sıhhiye vekâletine devredilmesi, sıhhî bir 
müessese olmasını arzu ettiğimiz bu kaplıcala
rın esasen de sıhhat müessesesi olmasından mü-
tevellid ilk tesisatmm fennî bir surette yapılma
sı zarurî olduğundan bu gibi işlerde de vekâle
tin yardımı lâzımdır. Hükümet bu ehemmiyetli 
vaziyeti nazarı dikkate aldığından dolayı da ka
nuna hususî bir hüküm konulmuştur. Çünkü bu 
gibi hidemattan daha güzel neticeler bekleme-
sindendir. Memleketimizin buna mümasil mü
him işlerinde muvaffakiyetler elde eden vekâ
letimizin bu mühim işinde de iyi netice elde ede
ceğine kani ve emin bulunuyoruz. Yalnız mem
leketin bir çok yerlerinde böyle sıcak su kaplı
calarımız vardır. Neden bu Yalovayı tercih et
tiğimiz hakkında bir sual sordular. Bu pek ta
biidir. İstanbul bu gün bütün yurdumuzun has-
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talarınm şifa almak üzere koştuğu bir ilmü ir
fan merkezidir. Şimdiye kadar kaplıca tedavisi 
görmesi lâzrmgelenleri Karlispata, Vişiye yani 
ecnebi memleketlere gönderiyorduk. Devletin 
kanunen tedavi etmesi lâzımgelen kimseleri de 
para vererek yine oralara gönderiyorduk. Bunu 

kavrayamayanların bazıları bunu israf telâkki edi
yorlardı? îlmü irfan merkezine en yakin bulu
nan Yalovada asırlarca evvel mevcud bulunan 
fakat bu gün harabesi kalan bir merkezde sıhhî 
teşkilât kurmak en önemli bir iştir. Osman 
Şevki arkadaşımız Yalova kaplıcalarının Bursa 
kaplıcaları ile tevhidini istediler. Gönül isterdi-
ki, memleketin her noktasındaki kaplıcalar asrî 
hale konsun, inkişaf ettirilsin. Fakat bu birin
ci adımdır. Yalova tekemmül ettikten sonra ya
pılacak olan bir teklif ve takdir ile her hangi 
bir kaplıcayı tevhid gayet kolaydır Eşhasm huku
ku ve umumî amme hizmetleri nazarı dikkate 
alınarak böyle bir şekle raptetmek kolay bir me
seledir. Esasen buna kimse muhalif değildir. 
Yalova tekemmül ettikten sonra bu nazarı dik
kate alınabilir. 

Bere Türker arkadaşımız, fakir ahali için de 
Yalova kaplıcalarında kolaylık gösterilsin de
diler. Bu çok yerinde bir dilektir. Orada tabi-
a/tile bir hastahane değil bir tedavi müessesesi 
kurulacaktır. Hastahanenin hususî yatakları 
polikinlikleri olduğu gibi kaplıcalara gelecek 
olan eşhasm haline ve seviyesine göre lojman
lar, binalar ve tesisat lâzımdır. Orada kısa ve
ya uzun müddet ikamet edecek eşhasm ika
metlerine mahsus yerler hazırlamak zaruridir. 
Bu bir otel değildir. Otel, bir tabiri âm olarak 
kullanılmıştır. Doğrudan doğruya oraya gelecek 
olan hastaların gerek hastalıkları ile ve gerek 
seviyei içtimaiyelerile mütenasib şekilde otur
tulmaları ve istirahatlarının temini ile bu ida
re mükelleftir. Hiç şüphe yok ki umumun ihti
yacını karşılayacak olan büyük ve asrî hasta-
hanelerimizde lüks odalarımız vardır. Bununla 
beraber fukara halk için yüzlerce yataklarda 
meccani tedavi yapan hastahanelerimiz de var
dır. Yalovanm muhitten ve dışardan gelecek fu
kara hastalar için de ağuşu şefkatmı açacağı 
zaman uzak değildir. Heyeti umumiyesi hakkın
da maruzatım budur. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Bir soracağım var. Yalovada kâfi mikdarda su 
var dediler. Bu suretle yâni kâfi mikdarda di
ye, umumî mahiyette maksadlarmı ifade etti
ler. Böyle umumî mahiyette söyliyeceğinize 
rakam olarak ifade edemez misiniz? 

SIHHAT ve î. M. En. Na. MÜNİR SOYKAN 
(Antalya) — Burası şimdiye kadar Denizyolları 
idarşsinin elinde idi. Bundan, sonra sıhhî işle
rimizi muvaffakiyetle idare eden Sihhiye vekâ
letine bütün fennî tesisatile birlikte intikal edi
yor. îcab eden tedMkat ikmal edilirse mufassal 
rakamlar verilebilir. 

SIHHAT ve 1. M. V. Dr. HULUSİ ALATAŞ 
(Aydın) — Arkadaşlarımı tatmin etmek için 
evvelâ su mikdarmdan bahsedeceğim. 24 saat 
zarfmda 1 700 000 litre su akar. Bu günkü 
toplanmış ve tesbit edilmiş olan mikdar budur. 
Yalova kaplıcalarının imarı, ihyası ve su şehri 
şekline getirilmesi evvelce aldığımız karar ica
bıdır. Sıhhat vekâleti bunu takib edecektir. 
Memleketimizin bir çok yerleri kaplıca itibarile 
çok zengindir. Kaplıcalarımızın yekûnu 176 
dır, içme sularımız 44, maden sularımız da 54 
tür. Büyük teessürle arzedeyim ki, bunlardan 
hiç birisi sıhhî şartları haiz değildir, esaslı, 
fennî tedkikleri de yapılmış değildir. Kaplıca
nın mütekâmil vaziyete geçebilmesi icabları 
görülüyor. Bunu tedricen yaparken diğerleri 
üzerinde de çalışmak, sermayelerini bularak on
lardan en iyi şekilde istifade etmek büyük ar
zumuzdur. Inşaallah pek yakında o mevzulara 
da girmiş oluruz. (Alkışlar). 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Ar
kadaşlar ; en lâzim ve en faydalı bir işimizi dok
torlarımız sihhî ve ilmî noktadan söylediler. 
Ben biraz iktisadî tarafma gideceğim. 

Yalova ve Bursanm 50 - 60 senelik tarihini 
bilirim. Çocukken de, gençken de gittim. O za
manlarda oraya gidenler daha ibtidaî, fakat 
keselerine daha uygun bir halde yaşarlardı. 
Meselâ villâlar vardr, bir oda, bir mutbak ve 
bir banyo olurdu. Oraya aile efradı, şu kadar 
kira mukabilinde ahçisile gider, otururdu. 

Şimdi oraya bir ailenin kaça gidebileceğini 
gazetelerde okuduğunuz ilânlarla hesab edebi
lirsiniz. Bir adam için, Bursada Yeni otelde 
veyahud Yalovada günde 8 liradır. 

Bendeniz dedim ki, iktisadî cihetten neden 
dolayı bu kadar pahalıdır. Benim cebimde fiat 
listeleri var. Sıhhî bir ihtiyaç üzerine gitmek is
tediğim Karlisbaddaki Vişi ve Almanyadaki Vis 
Baden kaplıcalarının fiatı karı koca, yemek iç
mek de dahil olduğu halde günde 8 liradır. Bizim
kisi ise yanı başımızda olduğu halde adam basma 8 
liradır. Bu sıhhî bir ihtiyaçtır. Bilhassa ihtiyar
lar için çok lâzım olan bir ihtiyaçtır. Bu kadar 
ağır şerait içersinde Yalovaya gitmeğe imkân 
yoktur. Bu noktai nazardan bu kaplıcaların sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletine bağlanma
sına çok memnun oldum. Bay vekil maden sula
rından bahsettiler. Hakikaten bu memlekette 
maden suları akar giderdi. Şimdi şişeler içinde 
halkm istifadesine konulmaktadır. Bu şayanı 
şükran bir şeydir. Ben eminim ki, bu kaplıcalar 
da bu vekâletin idaresinde halkm istifadesine 
arzedilecek ve fiatlarda mümkün olduğu kadar 
tenzilât yapılacaktır. Bu günkü şerait içinde 
dört nüfuslu bir aileye burası günde 32 liraya 
mal olmaktadır. Bizim memlekette hangi kese 
buna müsaiddir. Bu noktadan çok tedkik edil
mesini rica ediyorum. Doktorlar sıhhî tarafmı 
söylediler, ben de bu işin kese tarafmı arzettim. 
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Bu gün çocuklarile beraber bir karı koca Kar-
lisbadda bir ayda 400 lira ile oturabilir, Yalova-
da ancak 500 lira ile oturabilir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Keçiörene gelsin 
100 lira ile oturur. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Bende
niz burada bir f ırsad buldum, kaplıcalar hakkın
da bir az maruzatta bulunmak istiyorum. Yalova 
hakkmda sözüm yoktur. Onu ne şekilde yapmak 
lâzrnı gelirse lâyiha elinizdedir, yaparsınız. Yal
nız memleketin diğer taraflarını şimdiye kadar 
hiç düşünemedik. Memleketimizin her yanmda 
bir çok kaplıcalarımız, içme sularımız olduğu 
halde bunlar üzerinde bu güne kadar hiç bir ted-
kikimiz yoktur. İyi bilirsiniz ki TürMyenin her 
taraf mda yaz mevsiminde halk kaplıcaya hücum 
eder. Her tarafta çadırlar kurulur ve bunlardan 
istifade edilir. Memleketimizde doktor bulunma
dığı zamanlarda kaplıcaların suyu kalp, ciğer, 
böbrek hastalıklarına, ayak sızısma, baş ağrı
sına, sancıya, hülâsa 72 derde deva olarak bili
nirdi. Acaba böyle midir? Hayır elbette böyle 
değildir. Arkadaşlar memleketimizde öyle kaplı
calar var ki 

ŞÜKRÜ ATAMAN (Muş) — Hasan Kale 
kaplıcası gibi... 

DURAK SAKARYA (Devamla) — Evet Ha-
sankaleden bahsedeceğim. Orada bulunmuş vali
ler de içimizde var. Hasankaleden de ılıcadan 
da bahsedeceğim. Sizin Muştan da bahsedeceğim; 
sırası gelince hepsinden behsedeceğim. Siz biz 
yok, memleket var. 

Biz hep beraberiz, ayrı gayrımız yoktur. Böy
le düşünenler yanlış düşünüyorlar (Devam ses
leri). Arkadaşlar, Şarkta içme sulan vardrr, 
Köprü köyünde bir de kaplıca vardır. Hasan-
akleden, ılıcadan da bahsetmiyorum şimdi. Ec
nebiler bütün dünyayı gezmişler, dolaşmışlar, 
nihayet orada bu suları, kaplıcaları bulmuşlar. 
Tedkikat yapmışlar. Neticede bu kaplıcanın Av-
rupada bulunan bütün kaplıcalardan daha yük
sek olduğunu görmüşler. Tabiî mesmuatımı söy
lüyorum, fakat kuvvetli bir mesmuat. Burayı 
hepsine tercih etmişler. Nihayet orayı, kaplıca
da dahil olmak üzere satın almışlar. Tesisat ya
pacakları sırada Harbi umumî çıkmış ve ondan 
dolayı bunu yapamamışlar. Çok şükür ki yapa
mamışlar. Çünkü şimdi biz yapacağız inşaal-
lah. Ben Sıhhiye vekâletinden temenni ediyo
rum, artık bunun zamanı gelmiştir, buna bir ça
re bulsunlar. Çünkü köylülerimiz arabasile, 
kağnisile, bütün ailesile bir çok kaplıcaların ba
şına gelmişler ve orada ve sair kaplıcalarda ne 
olduğunu bilmezler, 50, 100, 500 çadır kurarak 
batıb çıkarlar. Hasan kalesinden bahsediyorum, 
ikusura bakmasınlar onlar benim hemşerilerim-
dir. Göz ağrısı çok olduğundan kendilerine kör 
dalanlar, derler. Ne yapsınlar, orada göz ağrısı 
çoktur. Bu kaplıcalar sıhhî midir, nedir bilmi

yorlar. Bunun önüne geçmenin de imkânı yok
tur. Onun için yine Sıhhiye vekâletinden rica 
ediyorum. Bu günden itibaren artık memleke
tin neresinde böyle kaplıcalar varsa hepsinin 
üzerinde tedkikat yapsmlar, bunların derecele
rini anlasınlar, hangilerinin hangi derde deva 
olduğunu halka bildirsinler. Bunların hangile
rinin içilib hangilerinin içilemeyeceğini herkes 
anlasın, herkes istifade etsin, biz de istifade 
edelim. Bu gün Yalovada olduğu gibi oradan 
10 bin kişi, 100 bin kişi, bir milyon kişi istifade 
etmesin. 18 milyon Türkü de düşünelim (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Söz almış daha bir çok arkadaş
larımız vardır. Riyasete verilmiş bir kifayeti 
müzakere takriri de elimizdedir. Müsaadenizle 
takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerelerin kifayetinin reye konulmasını 

teklif ederiz. 
Erzurum Ankara 

Şükrü Koçak Mümtaz ökmen 
MEMED ALDEMtR (izmir) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhinde mi? 
MEMED ALDEMÎR (izmir) — Evet kifa

yeti müzakere aleyhinde söyleyeceğim. Yüksek 
Hükümetimiz sıcak sular hakkmda bu gün bize 
bir kanun getirmekle memleketin en canlı dava
sı üzerine parmağını koymuştur (Kifayeti mü
zakere hakkında söylemiyorsunuz sesleri). 

Kifayeti müzakere aleyhinde söylüyorum. 
Memlekette yalnız şurada burada değil her ta
rafta kaplıcalar mevcuddur. Bir teselsüle im
kân verirseniz, müsaade ederseniz ben de izmir 
vilâyeti dahilindeki sıcak sulardan bahsedeceğim. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Her memleketinde 
kaplıcası olan söz söyleyecekse biz de söyleye
lim. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Sen de 
söyle, 

MEMED ALDEMÎR (Devamla) — îzmir vi
lâyetinde mevcud olan kaplıcaların bir çokları
nın denizle kucaklaştığını, ve Izmirdeki bu kap
lıcaların 8, 10 taneyi bulduğunu ve Arabistan-
dan ve hatta Avrupanm muhtelif yerlerinden bu
raya akınlar yapıldığını hepiniz bilirsiniz. Ya
pılan hafriyat neticesinde bu kaplıcalardan bir 
çok tarihî eserler dahi çıkmaktadır, izmir gibi 
müstesna bir vilâyette bulunan bu gibi kıymetli 
membalar varidatı mütemadiyen kısalan beledi
yeler üzerinde kalmıştır. Bendeniz Sıhhat ve
kâletinin takib edeceği programda bunu hassa
ten ön plâna almasmı rica ederim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 
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Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve kaplıcala
rın inkişafı işlerinin Sıhhat ve içtimaî muave

net vekâletine devri hakkında kanun 
MADDE 1 — Yalova kazası dahilinde olub 

îcra Vekilleri Heyetince musaddak haritasında 
gösterilen sınır içindeki Devlete aid sıcak ve 
sağlık su kaynaklarile kaplıcaların ve bunlara 
aid binaların, kaplıcalar tesisatının ve arazinin 
istismar, intifa ve idaresi bütün hukuk ve ve-
caibile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine 
devrolunmuş ve Yalova kaplıcaları işletme ida
resi namile bu vekâlete bağlı hükmî şahsiyeti 
haiz bir teşekkül vücude getirilmiştir. 

icabında harita haricinde kalan ve Devlete 
aid bulunan araziden lüzum görülecek kısımlar 
dahi îcra Vekilleri Heyeti kararile buna ilâve 
edilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalaa var 
mı? 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Bu birinci 
maddeden ve bunu takib edecek maddelerden 
anlaşılıyor ki Hükümet teklif ettiği bu lâyiha 
ile Yalova kaplıcalarını, Devlet malı olan Ya
lova kaplıcalarını müstakar şekillerden biri 
olan ve bir az işin ticarî karekterlerinden 
ve mahiyetinden doğan zaruretle hükmî 
şahsiyeti haiz bir müessese marifetile idare 
etmek teklifinde bulunuyor. Vaziyet bu
dur. Fakat maddenin yazılışı, kaplıcaların 
Sıhhiye vekâletine devredileceğini tasrih 
etmektedir. Şahsî kanaatimce bu yazılış tarzın
da aşağıdaki maddelerle irtibatı kesen bir ma
hiyet vardır. Bir defa şu bakımdan ki evvelâ 
maddenin birinci fıkrasında yalnız hükmî şah
siyeti haiz bir müessese teşkil olunacağından 
bahseylemekle iktifa olunuyor. Bu malların bu 
müesseseye devrine dair bir hüküm yoktur. Bir 
hükmî şahsiyetin muayyen bir patrimuan üzerin
de faaliyette bulunması için kendisine evvelce 
bu patrimuanm devredilmesi lâzım gelir. Derhal 
ikinci maddeye geçilir geçilmez orada Yalova 
kaplıcaları idaresinin intifa hakkı sakit olur, 
tabirini görüyoruz. Bu mallar üzerindeki inti
fa hakkmm Yalova kaplıcaları işletme idaresi
ne verildiğine dair, birinci maddede bir hüküm 
yoktur ki ikinci maddede bundan bahsedilsin. 
Binaenaleyh tezat hâsıl olacaktır. Kanaatımca 
maddenin şu olması lâzımdır. Yalova kaplıca
ları, hukuk bakımından, bu işle meşgul olmak 
üzere teşkil edilecek olan bir hükmî şahsa dev-
rolunur. Bu müessese bir nevi idarî vesayet al
tına almarak Sıhhat vekâletine bağlanır. Bu 
da ifade ettiğim madde ile diğer maddeler, bun
dan sonra, birinci madde ile mütenazır bir hale 
gelmiş, hem de iş hukuk esaslarına uygun bir 
şekil alınış olur. 

Zannederim Hükümetin ve encümenin nok-
tai nazarının bunu ifade etmesinde Sıhhi ve ve
kâletine verilmekte olan, bn kaplıcaların idaresi, 

işletmesi değildir. Aşağıdaki maddeler de bu
nun böyle olmadığını gösteriyor. İşletilmesi için 
ayrı bir hüküm vardır. Sıhhiye vekâletine; iş
letme idaresi üzerinde bir murakabe, bir nâzmı, 
memleketin umumî sıhhati bakımından direktif 
veren, o müessesenin harekâtını yaMnden takib 
eden bir yüksek merci sıfatı verilmektedir. Yok
sa hiç şüphesiz ki, Sıhhiye vekâleti bu işin iş-
letmesile uğraşmayacaklar. Encümen kabul bu-
yurursa bu arzettiğimi ifade edecek şekilde bir 
madde hazırladım. Takdim ediyorum, Takdir 
yüksek heyetinizindir. 

MlTAT AYDIN (Trabzon) — Maddede di
yorlar ki, bu projenin de haritası mevcuddur. 
Harita dahilinde mevcud olan mebani demiyor. 
Bu haritanın da bir sureti lâyihada bulunması 
lâzımgelmez mi idi? 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Mitat arkadaşımız haritanın kanuna bağlı olma
sını istiyorlar. Bu yerler yine Hazinenin tahtı 
tasarrufunda olacaktır. Yalnız bu yerin işletil
me salâhiyeti Hükümetin eczasından olan Sıhhi
ye vekâletinin nezareti ve murakabesi altmda 
bir şahsiyeti hükmiyeye devredilmiş olacaktır. 
Binaenaleyh, haritanın lâyihaya bağlı olmasmm 
faydası nedir bilmiyorum. 

Ali Rıza arkadaşım, birinci maddede bir ta
dile lüzum görüyorlar. Bir madde bir kaç türlü 
yazılabilir. Kendileri de yine bu kürsüde mak
sadın ne olduğunu bizimle mutabık olarak izah 
buyurdular. Binaenaleyh maddenin şu veya bu 
şekküle devredilmiştir) şeklinde tadilini arz ve 
ğiştiriyorsa onun değiştirilmesi mümkün ola-
bilir.Binaenaleyh, maddenin tebdili zannediyo
rum ki, amelî bir fayda temin etmeyecektir. 

BAŞKAN — Takriri okutacağım. 
Yüksek Reisliğe 

Birinci maddenin ilk fıkrasının : (. . . bütün 
hukuk ve vecaibi ile . . . . ) ibaresinden sonraki 
kısmmm ( . . . . Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâletine bağlı « Yalova kaplıcaları işletme ida
resi » namı altmda hükmî şahsiyeti haiz bir te
şekküle devredilmiştir) şeklinde tadilin arz ve 
teklif ederim. 

Konya mebusu 
Ali Rıza Türel 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Nazan dikkate alanlar ... Almayanlar ... Nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Maddeyi, bu ibareyi ilâve etmek suretile re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Smırlan birinci madde ile tes-
bit olunan sahanm Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince tayin edilecek mmtakalarmda husu
sî mesken, otel, pansiyon, kapalı eğlence yer
leri, gazino, lokanta ve dükkân inşa ve tesis et
mek isteyenlere parasız olarak Hazineye aid ara-
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ziden aşağıdaki kayid ve şartlara göre lüzumu 
kadar arsa ferağ ve temlik edilebilir. Temlik 
edilen bu yerler üzerinde Yalova kaplıcaları iş
letme idaresinin intifa hakkı sakit olur. Kap
lıcalar bölgesinin umumî plânı ile bu bölgede ya
pılacak binalarm mevkii ve inşa şekilleri ve ayrı
lacak arsaların mevkilerile mikdarları ve kroki
leri Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tes-
bit edilerek ilân olunur. 

tşbu kanunun neşrinden sonra yapılacak bi
nalarm tam kârgir veya beton olması şarttır. 

Bu hükümlere uygun olmayarak yaptırılacak 
olan binalar 10 - VI - 1933 tarih ve 2290 saydı 
belediye yapı ve yolları kanununun 13 ncü mad
desindeki hükümler dairesinde yıktırılır Mez
kûr maddenin belediye encümenlerine verdiği 
vazifeyi Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
uzuvları ve idare heyetine verdiği vazifeyi de 
İstanbul vilâyetinin idare heyeti görür. 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Her bina için parasız verile
cek arsa mikdan (2000) metre murabbamı ge
çemez. Yapılacak binanm şekil ve istimal tarzı 
bu mikdardan fazla arsaya ihtiyaç gösterdiği 
takdirde bu gibi arsalarla yabancılara verile
cek arsaların teffizleri İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile yapılır. 

BASK AK — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Kaplıca bölgesine bitişik ara
zide ve sınırdan beş yüz metre mesafede ve Ya
lova iskelesinden kaplıcaya giden ana yol ke
narlarında yapılacak bina ve dükkânların İstan
bul vilâyetince önceden tesbit veya alâkalılar ta
rafından yaptmlıb yine İstanbul vilâyetince 
tasdik edilecek plânlara göre yapdır. Bu plân
ların tesbit ve tasdikmda bölgenin ahengine ve 
sahihlerinin malî kudretlerine uygun olmaları 
göz önünde bulundurulur. 

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

MADDE 5 — İkinci ve üçüncü maddelerde 
yazılı muameleler bitirildikten sonra Yalova 
kaplıcaları işletme idaresi Sıhhat ve İçtimaî mu
avenet vekâletinden alacağı emir üzerine mü
racaat sırası gözetilmek suretile Mme ne mikdar 
arazi teffiz edileceğini krokisile birlikte Yalo
va kaymakamlığına bildirir. Müracaatların ya
zı ile yapılması lâzımdır. Kaymakamlıkça bu 
krokiler esas tutularak gösterilen arsaların is
tekliler adrna işbu kanunda yazılı şartlar daire
sinde tapuda tescil muamelesi hemen yaptırılır. 

Bu kanun hükümlerine göre üzerlerinde in
şaat yapılmadan bu arsalar satılamaz ve başka
sına devrolunamaz. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Tapuya tescil tarihinden iki 
yıl sonuna kadar ikinci madde hükmüne göre 
inşaat yapmamış olanların namlarına tescil edil
miş olan arsaların kayidleri hiç bir muameleye 
hacet kalmaksızın Yalova kaymakamlığınca 
Hazine namma değiştirilir. Bu muamele harç 
ve resme tâbi değildir. 

Ancak bu müddet içinde en az binanm ke
şif bedelinin dörtte biri mikdarmda inşaat yap
mış olanlara arsa ve inşaatı başkasma devret
mek veya inşaatı bizzat bitirmek müsaadesi 
verilir. Bu suretle devir alan veya inşaatı bitir
mek müsaadesini alan kimse evvelki iki senelik 
müddetin bittiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
inşaatı bitirmeğe borçludur. 

İnşaat başladıktan sonra vefat edenlerin va
rislerine intikal eden yukarıdaki iki yıllık müh
let dört seneye ve inşaatı ikmal için bir senelik 
müsaade alanlarla devralanlardan vefat eden
lerin varislerine intikal eden mühlet de üç 
seneye çıkarılır. 

Gerek sahib ve gerek varislerine verilen bu 
mühletler zarfında ikmal edilmeyen inşaat ve 
bunlarm arsaları hakkında birinci fıkra hükmü 
tatbik olunur. 

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

MADDE 7 — Yalova kaplıcaları işletme ida
resi bu kanunla kendisine verilen hakkı muha
faza ettiği müddetçe aşağıda yazdı vergi ve re
simlerden muafdır. 

A) Birinci maddede gösterilen smrr içinde 
olub Yalova kaplıcaları işletmesine verilen mev-
cud binalarla idare tarafından yaptırdacak bi
nalarm bina ve iktisadî buhran vergileri, 

B) Mezkûr smır içinde işletmeye aid bulu
nan arazi, arsa ve ormanların ve para ile alına
cak arazinin arazi vergileri. 

İkinci madde mucibince parasız verilecek ar
saların üzerine sahihleri tarafmdan yaptırdan 
binalardan inşaatm bittiği tarihden itibaren on 
sene sonuna kadar bina vergisi almmaz. 

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

MADDE 8 — Kaplıcaların inkişafı ve kendi 
geliri ile karşdayamayacağı işletme masrafları 
için muktazi tahsisat Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti bütçesinde açdacak hususî bir fasla 
yardım olarak konulur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiy enler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Kaplıcalar işletmesi ticarî usul
lere göre idare olunur ve bunlarm sarfiyatı Mu-
hasebei umumiye, Arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunları hükümlerinden ve Divanı muhasebat 
vizesinden müstesnadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiy enler ... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 10 — İşletme idaresinin her malî 

yüa aid bilanço ve kâr ve zarar hesablan her 
malî yılın hitamından itibaren dört ay içinde 
tanzim ve kayidlere ve evrakı müsbitelere mu-
tabakati tedkik edilmek üzere Divanı muhase
bata tevdi olunur. Divanı muhasebatın bu husus
taki raporu, bilanço ve kâr ve zarar hesablarile 
birlikte malî yüm hitamından itibaren 9 ay için
de Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

ALI RİZA TÜREL (Konya) — Encümenden 
bir sual. 

Bilanço ve kâru zarar hesablarmm Divanı 
muhasebata tevdii üzerinde bir karar verümiye-
cek mi Yani mümasil şirket veya müesseselerde 
olduğu gibi müesseseyi idare eden zat veya ze
vatın hesablan için bunu lüzumlu görmüyorlar 
mı? 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — He
sabın tasdikmdan sonra. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Muhasebei umumiye kanununda, mütedavil ser
maye ile idare edilen müesseselerin ne şekilde 
hesab vereceglerine dair hükümler vardır. Orada 
Maliye vekâleti ve Divanı muhasebattan intihab 
edilecek bir heyet tedkikatmı yapar ve bu ted-
kikatmm neticesini Divanı muhasebata arzeder 
ve Divanı muhasebat da bunun evrakı müsbite-
lerini tedkik ederek neticei tedkikatmı Büyük 
Meclise bildirir. Bundan başka daima Sıhhiye 
ve Maliye vekâletleri müfettişleri bu müesseseyi 
murakabeleri altında bulunduracaklardır. Bu 
müessese muhasibi mesulünün mesuliyetini mu-
cib bir hal varsa Sıhhiye vekâleti Meclisin taki
binden evvel bunu nazan dikkate alacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 11 — İşletme idaresinin idare büt
çesi ile daimî ve muvakkat kadroları Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletince tasdik ve memur
ların tayini mezkûr vekâlet tarafından icra olu
nur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Yalova kaplıcaları memurla
rı halk ile ve mensub oldukları idare ile muame
le ve münasebetlerinde hususî hukuk ahkâmma 
tâbidir. 

ALİ RÎZA TÜREL (Konya) — Bu madde ile 
ileride gelecek bir madde arasında, şahsî kanaa
timce, bir tezad vardır. İleride gelecek bir mad
dede ; Hükümetin teklifine göre, bu müessesenin 
memurları 1452 numaralı kanundan müstesna 
olacaktı. Fakat Bütçe encümeninin barem namile 
anılan kanunla, Devlette ve Devlete bağlı mües
seselerde çalışanların maaşları arasmda hakikî 
bir teadül vücude getirmek esasını şamil olarak 
kabul ettiği için, bu fıkrayı lâğvetmi^ti. Şim
diki hüküm ise bu müessese memurlarının, ge

rek halkla ve gerek idare ile münasebetlerinde, 
hukuku hususiye hükümlerine tâbi olduklarım 
tesbit etmekle bunların istihdam vaziyetlerinin 
de mukavelevî bir esasa dayandığını ifade etmiş 
demektir. Halbuki barem, yahud teadül kanunu 
dediğimiz kanun mukavelevî bir vaziyet değil, 
nizamî bir vaziyet ihdas eder. İM tarafla; me
murla Devlet veya idare arasmda tarazii tara
feyne müstenid bir mukavele yoktur; maaş ve 
terfi hususlarında. Halbuki memurun idare ile 
olan bütün münasebatmda hukuku hususiye hü
kümleri tatbik edilince, istihdam vaziyetleri de 
hukuku hususiye hükümlerine yani mukavele 
esaslarına tâbi olacak gibi geliyor bendenize. 
Bilmiyorum encümen bu maddeden sarfı nazar 
edemez mi? Yahud maaş vaziyeti istisna edil
mek suretile, çünkü o fıkrayı kaldırıyorsunuz. 
Şayed barem teadül kanunu daha evvel çıkmış 
olsaydı ben bir hukukçu olarak barem kanunu
nu bunlara tatbik etmezdim. Barem kanunu 
muahhar bir kanun olunca ve bunlara da şamil 
olacağı bir maddede ifade edildiği için, bu ka
nunun, barem kanunundan evvel çıkması basit 
bir tesadüf eseridir. Bu itibarla bu maddeden 
vazgeçilebilir. Bendenizce bu maddeden sarfı 
nazar edilmesinde büyük bir mahzur yoktur. 
Bu hususta bir teklif de de bulunmayacağım. Yal
nız Yüksek Heyetin nazarı ittılaama arzetmek 
için söylüyorum. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Madde Maliye encümeninindir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA KEMALET-
TtN KAMU (Rize) — Madde eski kanunda 
vardır. Denizbanka aid olarak Yalova kaplı
calarının işletilmesi ve idaresine aid olan ka
nunda mvcuddur. Hükümetin teklifinde de 
«Yalova kaplıcaları memurları halk ile ve men
sub oldukları idare ile muamele ve münase
betlerinde hususî müeseseler ahkâmma tâbidir» 
denilmektedir. Biz Maliye encümeni bunda 
sadece hususî hukuk ahkâmma tâbidir diye kü
çük bir tadilât yaptık. Çünkü hususî müesese
ler ahkâmı diye bir şey mevcud değildir. 

Bu nokta üzerinde Hükümet memuru ile 
izahat teati ederken bize dedilerlti: «Bu kaplıca 
memurları ticarî müessese müstahdemleri gibi 
müşteri ile münasebetlerinde fatura alacaklar, 
verecekler, ve bu neviden malî ve ticarî muame
lelerde bulunacaklardır. Bu gibi hadiselerde 
vaki olacak her hangi bir ihtilaf da bir Devlet 
memuru gibi Şûrayi devlete mi gideceklerdir?. 
İşte hususî hukuk ahkâmı bunun için konul
muştur. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendeniz AH 
Riza arkadaşınım mütaleatma iştirak edeceğim. 
Çünkü Yalova kaplıcaları memurları halk ile 
ve mensub oldukları idare ile münasebetlerinde 
hususî hukuk hükmüne tabidirler. Zaten her 
hangi bir müessesenin halk ile münasebatmda 
hususî hukuka tâbi olması esastır. Binaenaleyh, 
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bu lâğivdir. Kaldı ki Devlet idaresi baremine 
taalluku itibarile Yalova kaplıcaları memurları 
hususî hukuk hükümlerine tâbidir dendi mi, 
gerek Devlet baremine ve gerek diğer bareme 
tâbi olmaması iktiza eder. Bu itibarla madde 
her iki noktai nazardan lâğivdir, zaiddir, tayyi 
icab eder. 

BAŞKAN — Serd olunan fikirler hakkmda 
bir takrir olmadığı için maddeyi... 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Bütçe encümeni maddenin kaldırılmasını 
teklif ediyor. 

BAŞKAN — Bütçe encümeni maddenin tay-
yini teklif ediyor. Bu teklifi reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kaldırılmıştır. 

MADDE 12 — Kaplıcaların inkişafına aid 
her türlü tedbirleri almağa ve yeni inşaat ve 
tesisat için Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâle
tinin her sene bütçesine konulacak (200 000) 
liralık tahsisatı ve işletmenin senelik muham
men gelirini tecavüz etmemek ve heyeti umu-
miyesi (2 000 000) lirayı geçmemek şartile 
gelecek senelere sari taahhüdlere girişmeğe Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekili salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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üzerinde işlenmiş suç gibi mi telâkki edilecek
tir, bu madde bunu temin ediyor mu? Bunun 
kâfi olduğuna benim kanaatim yoktur. Madde
yi nakıs görüyorum. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Me
selâ. 

ALİ RIZA TÜREL (Devamla) — Meselâ; 
zimmet yoktur. İhtilastan bahsetmişler. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Vardır. İhtilas ve zimmet diye keydediyor. 

ALİ RIZA TÜREL (Devamla) — Bunun ha
ricinde daha bir çok suçlar vardır. Yani demek 
istiyorum ki umumî bir ifade ile, Devlet malları 
üzerinde işlenen suçlara mürettep cezalarla ce
zalandırılır, şeklinde tadili faydalı görüyorum. 
Encümen kâfi görüyorsa bir teklifim yoktur. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— lüzum yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Maddenin son 
satırındaki kelime; mürettib değil, mürettebdir. 

BAŞKAN — Evet öyledir. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bu kanunun 

bu fıkraları esasen Adliye encümeninden geç
memiştir. Binaenaleyh müsaade buyurursanız 
şu nokta üzerinde bir maruzum var. (Bunları 
çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler 
ve her ne suretle olursa olsun...) dijre bir fıkra 
var. Buna lüzum yoktur. Burada bazı hususlar 
zühul edilmiş olabilir. Madamki Devlet malı 
vasfını veriyoruz. O halde buna da Devlet malı
na aid olan umumî hükümlere tâbi olması lâ
zımdır. Onun için bendeniz buna lüzum görmü
yorum. Bu şekilde takyidi ve tahdidi bir hü
küm zühule sebebiyet verebilir. 

Devlet malı diye tarif edince Devlet malmm 
aid olduğu umumî ahkâma tâbi olması lâzım
dır. 

Şimdi böyle fazla, ve yersiz tasrih sebebile 
bazı cihetlerin tatbikatta mahzur arzetmesi 
mümkün olabilir. Onun için encümen (Devlet 
malr) diye tarifile iktifa etsin. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Bu madde okunurken Bütçe encümeni üzerin
de tevakkufa dahi çok lüzum görmedi. Çünkü 
bu hüküm ilk defa olarak buraya gelmiş değil
dir. Bundan evvel bir çok şahsiyeti hükmiyeler 
hakkmda mevcud hükümlerin burada tekerrü
ründen ibarettir. Zannediyorum ki, burada bu 
şekilde kullanılmasında bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — İşletme memurları (3633) sa
yılı kanunla teşkil edilen Devlet denizyollan 
ve limanlan işletme umum müdürlükleri teka-
üd sandığma mümasili Devlet denizyollan ve 
limanları umum müdürlükleri memurlarmm 
hukuk ve vecaibi ile mezkûr kanunun 17 nci 
maddesi hükümleri dairesinde iştirak ettirilir 

MADDE 13 —Yalova kaplıcaları işletme ida
resine aid mallar Devlet malıdır. Bunları ça
lanlar, ihtilas edenler zimmetlerine geçirenler 
veya her ne suretle olursa olsun suiistimal eden
ler Devlet mallan hakkmda ika olunan bu gibi 
suçlara mürettib cezalara tâbidir. 

ALİ RİZA TÜREL (Konya) — Bir sual rica 
edeceğim. Maksad Devlet malları üzerinde işle
nen her nevi suçlarm o suçlara müteretteb ce
zalara göre tecziye edilmesidir, benim kanaa
timce böyle olması lâzımdır, madde bunun 
heyeti mecmuasını içine alryormu, yoksa tah
didi bir sayma kastetmişler midir?. Bir misal 
arzedeyim; Satiye binası işinde takibatı icab-
ettiren müzayedeye fesad karıştırma gibi bir va
ziyeti içine alıyor mu?. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bir Devlet memuru, vazifei memuresi icabmı 
ihlâl ederek, Devlet malmı bir suiistimale ma
ruz bıraktığı zaman duçar olacağı vaziyet ne 
ise burada da odur. Bu hususta 3460 numaralı 
kanun vardır. Kanunu beraber tesbit etmiş 
olduğumuzu kendilerine hatırlatırım. 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Üzerinde ha
kikaten bir az dikkatle durulması lâzım gelen 
bir madde olduğu için söz aldım. Zannediyorum 
3460 numaralı kanun bu kanunun maksadını 
daha vazıh kayıdlarla ihtiva etmesi itibarile 
şamil bir mahiyettedir. Bendenizin arzum, bu 
madde Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
malı Devlet malı olduğuna göre, bu mallar üze
rinde işlenecek herhangi bir suç, Devlet malları 



t : 31 266-1939 C : 1 
ve bunların % 5 aidatı ile Yalova kaplıcaları 
işletme idaresi bütçesinden tediye edilecek mu
adilleri hakkında ayni hükümler tatbik olunur. 

Denizbank memurlarından bu hizmetlerinde 
müstahdem iken yeni teşkilât kadrolarında va
zife almryarak açıkta kalacaklar hakkmda 
mezkûr (3633) sayılı kanunun beşinci muvakkat 
maddesi dairesinde muamele yapılır. 

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

MADDE 15 — Yalova kaplıcaları işletme ida
resinin hesab usulleri ve alnn, satım muamele
leri Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekil
liklerince tesbit ve îcra Vekilleri Heyetince tas-
vib olunacak esaslar dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Kaplıcalar tarifesi işletme 
müdürlüğünün iştirakile Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti tarafından teşkil edilecek bir hey
et marifetile tesbit ve adı geçen vekâletçe tas
dikten sonra tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Yalova, denizyolları idaresi
nin sefer ve tarifeleri bakımından (mütecavir 
sahiller) meyanmdadır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — 3287 numaralı kanun mülga
dır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Yalova kaplıcaları 
ve müştemilâtının yeni idareye devri (3633) sa
yılı kanunun 16 ncı maddesinde tesbit edilen 
esaslar dairesinde icra ve kıymet takdirini mucib 
ahvalin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
intihab olunacak bir memurun da iltihakile mez
kûr madde ile tayin edilen komisyon tarafından 
takdir edilir. 

Devir muameleleri yine mezkûr kanunun mu
vakkat ikinci maddesi ahkâmma göre yapılır. 

ALÎ RİZA TÜREL (Konya) — Devir mua
melesinden rüsum ve harç almacak mıdır? Alın
maması hakkmda bir fıkra konmasmı isteyece
ğim. 

B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Zan
nederim rüsum ve harç alınmasını mucib bir 
muamele yoktur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanun neşri tarihînden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Mü
nakalât vekilleri memurdur. 

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

B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — birin
ci maddesinde küçük bir tadil oldu, serlevhanın 
da ona göre değiştirilmesini rica ediyorum. «Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâletine ... » tâbiri 
vardır. «Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine 
bağlı, hükmî şahsiyeti haiz bir teşekküle dev
ri ...» şeklinde değiştirilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — O şekilde tashih ederiz. 
Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
H. V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) Hatay 

hakkındaki mukavelelerin tasdik ve tasvibini is
teyen kanun lâyihası bu gün Meclise takdim 
edilmiştir. Meclis Riyasetinden alâkalı 4 encü
mene havale buyurulmuştur. İş mühim ve müs
tacel olduğu için bu 4 encümenin bir arada bu 
işi tedkik ederek süratle intaç etmeleri için mü
saadenizi rica edeceğim. Havale edilen encü
menler şunlardır: Millî müdafaa, Bütçe, Hariciye 
ve Dahiliye encümenleri. Bunlardan Muhtelit 
bir encümen teşkiline müsaadenizi rica ediyo
rum. (Hay hay sesleri). 

BAŞKAN — Hariciye, Dahiliye, Millî müda
faa ve Bütçe encümenlerinin müştereken Muh
telit bir encümen halinde toplanmasını reyinize 
arzediyorum. (Beşer aza seçilsin sesleri). Her 
bir encümenden 5 zat seçmek suretile olursa Mu
vakkat encümen olur. Teklifleri Muhtelit encü
men teşkili içindir. 

H. V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) — Mu
vakkat encümen de olsa maksadı temin eder. 

BAŞKAN — 4 encümenden 5 şer azanm mu
vakkat encümen halinde toplanmasını reyinize 
arzediyorum. 

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

2 — İskân kanununun 36 ve 37 nci maddeleri
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve İskân 
kanunu Muvakkat encümeni mazbatası (3/113) 
[1] 

BAŞKAN — îskân kanununun bazı madde
leri hakkında bir tefsir mazbatası var, okuna
caktır. 

2510 numaralı iskân kanununun 36 ve 37 nci 
maddelerinin tavzihine aid tefsir 

1 - îskân kanununun 36 nci maddesinin (B) 

[1] 139 say ıh basmayaeı zabtın sonundadır. 
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fıkrasında pul ve damga resmi muafiyeti şümulü 
aşağıdaki şekilde tef sir olunmuştur : 

« Pul ve damga resminden muafiyet : Güm
rük ve vergi muafiyetleri, nakil ve iskân, tabi
iyet ve nüfusa ve tapuya tescil gibi kanunun 6, 
15, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 38 ve 39 ncu ve 
diğer maddelerinde yazılı muamelelere dair ken
dilerinden alman veya kendilerine verilen istida
lara, beyannamelere, muhacir kâğıdlarma, nüfus 
kâğıdlarma, nakliye tezkerelerine, muvakkat ta
sarruf kâğıdlarma, tapu senedlerine, defterlere 
her türlü istihkak ve tesellüm senedlerine, bera
berlerinde getirdikleri veya Hükümetten verilen 
eşya, hayvan, alât ve edevat ve saire için alınan 
veya verilen her türlü kâğıdlara velhasıl kanu
nun hüküm ve şümullerile alâkalı her türlü ve
sikalara ve evraka şamil olub muafiyet ve iskân 
ve tescil işlerinin hitammdan sonra yapılacak 
muameleler veya bunlarla ilgisi bulunmayan hu
suslar pul ve damga resmine tâbi tutulur. 

2 - Kanunun 37 nci maddesindeki A bendine 
aid aşağıdaki tefsir ve izahlar yapılmıştır. 

A - 1 numaralı mıntakadaki beş ve 11 numa
ralı mmtakadaki üç yıllık vergi muafiyetinin 
başlangıcı Hükümetçe iskân edilenlerde, iskân 
yardımlarının ikmal edildiği yılın sonudur; 
serbest iskâna tâbi tutulanlar da ise muhacir kâ
ğıdı aldıkları yılın sonudur. 

B - Muhacirlerde hududdan girdikleri, mül
tecilerde yerleşmek talebinde bulundukları, nak-
lolunanlarla nakil yapılacağının tebliğ olun
duğu ve göçebelerde iskâna başladığı andan 
vergi muafiyeti başlangıcı tarihine kadar ge
çen zaman zarfında muaf vergilerle mükellef-
fiyet varid olamaz. 

C - Hükümetçe iskân mıntakalan veya yer
leri değiştirilenlerin vergi muafiyeti başlangıcı 
en son nakledildikleri yerde iskân yardımları
nın ikmal edildiği yıl sonudur. Bu tarihe kadar 
da B fıkrası hükmü tatbik olunur. Ancak bulun
duğu yerde muafiyet müddetini bitirdikten son
ra naklolunanlar hakkında yeni nakil yapı
lanlar gibi muamele olunur. 

Serbest iskâna tâbi olanlar hakkında bu fık
ra hükmü cari olmaz. 

D - Bir aile ferdleri ayni zamanda veya ay
rı ayrı zamanlarda başka başka yerlere veya 
mmtakalar iskân edilmiş iken sonradan bir 
yere toplu iskân edilirlerse bunlar da vergi mu
afiyeti başlangıcı en son iskân yerinde aile reisi
ne aid iskân yardımlarının ikmal edildiği yı-
lm sonu olur. Bu ferdlerden ayrıca vergi ile 
mükellef tutulacaklar varsa bunların muafiyet 
başlangıcı da kendi iskânlarının ikmal edildiği 
yılm sonudur. 

B fıkrası hükmü bunlar hakkında da caridir. 
Ayn tarihlerde hicret eden veya naklolunan 

aile ferdleri hakkmda da bu fıkra hükmü cere
yan eder. 

S - Ayni tarihlerde hicret eden serbest iskâ

na tâbi aile ferdleri de vergi muafiyetinde 
aile reisine tâbi olurlar. Ancak müstakil vergi 
mükellefiyetine tâbi olanların muafiyet başlan
gıcı kendilerinin muhacir kâğıdı aldıkları yılın 
sonudur. 

F - Vergi muafiyetinin başlangıç ve müdde
tini tayinde yıl tabiri vergi kanunlarına tâbidir. 
Bu kanunlarda vergiye malî yıl esas tutanlar da 
malî yıl ve takvim yılı kabul edilenlerde takvim 
yılı muteber olur. 

J - iskân görenler hangi mıntakada iskân 
edilmişler ve serbest iskâna tâbi olanlar hangi 
mıntakada yurd tutmuşlar ise o mıntakanm ver
gi muafiyeti müddetine tâbi olurlar. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
MAZBATA MUHARRİRİ GALİB PEKEL 

(Tokad) —- Ufak bir tashih vardır. B fıkrası
nın 4 ncü satırındaki « başladığı », «başlandığı» 
olacaktır. Sonra E fıkrasında « ayni » yazıl
mıştır. « Ayrı » olacaktır. 

BAŞKAN — Açık reye iştirak etmemiş olan
lar lütfen reylerini versinler ... Rey toplama mu
amelesi hitam bulmuştur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir iskân kanu
nu çıkardık. Bu kanunda gerek iltica suretile ge
rek muhaceret suretile gelenlere bir takım ko
laylıklar gösterdik. Bunları yapı, kazanç, ve 
yol vergilerinden muaf tuttuk. Ve ayni zamanda 
bir çok pul vergilerinden de muaf tuttuk. Mali
ye vekâleti bu muafiyetlerin şümul, zaman, meb
de ve müntehası hakkmda ihtilâfa düşmüş. İki 
buçuk sayrfalık tezkeresile bizden bir tefsir is
tiyor. 

Kendi kanaatimce okunması ve anlaşılması 
çok güç olan bu şeyin neticesini gördükten son
ra, tefsir fıkrası olarak yazılan şeyin de okunma
sı ve anlaşılması çok güç olduğunu gördüm? 
Tefsir, her hangi muayyen bir fikrin hudud ye 
şümulünde vuku bulan tereddüdü izale içindir. 
Halbuki bu tefsirle temin ederim M, Maliye ve
kâleti bir çıkmaza gidiyor. Kanunun esasmda 
mülteci, ve muhacirler şu şekilde şu vergilerden 
muaftır denildikten sonra, bizim iskân encüme
nimiz diyor ki, damga resmi muafiyetinin şü
mulü aşağıdaki şekilde tefsir olunmuştur. Hal
buki, bir kanunda damga resminden muaftır 
dendikten sonra artık bunun şümulü bu günkü 
tarihle, meselâ bu gün ayın 26 sidir, böyle bir 
tefsir yapıldıktan sonra esas kanunda damga 
resminden muaftır dendikten sonra, bundan 
sonra, ihdas edeceğimiz damga resmi muafiyeti 
hakkmı kaybetmiş olurlar. Bunlar ondan son
ra diyorlar ki, yarm biz bunları damga resmin
den muaf tutacağız, fakat arkasından yeniden 
muhacir gelecek o vakit Maliye memuru diyecek 
ki, sen bunu vereceksin. Nçin? çünkü bu hük
mün hudud ve şümulü bundan üç ay evvelki bir 
tefsirle, şu madde ile bu şekli almıştır. 

Binaenaleyh, istifade edemezsin. Sonra böy-
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le bir tefsirin ne manası ne de yeri vardır. 

Bundan maada ikinci fıkrada kanunun 37 
nci maddesindeki (A) bendine aid aşağıdaki 
tefsir ve izahlar yapılmıştır. Şimdi ikinci fık
rada (A) bendini tekrar A, B, C ve D olarak 
tefsir ediyor. Efendiler bu çıkmaz. (A) bendi, 
A, B, C, D diye dört defa daha ayrı ayrı tef
sir edilmez ve böyle şey yoktur bizde. Binaen
aleyh, bundan maada bilmem malî mükellefiyet
ten müstesna imiş. Malî mükellefiyetten istis
nasının tarihi nedir. Bizim İskân encümeni di
yor ki, malî kanunlardaki ahkâmdır. Eğer malî 
kanunda takvim senesi olmuşsa takvim senesi; 
malî sene İse malî sene. Maliye vekâleti mükel
lefiyetin mebdei ile müntehasını, vücubu ile 
sukutunu bilmiyor miki Meclisten soruyor ve 
tskân encümeni de bunu mesele yaparak bizim 
tarafımızdan tavzihe kıyam ediyor. Tensib 
buyurursanız tcra Vekilleri Heyeti demek, Dev
letin icraî muamelâtında her zaman karar ala
bilmek salahiyetini haiz makam sahibi adamlar
dır. Bu İBkân kanunu çıktığı gündenberi kaç 
sene oldu? Dört sene mi, beş sene mi oldu?.. 

Bu kadar damga resmine taalluk eden, bu 
kadar bina resmine taalluk eden bu kadar ka
zanç, bu kadar yol vergisine taalluk eden me
seleler varmış. Hududu şümulü bilinmeden, 
ismen mi tatbik edilmiş, yoksa hiç mi tatbik edil
memiş? Binaenaleyh, üzerinde tatbikat seneleri 
geçtikten sonra bir çok efal ile, müsbet veya 
menfi efal ile bir kanunu ifade ve tatbik et
tikten sonra tefsire doğru gitmek yolundaki 
hareket, bence yapılanları gayri meşru göster
mek veya yapılmayanların vaziyetini meşru gös
termekten ibarettir. Bu bakımdan hututu umu-
miyesile yapılmış, iki sütunluk bir tefsir, tef
sir olmayıb bir teşviş olacaktır. Hakikatte, 
kendi yazdıkları gibi bu 36, 37 nci maddelerin 
tavzihine aid tefsir şeklinde bir ibare bize ilk 
defa geliyor. Bu Meclisin kendisine mahsus bir 
dili vardır. Tavzihin, tefsirin, kanunun, talimat
namenin bir manası vardır. Binaenaleyh, bir de 
burada tavzihe aid tefsir denildiği zaman, bu
nun manasmı bize bir mekteb talebesi sorsa, ve
recek cevabta zorluk çekeriz. Bu bakımdan bu 
tefsir değil, konulan maddeler haddi zatmda bi
rer tesisdir. Zaten kanunlar tesis olduğuna 
göre yeniden bir tesise lüzum yoktur. 

Meselâ diyor ki, (B) fıkrası hükmü bunlar 
hakkmda da caridir. (Ayrı tarihlerde hicret 
eden veya naklolunan aile fertleri hakkmda da 
bu fıkra hükmü cereyan eder.) Bir fıkra oku
nursa bu fıkranm kimler hakkmda cereyan edib 
etmeyeceğini bildirmek adeta bir vekilin doğ
rudan doğruya memurlara vereceği talimattan 
ibarettir. Vekil anlar, ahkâmı umumiyeden is
tifade eder, kanunların sarahatmdan istifade 
eder, ben bunu böyle anlıyorum der. Tatbikata 
geçer, tatbikat esnasmda meselâ; Sıhhat vekâ
leti ile mi ihtilâf hâsıl oldu? bir kanunun mefa-

dım anlamak hususunda iki vekâlet arasmda 
ihtilâf olursa anlaşmak için mevzuat eksik değil
dir. istişareye başvururlar. Hukuk müşavir
leri kendilerini tatmin etmezse Devletin istişare 
heyetine müracaat ederler. O da tatmin etmezse, 
iM vekâlet arasmda halledilmesi lâzım gelen 
mesele vardır, biz anlaşamadık, vazn kanuna siz 
ne diyorsunuz der. Son fıkraya bakmız. (Vergi-
muafiyetinin başlangıç ve müddetini tayinde 
yü tabiri vergi kanunlarına tâbidir). Böyle 
tefsir olurmu?. iskân kanunundaki vergi mua
fiyetinin mebdei nedir şeklindeki Maliye vekâ
letinin sualini, doğrusunu söyliyeyim; Maliye 
vekâletinin bünyesine ve Hukuk müşavirlerinin 
salâhiyet, ve dirayetlerine yakıştıramam. 

Maliye vekâleti vergi, mahiyetinin mebde ve 
müntehasmı soruyor. Biz de iskân encümeninin 
bu tefsirini kendimize mal ederek tefsir edece
ğiz. Ben ne sorulan suallerin bu şekilde halledil
mesine imkân olduğuna kaniim ne de ihtiva et
tikleri maddelerin tefsir değil birer tahriratı 
umumiye mahiyetinde yazdarak yeniden yeniye 
hüküm konmuş gibi yapılmasına taraftarım. 
Böyle bir tefsire vücud ve ihtiyaç da görmüyo
rum. 

M. V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — Tefsir fık
rası kabul edilir veya edilmez. Tesis mevzuudur, 
tefsire sığar veya sığmaz. Bu cihet hakkmda 
maruzatta bulunmayacağım. Yalnız Refik ince 
arkadaşım Maliye vekâletinin hukuk müşavir
lerine yakıştıramadığı bir tefsirle gelmekliğimiz 
hakkındaki tenkidlerine cevab vermek için söz 
almış bulunuyorum. 

lEğer vakitleri müsaid olub da esbabı muci-
beyi lâyikile okumuş olsalardı zannediyorum ki, 
bizi haksız bulmazlardı. Nasıl ki, İskân encüme
ni diye teşekkül eden encümen dahi bunun gayri 
vazıh olduğunu görmüş ve kendileri yeni hüküm
ler koymağa ve bunları tefsir fıkraları namı 
altmda yazmağa mecbur kalmışlardır. Demek 
ki mübhem olan, anlaşılmayan noktalar varmış. 
Belli başlı bir ikisini arzedeyim: kanun bir fık
rasında diyor ki, yerleştirilen muhacirlere yer
leştirildiklerinden itibaren muafiyet verilir. Di
ğer bir fıkrada da deniyor ki; yurdlaştmldık-
ları tarihden itibaren muafiyet verilir. 

Yerleştirilme ile yurdlaştırdma tabirleri ara
smda iskân müdüriyeti umumiyesile aramızda 
ihtilâf çıktı. Bir muhacir gelir de Hükümetten 
hiç bir yardım istemeksizin kendisi bir mahalde 
yerleşirse, orada, oturduğu yerde onu hangi gün 
hangi dakikadan itibaren yerleşmiş addedeceğiz 
ve muafiyete mebde ittihaz edeceğiz? Yurdlaştır-
ma dediğimizde; muhacire kanunun tadad etmiş 
olduğu yardımlar yapıldıktan sonra bu muha
cir yurdlaştırdmış oluyor. Yine deniyor ki; kanu
nun tarif etmiş olduğu muavenetler derhal yapı-
lamryacaktır. Meselâ çiftçi ise, tarlası üç ay, to
humu altı ay, evi 8 ay sonra temin olunacaktır. Bi
naenaleyh o vatandaş kanunun tarif ettiği yurd-
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laştrrma muamelesine ancak şu tarihden itiba
ren mazhar olmuştur. O tarihden itibaren mua
venet başlamıştır. Uç sene, beş sene, her ne ise, 
muaf olacaktır. Yoksa ilk geldiği zaman mı baş
lar? Yurdlaşmasmm muafiyetini o zamandan mı-
itibar edeceğiz Tafsil etmiş olmayayım. Esbabı 
muc'bemiz muvazzahtrr. Bu gibi ihtilâflardan 
dolayı tefsir gelmiştir. Maliye vekâleti kanun 
çıktıktan sonra diğer kanunlarda olduğu gibi 
damga kanununun tatbikmda lüzumu veçhile 
uhdesine düşen vazifeyi hakkile ifa etmek için 
çalışmış ve çalışmaktadır. Hukuk müşavirleri de 
vazifelerini tamamile yapmaktadır. Tefsir, mu-
cib sebeblerde de, arzedildiği gibi; vaki ipham
dan iki vekâlet arasmda hâsıl olan ihtilâfların 
halli için Meclise gelmek mecburiyetinden ileri 
gelmiştir, yoksa vazifeden mütevellid bir kusur
dan değildir. Bunu arzediyorum. 

GALtB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar; İskân muhtelit encümeni bu tefsir fık-
ralarile yeni bir şey tesis etmiş olmakta değildir. 
Esbabı mucibede görüldüğü gibi Maliye vekâle
tince, tatbikat esnasında, tereddüd edilen nok
taları tefsir etmiş bulunmaktadır. Mazbatada 
izah edildiği veçhile kabili tefsir görülmüştür. 
iMeselâ, kanunun 36 ncı maddesinin (B) fıkra
sında şöyle deniyor: «muhacirlerle mültecilere 
verilecek veya kendilerinden almacak beyanna
me, vesika ve sair evrak her türlü damga ve 
pul resminden muaftır.» Bu fıkranm derecei 
şümulünde Maliye vekâleti tereddüd etmiş 
bulunuyor. « Beyanname, vesika ve sair evrak » 
tabirlerinden bilhassa « sair evrak » tabirinin şü
mul derecesi tereddüdü mucib olmaktadır. En
cümen bunu inceledi ve tefsir etti. Tefsirde 
tuttuğumuz esas şudur. îskân kanunu hususî bir 
kanundur. Kendine mahsus hükümleri vardır, 
maksadı vardır, takib ettiği gaye vardır. Kanu
nun takib ettiği gaye ve maksada göre ne gibi iş
ler yapılıyorsa buradaki damga ve pul muafi
yetinin de o işlere aid beyanname, vesika ve ev
raka münhasır olacağında encümen karar kıl
dı. iskân kanununun takib ettiği işlerin başlı-
cası muhacirlerin iskânları, nüfusa tescilleri, ta
biiyet muamelelerinin ikmali, kendilerine verilen 
malların tapuya tescili, nakilleri ve bu saydığım 
işlerin icab ettirdiği muamelelerdir. Buradaki 
pul ve damga muafiyetinin bunlara şamil ola
cağı manasma vardık ve maddeyi bu şekilde 
tefsir ettik. Zannediyorum ki bu yeni bir hü
küm değildir. Burada yeni bir tesis yoktur. 

Yine en çok tereddüdü mucib olan, 37 nci 
maddenin A fıkrasıdır. 37 nci madde muafiyet
lerden bahsediyor. Muhtelif kısımları vardır. 
Birinci kısmı vergi muafiyetidir diyor. 37 nci 
maddenin muhtelif kısımları vardır. Birinci kıs
mı vergi muafiyeti diyor. A diye başlayan fık
rada deniyor ki ; « Bir numaralı mmtakaya is
kân edilenler yerleştirildikleri yıl sonundan baş
layarak beş yıl, ve iki numaralı mmtakada yurt-

landmlanlar yurtlandmldıklan yıldan başlaya
rak üç yıl; yani toprak, kazanç ve yol vergi
lerinden muaf tutulurlar. » Bu fıkranın tatbi
katında Maliye vekâleti tereddüd göstermiştir. 
Bu sayılan dört nevi vergiden muhacirler ve sa
ir Hükümetçe iskân edilenler muaftırlar. Fa
kat bu muafiyetin başlangıcı ne vakit olacak
tır? Birincisinde yani bir numaralı mmtakada 
iskân edilenler yerleştirildikleri yılın sonundan 
başlayarak beş yıl diyerek bu muafiyetin baş
langıcını tesbit ediyor, tki numaraya gelince; 
burada « yurtlandmldıklan yıldan başlayarak 
üç yıl » denmekle iktifa edilmiştir. Burada yal
nız yurtlandırıldıklan tabiri kullanılmıştır. Baş
langıcını katiyetle tesbit etmemiştir. Tabiatile 
bu iki numaralı fıkranın maksadı da yerleşti
rildikleri yıl sonundan itibaren vergi muafiyet
lerinden istifade etmeleridir, tşte encümenin 
yaptığı, şimdi mazbatasında uzun uzun okudu
ğunuz veçhile, bnlardır. Binaenaleyh ikinci mad
deye aid olan kısımda da yani 37 nci maddenin 
A fıkrasına aid olan kısmmda da encümen yeni 
bir tesis yapmış değildir. Sırf vuzuh olsun diye 
yazılmıştır. Encümenin ayrı, ayrı yaptığı bu 
tefsirler, bu kanunun gerek ruhundan, gerekse 
ibaresinden anlaşılan ve mevcud olan şeylerdir. 
Tefsirdir, yeni bir tesis değildir. Yüksek Heyet 
nasıl arzu ederse o şekilde kabul buyurur. 

REFlK ÎNCE (Manisa) — Çok isterdim ki 
Maliye vekili arkadaşım benim temenni ettiğim 
noktalara cevab vermiş olsun. Elbette Maliye 
vekâleti müessesesine karşı gördüğü vazifeden 
dolayı bir kusur atfetmedim. Yalnız kendisine 
verdiğimiz yüksek mevkie göre bu sorulan sual
lere verilen cevabı noksan buldum. Yoksa niha
yet işin bir tefsir mevzuu olmayıp bir tesis mev
zuu olduğunu ve bu tefsirle mevcud olan bir 
hükmü izah etmiş olmayıp yeni bir tesis olabi
leceğini söyledim. Şimdi iskân, yurtlaşma, evrak 
mükellefiyeti tabirleri gibi sözler bence her za
man kabili hal mesaildendir ve bu şekilde bir 
tefsir hiç doğru değildir, bakınız : meselâ « 37 
nci maddenin A bendine aid aşağıdaki tefsirler 
ve izahlar yapılmıştır » diyor. Bir defa izah bi
zim için yasaktır. Çünkü B. M. Meclisi izahati 
bu kürsüden beyanatla yapmış olur. Yoksa ka
nunu izah ediyoruz diye bir âmirin memuruna 
yaptığı gibi izah yapamaz, bu doğru değildir. 
Bununla o yola giriyoruz. Gralib Pekel arkada
şımdan çok rica ederim. Bu mazbata kabul edil
mezden evvel bu izah tabirini kaldıralım. Çün
kü bu mevzu bizim için varid değildir. 

B fıkrasına bakalım. « Muhacirler hududdan 
girdikleri, mültecilerde yerleşmek talebinde bu
lundukları, naklolunanlarda nakil yapılacağının 
tebliğ olunduğu ve göçebelerde iskâna başladığı 
andan vergi muafiyeti başlangıcı tarihine kadar 
geçen zaman zarfmda muaf vergilerle mükelle-

I fiyet varid olamaz. » Şimdi sorarım size; bu 
İ bir tefsir midir, yoksa doğrudan doğruya bu va-
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ziyetlere göre muhacirlerin, göçebelerin ve mül
tecilerin vaziyetlerine göre yapılması lâzım-
gelen bir tesis midir? Bu bakımdan heyeti mec
muası bu mahiyette olduğundan dolayı ahkâmı 
umumiyemizi ve istihdaf ettiğimiz gayeyi temin 
etmemesine göre bendeniz bu tefsirin yerinde ol
madığını ve mümkünse hem de geçmişlere ve ge
leceklere şamil olmak üzere icab eden maddele
rin tanzim edilmesi için bu tefsirin encümene 
iadesini rica ediyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— O halde ibham noktalan mevcud olduğu ve 
ileride bu yüzden haksız yere muahaze olunma
mak için bunu yaptık. 

REFÎK İNCE (Devamla) — O halde Hükü
metle beraberiz. Bu tefsirin encümene iadesini 
teklif ediyorum. 

İSKÂN ENCÜMENİ M. M. GALİB PEKEL 
(Tokad) — Serlevhadaki « tavzihine aid » fık
rasını kaldırarak yalnızca « tefsiridir » deyebi-
liriz. 

İkincisi; 37 nci maddenin 2 numaralı ben
dinde « ve izahlar » kelimesinin kaldırılmasına 
muvafakat ediyoruz. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bu 
kanun izahnamesi, namı diğerle tefsir fıkrala-
rile muhacirlerden, mültecilerden, göçebelerden 
alınması lâzım gelen harç ve masrafların alın
mamasına prensib itibarile bendeniz de taraf-
darrnı. Fakat halktan herhangi bir vergi ve 
resmin istenmesinde nasıl açık ve sarih bir hük
me istinad etmek lâzım gelirse yine esasmda 
halktan istenilen vergilerin affı veya alınma
ması veya muafiyet verilmesi aynı şekilde sa
rih ve açık hükümlere istinad etmesi lâzımge-
lir. İzahları müdürler teşkilâtlarına yazarlar, 
B. ML Meclisinde böyle şeyin yeri yoktur. Ben-
denizce de bu lâyiha encümene iade edilmeli
dir. Encümen, Hükümetin bu tefsir talebinden 
istifade ederek mevcud kanunun maddelerini 
ya tadil veya zeyiller ilâvesile bu istenilen ek
siklikleri tamamlamalıdır. Ondan sonra yeni 
tesis yapılır. Geçmiş kanunlara aid olan bu ih
tilaflı mevzularda bir takım harç ve resimler 

istenilebilir, böyle bir şey varid oluyorsa onlar 
için de istenilmiyecektir. Bir madde ilâvesile 
maksad hâsıl olur ve Meclis de bidate düşmez. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen mazbatanın en
cümene iadesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mazbatayı encümene veriyoruz. 

3 — Ulukışla hazasının Koçak köyünden 
Çöplüoğullarından AJımedoğlu Ali Bircanm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/104) [1] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

4 — Urfanın Koçviran köyünden Reşidoğul-
larmdan Menıedoğlu Bozan Ali Gürsoyun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekalet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/36) [2] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve kaplıca-
rm inkişafı işlerinin Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâletine devri hakkındaki lâyihaya (292) 
zat rey vermek suretile iştirak etmiştir. Mua
mele tamamdır. Kanun (292) reyle kabul edil
miştir. 

20 dakika sonra tekrar toplanılmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17, 2 

[1] 103 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 104 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 



İ K İ N C İ CELSfi 
Açılma saati : 17, 25 

BAŞKAN — Mazhar Germen 
KÂTtBLER : Dr. Sadi Konuk Bursa), Bekir Kaleli (Gazi Anteb) 

BAŞKAN — İkinci celse açılmıştır. 
5 — Mahsus bir kanunla Devletten bir hak 

temin eden veya sermayesinin yarısındaki faz
lası Devlete aid banka veya müesseseler me
murlarının maaş ve ücretleri ve hizmete gi
riş ve terfi usulleri hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/63) |1J. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
söz isteyen var mı?. 

Nazmi Topçoğlu. 
NAZMİ TOPÇOĞLU (Aydın) — Şimdi mü

zakeresine başlamakta olduğumuz kanunun 
Bütçe encümeni tarafından hazırlanan esbabı 
mucibe lâyihasında tedvin sebebi hemen he
men bir noktaya inhisar ettirilmiş bulunmakta
dır. Bu da (Devletin iktisadî sahada mühim ba
zı teşebbüsleri ele alması neticesi olarak yeni 
bir takım müesseseler vücud bulmuş ve bunlar 
müstakil hükmî şahsiyetler halinde teşekkül 
etmeleri itibarile idarelerini tanzimde serbest 
kalmışlar ve bu yüzden her birinin memurları 
hakkmda kabul ettiği intisab ve terfi usullerile 
maaş ölçüleri arasmda farklar husule gelmiş 
ve bu farkm Devlet memurları aylıklarına nis-
betle daha cazib ve terfi şartları daha müsaid 
olduğundan kiymetli elemanların Devlet hiz
metlerinden bu müesseselere doğru muhacereti
ni ve bunun neticesi olarak da Devletin bu ele
manlardan mahrumiyetini mucib olmuştur), de
nilmektedir. 

Arkadaşlar; zannediyorum ki, bu esbabı mu-
cibeyi bir az ölçüsünü kaybetmiş bir sebeb ha
linde görüyorum. Eğer bundan 50 sene sonra 
bir iktısadcmm bu kanunu tedvin sebebini ara
ması lâzrmgelse olsa olsa tek bir sebeb görecek
tir. O da zannederim ki, bu kanunun neşrinden 
evvel Devlet idaresindeki kıymetli elemanların 
hepsi iktisadî müesseselere gitmiş ve bunun neti
cesi, idare makinesi inhilâle yüz tutmuş da Dev
let bu kanunu tedvin etmeğe mecbur olmuştur. 
Halbuki, hepimiz biliyoruz ki, böyle bir şey yok
tur. Belki bazı memurlar maaşlara tama ederek 
gitmiş bulunabilirler. Bunlarm adedi 5 - 10 ni
hayet 20 - 30 arasmda sayılabilir. 60 000 ni müte-

[1] 107 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

caviz memuru bulunan bir idarenin 40 - 50 ta
ne kıymetli memuru gitmiş olmasile o Devlet 
idaresinin kıymetli elemanları kalmamış diye bir 
iddiaya imkân yoktur. Demekki, esbabı mucibe, 
kanunun sebebi tedvinini izandan ziyade bulun
muş olan tedbirin ve tedbirde kullanılan ölçünün 
esbabı mucibesidir. Kanunun tedvin esbabı mu-
cibesi değildir. Halbuki, arkadaşlar, bu kanu
nun tedvini sebebleri bundan daha çok derin ve 
daha çok şümullüdür, ve hattâ belki içtimaî bir 
derdin tezahürüdür. Bu gün bu kanun hükmü
ne dahil bulunan bir takım müesseselerde, me
murların terfi ve terfihleri objektif bir usule 
bağlanmayarak daha ziyade şahsî hissi ve hatta 
keyfî takdire bırakılmış olduğundan bir takmı 
insanların lâyik olmadığı mevkilere çıkmış oldu
ğunu görürüz. Bu, muhitte öyle bir tesir yap
maktadır ki, insan müreffeh bir mevki sahibi 
olabilmek için liyakat, malûmat ve iktidara de
ğil daha başka sebeblere dayanmak lâzımgelir. 
İntisab ve iltimas olduktan sonra liyakat olma
sa da, malûmat bulunmasa da en büyük mevki
lere çıkmak mümkündür. İşte bu hal içtimaî 
bünyemizde bir derdin başlangıcı olmaya başla
mıştır. İnkilâb hamlelerile sıçramakta olan bu 
memleketin uzun zamanların kaybettirdiği işle
ri kısa zamanda tahakkuk ettirebilmesi için li
yakat, iktidar ve malûmata ihtiyacı vardır. 
Halbu ki, gençlik bu gün lâyik olduğu mevkii 
almak için ancak intisab ve iltimasa muhtaç 
olduğunu zannediyor. Eğer bu kanaat genç 
nesilde kanaat haline gelirse bu memleketin is
tikrarından korumak değil, hattâ istikbalinden 
dahi korkmak lâzrmgelir. İşte arkadaşlar bu 
kanunun tedvin sebeblerinden en mühimmi bu
na mâni olmaktır. Yoksa Bütçe encümeninin 
dediği gibi pek mahdud bir mikdarda bulunan 
5 - 10 memurun Devlet kadrosundan çıkıb mü
esseselere girmesi değildir. 

İkinci sebeb bu nevi tesisatın başmda bulu
nan mahdud bir zümre o müessesenin yarattığı 
ikinci üçüncü, beşinci müesseseleri de idare edi
yorlardı. Fakat biliyoruz ki, o ana müesseselerin 
yarattığı diğer müesseseler ya Devlet himayesi
ne veya müstehlik fedakârlığına dayanır. Bi
naenaleyh, ana müessesenin başında bulunala-
rm iktidar ve liyakatlerine değil, halbuki onlar 
bütün bu kazançları kendileri temin etmiş gibi 
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bu müesseselerden, muhtelif namlarla lâyik ol
madıkları kazançlar alıyorlardı, bu ise bütün 
efkârı umumiye ve heyeti içtimaiyenin nazarı 
dikkatini celbediyordu. Bu kanunun ikinci tedvin 
sebebi bunu ortadan kaldırmaktır. Bütçe encü
meninin söylediği gibi yalnız memur muhacere
tini menetmek için değil. Arkadaşlar bu kanu
nun şümulüne girecek bazı müesseseler var ki 
onlarm tekaüd kanunları 15 sene zarfmda bir 
kimseye en müstevfa maaşı aslî maaş kadar te-
kaüdiye olarak temin ediyordu. Böyle bir hal 
dünyanm hiç bir yerinde görülmemiştir. Bunu 
mazur gösterecek hiç bir sebeb dahi yoktur. Bu 
ise bir memleket içinde, bütün diğer sahalarda 
çalışan insanların istikbal temin hususunda da
lâlete düşmesine sebeb oluyordu, işte bu kanun, 
bunun da önüne geçmek için tedvin ediliyor. 
Arkadaşlar Bütçe encümeni esbabı mucibesinin 
bir tarafı da şudur «Devlet müesseseleri memur
larına teallûk eden bu lâyihanın 1452 numaralı 
kanunun tadiline dair olan lâyiha ile birleştiril
mesi düşünülmüş isede bunun mahiyeti itibarile 
ayrı bir kanun olarak kabulü daha elverişli gö
rüldü denmektedir. Arkadaşlar, bu müphem 
cümlenin mânası nedir? Bendenizce mahiyeti ay
rı demek, amme hizmeti gören Devlet müessesa-
tmın bünyesile tamamen iktisadî iş gören bir mü
essesenin bünyesinin ayrıldığı demektir. Her iki 
tarafta çalışan memurların çalışma şartlarında 
ayrılık var demektir. Her iki tarafta çalışan 
memur hukukunun ayrılığı demektir. Bunları 
daha çok uzun sayabiliriz. Bütçe encümeni böy
lece bunların mahiyet ayrılığını kabul ettikten 
sonra maaşların tevhid ve teadülünü ararken 
mahiyeti hiç benzemeyen Devlet memurları ma
aşının ölçüsünü aynen ele alıyor. Bunda da is-
tinad ettiği tek nokta, Devlet memurlarmm mü
esseselere muhaceret meselesidir. Her şey, bir 
tılısım gibi bulunmuş olan muhaceret kelimesinin 
etrafında toplanıyor. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; bildiğiniz bir hakikati tekrar et
mek mecburiyetindeyim. Amme hizmeti ile ikti
sadî işlerin arasındaki fark nedir? Yani Encü
meniniz zikrettiği mahiyet farkı nedir? Âmme 
hizmetlerinde bir rantablite meselesi mevzubahs 
değildir. Halbuki iktisadî işlerin hepsinde bir 
rantablite ve kazanç meselesi mevzubahstrr. 
Devlet iktisadî işlerinde denilebilir ki belki ran-
tablitenin o kadar yeri yoktur. Onlarm ekserisi 
Devletin himayesine mükellefin ve müstehlikin 
fedakârlığına dayanırlar. Hususî teşebbüslerde 
olduğu kadar bir rantablite meselesi mevzubahs 
değildir. Devlet iktisadî işlerinde Tam bir ran
tablite meselesi olmadığı iddia olmuşsa bile her 
sene zararlı bilanço yapacak bu nevi Devlet mü-
essesatı müşkül mevkide kalır. Mükellef veya 
müstehlik buna ancak bir sene, iki sene, üç sene 
tahammül edebilir, ondan sonra feryada başlar. 
Nasıl ki bu günkü aktüalite budur. Binaenaleyh 
menfi mânada da olsa yine Devlet iktisadî işle

rinde yine bir rantablite ve kazanç meselesi var
dır. Bu böyle olduğuna nazaran orada çalışacak 
memur sayinin randımanını, göstermek mecburi
yetindedir, orada çalışan memur günlük sayinin 
randımanını göstermezse o müessesede barınma
sına imkân yoktur. Halbuki amme hizmetinde 
rantablite olmadığı için memurun günlük sayi
nin ölçülmesine imkân ve lüzum da yoktur. On
lar kendilerine verilen para kadar bir hizmet ifa 
etmiş olurlarsa febiha. Eğer o hizmeti ifa etme
miş olursa taliimize küsmek lâzımdır. Amme hiz
meti beklenen randımanı vermiyor diye hiç bir 
amme hizmeti teşkilâtı ortadan kaldırılamaz. 
Dünyanm hiç bir yerinde de kaldırılmamıştır. 
Amme hizmeti durmaz, yürür. Halbuki iktisadî 
işler böyle değildir. Şimdi meseleyi bu noktadan 
tedkik ettiğimiz zaman bir banka memuru sa
bahlayın iş basma geldi gişede, muhasebede, mu
haberatta veya herhangi bir şubede o gün akşa
ma kadar gelen işleri itmam ve intaç etmek mec
buriyetindedir. Gişeye gelen bir kimseyi iş çok
tur diye geri çeviremez. Hatta bu işler bazı gün
ler bir insanm tahammül edemiyeceği bir iş da
hi olsa yine onu itmam etmek mecburiyetindedir. 
Bir para havalesi verildiği zaman o günün ak
şamına kadar onun mektubunu, telgrafını veya 
telefonunu yapması, lâzımdır. Bunu ertesi güne 
bırakmaz. Konşimento mubayaa etmiş olan bir 
banka, onun bütün muamelâtmı o gün tamamla
yarak ajanma sevketmek mecburiyetindedir. Bu 
nu geri bırakamaz. Binaenaleyh bu işlerin ba
şında çalışan memur o gün vazifesinden iki ta
nesini tamamlamış olursa memur lâzımı kadar 
çalışmamış telâkki edilir. Bunlar iki 3 defa te
kerrür ettiği takdirde o memur nihayet kolun
dan tutulup kapı dışarı atılır, ve nihayet alacağı 
da 15 günlük ücretten ibarettir. îş kanunu entel
ektüellerin işden çıkarıldığı zaman alacakları 
tazminata dair bir hüküm ihtiva etmemektedir. 
Arkadaşlar, halbuki amme hizmetinde bir nüfus 
memurunun, bir tapu memurunun bir daire mü
meyyizinin işini günü gününe yapmış ve yapma
mış olduğunu ölçmeğe imkân var mı? (Gülüşme
ler, var sesleri) Bir memurun liyakatsızlığmdan 
dolayı atdması çok uzun bir formaliteye bağlı
dır. Halbuki bir banka memuru iki defa liyakat
sizlik gösterirse kendisinden beklenen hizmeti 
ifa etmedi diye kolundan tutup kapı dışarı atı
labilir. Nihayet alacağı da 15 günlük ücretten 
ibarettir. 

Müessesatta memurin bulunduğu memuriyet
teki emniyet ve teminat payı işte bu kadardır. 
Halbuki buna mukabil Devlet hizmetinde bulu
nanların ne gibi emniyet içerisinde çalıştıkları
nı takdir buyurursunuz. Binaenaleyh maaş ölçü
sünde bu noktanm nazarı itibare alınması lâzım
dır. 

Tekaüdiyeye gelince; bir Devlet memuriye
tinin tekaüdiyesile bir müessesenin tekaüdiyesi 
arasındaki fark üzerinde çok duracak değilim, 

- 8 M -



t : 31 26-6-1939 C : 2 
Bu noktada da memur lehine ne kadar fark bu
lunduğu barizdir. Paakt müessesatta çalışan 
insanların bu vadide ne kadar yaya olduklarını 
takdir edersiniz. Bir çok arkadaşlarım bu mev
zu üzerinde söyleyecekler ve izahatta buluna
caklardır. Onun için ben çok söyleyecek deği
lim. Yalnız şu nokta üzerine nazarı dikkatini
zi celbetmek istiyorum ki, bir müessese memuru 
çalışma şartlarını ve her gün açıkda kalma teh
likesi karşılayacak Devlet memuru kadar maaş 
karşılığı almadığı takdirde bu külfete neden 
katlansın? 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Nerede 
külfet? nimet içerisinde yasıyorlar. 

NAZMI TOPCO&LU (Devamla) — Müesse
satta çalışan memurlar memuriyetinin uzun 
müddet devam edib edemeyeceği korokusu içe
risinde yaşar. Tekaüdiye hakkı otuz seneyle mu-
kayyeddir. Fakat Devlet memuru her an böy
le bir tehlike karşısında değildir. Yalnız teka-
üdiyeyi misal olarak zikretmeyeyim, saati me
sai dahi farklıdır. Bankanın kişeleri saat 4,5 
da kapanırken lüzum görüldüğü zaman memur
ları saat sekize kadar çalışırlar. Fakat Devlet 

memurları saat 5 olub da çıngırak çaldığı vakit 
kalemini bırakıp çıkabilir. Bu şerait dahilinde 
eğer biz bu bünye farkını, bu mesai farkını, bu 
say randımanını nazarı itibare almayıp da Dev
let memurlarında kullandığımız ölçüyü kullana
cak olursak işte Devlet dairelerinden bankalara 
doğru olduğu iddia olunan muhaceret bu sefer 
müesseselerden Devleti dairelerine doğru başla
yacaktır. Fakat arkadaşlar, bunun iktisadî ne
ticesi çok ağır olur ve çok zaman geçmez, ya
kın bir zamanda bu kanun da 5 - 6 tadil, 18 ta
ne tefsir geçirmeğe mecbur olur, fakat zararı 
yine karşılayamayız. 

Sözü uzatmamak için hulâsa olarak arzede-
yim ki, Hükümetin teklifi, hakikaten sınaî ve 
iktisadî müesseselerle Devlet memuriyeti ara
sındaki farkı daha iyi görmüş ve bunu daha iyi. 
karşılayacak bir teklif getirmiştir. O da mües-
sesat memurlarmm maaşlarının 4 emsalile ka
bul etmesidir. Geçen gün Devlet memurları ma-
aşatmın tevhid ve teadülü hakkındaki kanun 
konuşulurken, arkadaşım Refik İnce, bu barem 
içinde bir kısmının 4, bir kısmının 3, 80, bir 
kısmnm 3, 50, 2, 80 emsalile hesab edilmesinin 
adaletsizliği üzerinde durmuştu. Buna cevab ve
ren mazbata muharriri bu emsalin kısaldığı yer
lerdeki memur adedinin fazlalığını ve her yer
de emsal dörde iblâğ edildiği takdirde bütçede
ki portesinin ne kadar geniş olacağı üzerinde 
ehemmiyetle nazarı dikkatinizi celbetti. 

Arkadaşlar; adalet kabili taksim değildir. 
Şurada portesi geniş olacak diye o memura şu 
emsali, diğer tarafta da portesi küçük diye baş
ka emsal verilemez. Bu demektir ki, hâkimler 
hüküm verirken, müddeabihin ehemmiyetine gö
re ölçüyü değiştirebilirler. Böyle adalet olamaz. 

Binaenaleyh Bütçe encümeni memurların maaş 
ve ücretinin tevhid ve teadülünde yapmış olduğu 
bu haksızlığı müessesata da teşmil etmek istiyor. 

HAMDİ YALMAN (Ordu) — O halde siz de 
kabul ettiniz, bu haksızlığı. Çünkü kanun çık
mıştır. 

NAZMİ TOP^OĞLU (Devamla) — Arkadaş
lar; istikbal emniyeti, çalışma istikrar şartları 
birbirine benzemeyen işlerde ayni maaşı vere
meyiz. Bu gün böyle müesseseler vardır ki hatta 
yarın mevcud olacağı belli değildir. Fakat bir 
amme müessesesinin yarın mevcud olub olmaya
cağından şübhe etmek imkânı yoktur. Fakat 
bir bankanın bir sene sonra mevcud olub olma
yacağı, bir müessesenin ertesi seneye yetişib ye
tişmeyeceği malûm değildir. Onun memurunun 
bir iki sene sonra kapu dışarı kalmak ihtimali 
vardır, bu kadar tehlike içinde bulunan memur
ları nasıl Devlet memurlarile ayni seviyede tu
tabilir ve maaşını ayni ölçü ile ölçebiliriz? Bun
ları yaptığımız takdirde bu iktisadî müessesele
ri hakikaten müşkül vaziyete sokacağız. Tehli
ke geldiği zaman yeniden ihtisas mevkileri, şun
lar ve bunlar çıkarmak suretile tadile başlaya
cağız, tamire uğraşacağız ve bir gün bunu da 
1452 numaralı barem kanununa benzeteceğiz. 
İkincisi, bu müesseselere intisabı Devlet memur
larına nazaran bir derece farkla yapmak kâfi 
değildir. Arzettiğim noktalan nazarı itibare ala
rak bunu hiç olmazsa iki dereceye çıkarmak lâ-
zımgelir. Bu fark Devlet memuriyetine gitme
ğe nazaran müesseseye gitmeği teşvik edebilir 
mi, edemez mi, bunda da şübhem vardır. Eğer 
biz Devlet memurları maaşatı ölçüsünü, bünyesi 
ona hiç benzemeyen bu mevzuda tatbika kalkar
sak, arkadaşlar bir seneye varmaz iktisadî haya
tımızda bunun büyük zararlarını çekeriz (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, bir 
defa memlekette mütevazin ve yekdiğerine her
hangi bir sebeble rüçhan ve imtiyazı olmayan 
bir memur sınıfı mevcudiyetinin, daha açık bir 
lisanla, Devlet Hazinesinden ekmek yiyenler ara
sında fark ve tef avut bulunmadığı zihabınm yer
leştirilmiş olması, emniyet ve istikrar davasının 
temel taşnıı teşkil eder. Bu bakımdandır ki, 
bunların heyeti mecmuasının maaşları üzerinde 
bir muadelet ve tevhid yapmak davası gayrika-
bili inkâr bir hakikat olarak bizim Meclisimi
zi işgal etmeğe değer bir mevzudur. Devlet me
murlarına taallûk eden birinci kısmı kabul ettik
ten sonra müessesat kısmını da şimdi müzakere 
ediyoruz. Buna taallûk eden mütalealarma; ih
tisasına, iktidarına ve görüşlerine her zaman 
inandığım Nazmı Bey arkadaşımızın bahsettiği 
şekilde tamamen iştirak ediyorum. Yani bu 
muadeleti yaparken dahi, esbabı, mucibelere, 
hakkın icabına ve ihtiyaçlara göre tedbir almak, 
muadeletin ruhunu teşkil eder. Eminim kia 
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maddelerin müzakeresi esnasmda yapılmış olan 
eksiklikler, varmak istediğimiz noktlara isal su-
retile izale edilirse müsterih olacağız. 

Şimdi asıl benim tevakkuf edeceğim nokta 
şudur: Hükümetin teklifinde hususî müessese
ler tabiri yokken, Bütçe encümeninin teklifinde, 
Devletten muavenet gören müesseselerin araşma, 
sermayesi Devlet tarafından tediye edilmiş 2 mil
yon liraya kadar - olan hususî müesseseler dahi 
idhal edilmiştir. Bir defa bu prensib bizim 
Teşkilâtı esasiyemizle hukuku hususiyeye ver
miş olduğumuz hürmete münafidir. Sayü amel, 
sermaye, mülkiyet hakkı bizde mahfuzdur ve 
bunlarm her birisinin ne gibi zamanlarda, ne 
şekilde takyid edilebileceği kanunla muayyen
dir. Binaenaleyh, her hangi şeklü surette olur
sa olsun, mala, nakde, hukuku mücerrede şek
linde tesahüb, Teşkilâtı esasiyeye müstenid te
sahüb hakkının ebediyetini temin eder. 

Şimdi ne oluyor? 2 milyon liraya kadar 
sermayesi tediye edilmiş müesseseler deyince 
bir defa bu müesseselerin mahiyetinin tasrih 
edilmesi lâzımdır. Bu müessesei ticariye bir 
anonim şirket olur, bir komandid şirket olur, 
Jbir kollektif veya bir kooperatif şirket olur. 
Bundan maada bir limited şirket olur ve yahud 
diğer hususî bir müessesei ticariye halinde olur. 
Müessesei ticariye tabirin istihdaf ettiği mana-
nm içinde, hususî müesseselerde bu endişenin 
hangi müesseselere şamil olduğunun behemehal 
tasrih edilmesi lâzımdır. Tediye edilmiş serma
ye keyfiyetinden anlaşılıyor ki, herhalde ano
nim şirketler olacaktır. Kanunun vuzuhu karşı
sında endişeye mahal vermemek için, hususî 
şekilde teşekkül etmiş anonim şirketler tâbiri
nin kullanmak lâzımdır. Bu anonim şirketler 
nedir? Bu anonim şirketler ya bir banka şek
linde olur veya bin bir türlü iş yapmağa aid 
bir fabrika olabilir veya herhangi bir muame
lâtı ticariyeyi yapmak için teşekkül eder. Ora
daki memurların heyeti umumiyesi dahi bu ka
nunun şümulü dairesine girecek midir? Bende-
nizce maksadm heyeti umumiyesinin bu şekil
de tasrih edilmesinden sarfı nazar, prensib ola
rak kabul etmek lâzımdır ki, biz nasıl Ahme-
din, Mehmedin cebindeki paralara tesahub ede
mezsek, bu paraların yekûnundan teşekkül 
eden ve mahiyeti ne olursa olsun meydana ge
len bir teşekkülün de sermayesine ve tasarruf 
hakkma tesahüb etmeğe salâhiyetimiz yoktur. 
Buna Teşkilâtı esasiye kanunumuz mânidir. 

Arkadaşlar, bir milyon, iki milyon veya da
ha fazla sermayeli bir müessesei ticariyenin ba
sma geçirilecek olan adamların maaşlarına ka
rışmak demek, mal sahihlerinin tasarruf hak
larına müdahaledir. îki, üç, beş, on milyon lira 

ile teşekkül etmiş olan bir müessesenin müdürü 
umumisine, meclisi idare reisine veya herhangi 
bir memuruna verilecek paraya müdahale edil
mesi mevzubahis oluyor ve bu memurlara veri
lecek paranın haddi azamisi tahdid olunuyor. 
Beş milyon sermayeli bir bankanm bir milyon 
lirası israf edilse geriye kalan dört milyon li
raya niçin müdahale etmiyoruz da, bütün dün
ya o memurların alacağı paraya mı bağlanmış
tır ki ona müdahale ediyoruz? Amme hukuku 
namına, geri kalan dört milyonun israfma niçin 
karışmıyoruz? Prensib bakımından, müdahale 
manasızlığı bakımından ben, kendi hesabıma, 
hususî müesseselerin sermayesine ve onun ta
sarrufuna vaki müdahaleleri Teşkilâtı esasiye 
kanununa münafi görüyorum. 

Bundan maada bu, o demektir ki, 1 999 999 
liraya kadar olan teşekkülâtın heyeti mecmua
sında herkes parasının sahibidir amma bu ser
maye iki milyon olduğu zaman artık vesayet al
tındadır. 1 999 999 liraya kadar hakkı tasar
rufa müstakillen sahib olan sermayedarlar; ser
mayeleri iki milyon lira olunca vesayet altına 
gireceklerdir. İnsanlar sermayelerinin kuvveti 
arttıkça mı vesayet altına girerler; yoksa zaif 
oldukları zaman mı? Bu bakımdan dahi işte 
mantıksızlık vardır. Bir sebeb daha, biliyorsu
nuz, anonim şirketler 5 kişiden dahi teşekkül 
eder. Beş kişi, beş ahbab, beş kardeş mal, mülk, 
nakid koyarak bir anonim şirket kurmuşlardır. 
Meclisi idareleri de kendileridir. Bu takdirde 
onlar istedikleri kadar para alamayacaklardır. 
Kimin parasını kime vermekten menediyoruz. 
Kanun müsaiddir. Beş kişi bir şirket kurmuş, 
meclisi idaresi, mürakibi, müdürü umumileri 
kendileridir. Fakat maaşlarına geldiği zaman 
dur alamazsın diyoruz. Çünkü sen iki milyon 
liralık bir şirket yaptın. Malın sahibi ve her 
şey de kendileri olduğu halde maaşa gelince, 550 -
600 her ne ise, ondan fazla alamayacaksın diyo
ruz. Arkadaşlar, esası, hukukun temelini teşkil 
eden prensiblere dayanmayan müesseselerin aki-
beti çürüktür. Bu bakımdan müessesatı husu
siyeye müdahale etmeğe teşkilâtı esasiye bakı
mından haklı olmadığımız gibi tatbikat bakımın
dan dahi asla doğru değildir. Bu o demektir 
ki, 2 milyon liradan fazla olarak her hongi bir 
teşekkül yapmayınız ve büyük sermaye işleri
ne girmeyiniz. Bu, bizim Partimizin, sermayeyi 
hareketlendirmek ve faydalı kılmak prensibine 
muhaliftir. Binaenaleyh ben buna taraftar de
ğilim. Nerde kaldı ki, Hükümet de ayni şe
kilde düşünmüş ve böyle teklif etmiştir. Fakat 
Bütçe encümeni ne sebebe binaen bunu bu şe
kilde yapmıştır, anlayamadım ve doğrusunu is
terseniz mütehayyirim. 

Nazmi Topcoğlu arkadaşım, memurların kıy
metlilerinin başka tarafa muhacereti vaziyetin
den bahsetti ve bunun çürük bir iddia olduğu
nu söyledi. Bir memlekette sermayesi 2 milyon 
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liradan fazla olarak yaşayan müesseseler mev-
cud olduğuna göre bizim memleketimizde de 
öyle olacaktır ki, müdahale ile kendilerini zor
luğa sevketmiş olacağız. Bu adamlar bu sefer 
kendi emsali müesseselerde yer alacaklardır. Ben 
kendi hesabıma hususî müesseselerin çoğalması
na, sermayelerin inkişafına, bunların inkişaf et
tiği nisbette faaliyetin artacağına ve faaliye art
tıkça da memurların çoğalmasına ve bu suretle 
de vergilerin artacağına ve binnetice memlekette 
refahm artacağına kanaati olan bir adamım. Bu 
bakımdandır ki iktisadî faaliyet mi istiyoruz? 
Hususî sermayenin hareket serbestisine, pren-
sib olarak, sebebsiz müdahaleyi tazammun eden 
avamile dikkat etmemiz ve üzerinde tevakkuf 
etmemiz lâzımdır. Onun içindir ki arkadaşlar, 
yüksek huzurunuzda, hukuku şahsiyeye hürmet, 
sermayeyi hareketli kılmak vücubuna riayet 
noktasından, Bütçe encümeninin, Devletin ser-
mayesile teşekkül edenletrin veyahud sermayesi
nin yansından yukarı olanları hakkmda koy
duğu ahkâmı, sureti umumiyede, prensib olarak 
kabul ve ona hürmet etmekle beraber, oraya hu
susî müesseseleri koymuş olmasının, teşkilâtı 
esasiye prensiblerine ve hukuk esaslarına mu
halif olduğunu söyler ve takdim edeceğim bir 
arzuhalle... (Gülüşmeler). Bir takrirle, ki size 
bir arzuhal demektir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Pul
lu mu, pulsuz mu? 

REFÎK İNCE (Manisa) — Yalnız bu sefer 
pulsuz. Hususî müesseseler hariç olmak üzere 
maddelere geçilmesini arze ve teklif edeceğim. 

HALİL MENTEŞE (izmir) — Takdir bu
yurursunuz ki arkadaşlar, iktisadî müessesele
rin, Devletin müterakki gidişinde rolü çok mü
himdir. Denilebilir ki, memleketin vaziyeti ik-
tısadiyesinin motörleri bu gibi müesseselerin 
elindedir. Memur hukukunu tahtı inzibata ala
cağım kaygusile bunların müdüriyeti umumi-
yelerinin telif salâhiyetlerini sert takyidlerle 
bağlamak ve maaş ve ücretlerde tasarruf kay
gusile bu mühim müesseseleri işletmekte olan 

memurların ihtiyacını tazyik etmek, bunlarm 
dürüst ve verimli işlemelerini sektedar eder. 
Bundan da memleketin umumî faaliyeti çok 
müteessir olur. Bu endişe iledir ki, bu mebhasta 
aksülamelin şiddetini bilmekle beraber, söz al
mak cesaretini kendimde buldum. Ben de bir 

kaç söz söylemek istiyorum. 
Topçuoğlu ve Refik İnce arkadaşlarım da 

söylediler. Esbabı mucibenin en mühim tarafı, 
Devletin iktisadî müesseselerinin ücretle maaş 
bakımından, ikramiye ve temettü hisseleri ba
kımından cazibeli bir vaziyette bulunmasmm, 
Devlet müessesatmdan kudretli elemanların o 
tarafa doğru gitmesi hususunda gösterilen te
halüktür. 

Farzedelim, Topçuoğlu arkadaşımızın salâhi
yetle söyledikleri gibi, bunlarm adedi 30 - 40 
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veya 50 olsun, hakikaten de böyle olmak lâznn-
gelir. Çünkü bu müessesatm kadrosu dardır ve 
buralarda kudretli elemanlara ihtiyacı olan ve 
iş verimini arttıracak makamlar mahduttur. 

Kudretli elemanlar Devlet kadrosundan ka
çıyor, nereye? Bankalara. Bankaların rolünü 
hepiniz bilirsiniz, bildiğiniz şeyleri tekrar etmek 
istenmezse de mevzua tesiri dolayisile bu vadi
de söz söylemeğe müsaadenizi dilerim. Banka
lar biliyorsunuz, halkm sayinden, iradından 
imsak ettiği müteferrik paraları toparlıyarak 
muhtelif vasıtalarla kasalarında biriktirirler ve 
muhtelif kanallarla memleketin iş sahalarına 
sevketmek suretile iktisadî faaliyete hız verir
ler ve memleketin inkişafını temin ederler,ay-

nı zamanda Devletin kudretini de artırırlar. Meş
hur sözdür, Devletin hakikî Hazinesi halkın ce

bidir. Binaenaleyh 0 cebte para arttıkça Devletin 
Hazinesi de kuvvetlenir ve Devletin kudreti 
artar. Diğer iktisadî müesseselenri, dahilî pa
zarı genişletmek, iktisadî muvazeneyi kurmak 
bakmamdan olan hizmetlerini, Iktısad vekâleti 
bütçesi münasebetile rakamlara istinaden arzet-
miştim. Onun için şimdi bunun üzerinde dur
mak istemiyorum. Binaenaleyh ben hükümet 
mevkiinde olsaydım, bu bankalara gitmekte 
olan kıymetli elemanlara mâni tedbirler almak 
değil, onları teşvik ve tasvib ederdim. Onun için 
bu müesseselerin salahiyetli işleri tedvir eden 
memurlarının mahdud olması bakımından, Def
let kadrosunda büyük bir rahne açmryacaktrr. 
Bunlarm oradaki muvaffakiyetleri, memleketin 
Hazinenin ve dolayisile Devletin kudretini ar
tıracaktır. Binaenaleyh esbabı mucibe bu cihet
ten de gayri varittir. Bütçe encümeni mazbata 
muharriri Sırrı bey arkadaşınım, barem münase

betile evvelce bir sözde bulundular. Dediler ki; 
iktisadî müesseselerde barem olmasm mı? Dev
let hidematmdan şu ve bu misalleri göstererek, 
müessesatm işleri bunlardan da zormudur dedi
ler. Meselenin mahiyeti işin zorluğunda, hafif
liğinde değil işin mahiyetindedir. Devlet memu
riyeti istatiktir. Nihayet memur elindeki kanun 
ve talimat mucibince aynı işi sevk ve tedvir ile 
meşguldür. Fakat iktisadî müesseselerin işi dina
miktir. Yani her gün artan, genişleyen, değişen 
çeşidleyen bir iştir. Şimdi elinde 100 binlerle 
liranm kullanılması sırf şahsî takdirine bırakıl
mış olan bir banka müdirile ayni vaziyetteki 
bir Devlet memurunun maaş ihtiyacını karşıla
mak bakımından ayni ölçüye tâbi tutmak doğ
ru olur mu? Nasıl ki, Hükümet de lâyihasmda 
bunu doğru bulmamıştır. Geçen gün Iktısad ve
kâletinin bütçesinin müzakeresi münasebetile 
bundan umumî bir surette bahis etmiştim. Iktı
sad vekili verdikleri cevabda buyurmuşlardı ki, 
müessesatm kadrosu dardır. Binaenaleyh dar 
kadro içinde terfi, istikbal bekleyen bir memur
la Devlet memuriyeti gibi geniş kadro içinde 
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istikbal bekleyen memurların vaziyetleri bir 
değildir. Onun için hususî müesseselere bir 
avantaj vermek zaruridir. Onun için görülüyor-
ki, mesul vekil de Bütçe encümeni kararlarına 
iştirak etmiyor. Filhakika bu kadro darlığı, 
kadro genişliği, memurların istikbalini emniyete 
almak için hakikaten diğer cihetlere zammedil-
diği vakit çok büyük bir fark husule geliyor. 
Nihayet Devlet memurları için kanun diyor ki, 
3 senede, 4 senede, bir terfi ederler. Kadrosu 
olsun olmasm bu hak veriliyor. Halbuki bunla
ra inhilâl vukuunda bu terfi hakkı veriliyor. 
Geniş kadroda muvman fazla olduğu için inhilâl 
de fazla olur. Diğerlerinde dar olduğu için inhi
lâl de az olur. Nitekim bizim bilhassa yeni mü-
essesatımız, geçen günü îktısad vekili arkadaşı
mız bana cevab verirlerken Avrupadan müte
hassıs bir heyet getirtiyoruz, bu heyete kurulmuş 
olan müessesatm bünyesini tedkik ettireceğiz 
ve onlarm tedkikatmdan sonra, eksik gedik ne 
varsa mütehassıs gözile tedkik ettikten sonra 
bunlarm teşkilâtı bakımından işlerini rasyona-
lize etmek bakımından icab eden şeyi yapacağız 
dediler. Yarm bu heyet gelib de bu vaziyeti 
tedkik eder ve o zamana kadar da memurların 
melekeleri de bir dereceye kadar artmış oldu
ğuna göre başlangıçtaki kadroyu tenkis etmek 
lüzumunu gösterirse, bunlarm fazlası tasfiye 
edileceğine göre bazı memuriyetlerin ilgası mev-
zubahstir. 

Arkadaşlar; ben bu müesseselerin umum mü-
dürlerile ayrı ayrı görüştüm. Onlar müttefikan 
Bütçe encümeninin statik zihniyetle tanzim et
miş olduğu bu lâyiha çıkacak olursa kendi mü
esseselerine çok muzır neticeler vereceğinde müt
tefiktir. Bu arkadaşlarımızı yüksek evsafları 
itibarile o makamlara getirmişizdir. Senelerden-
beri bunlar tecrübe görmüşlerdir. Onun için 
bunlarm bu takdirlerine de hürmet etmek lâzım-
geliyor. 

Bizim müdürü umumilerle görüşmekle iktifa 
etmedim. îstanbulda olsaydım bütün ecnebi ban
kalar müdürü umumilerile görüşürdüm. Burada 
Osmanlı bankası müdürü umumisi vardır, onun
la görüştüm. Sizin memurlarınız için sitatü dö-
fonksiyon var mıdır? Yani onlarm anlıyacağı 
tabirle memurlarm giriş şartları nasıldır. Assan-
sion dedikleri terfi müddetleri vesair kayıd-
ları var mıdır? Dedim Bizde böyle bir şey yok
tur, bu, müdürü umuminin salâhiyetine bırakıl
mıştır dedi. Biliyorsunuz ki Osmanlı bankasmm 
bir asırlık hayatı vardır. Mondiyal bir müesse
sedir. Demek ki bu müesseselerin rantablite ola
rak, verimli olarak işlemesi, veriminin arttırıl
ması müdürü umumiye memurlarm taltif salâhi
yetinin verilmiş olmasındandır. Müdürü umu
milere taltif salâhiyetini vermek faydalı olacaktır. 
Ben bu derecede ileri gitmek istemiyorum. Yal
nız bu lâyihanın tktisad encümenimizde bir kere 
tedkik edilmesi!) i rica ediyorum. Arzettiğim gibi 

bu kadro ile bu işin yapılmasında müdürü umu
milerin hepsi endişededirler. Bendeniz de endi
şedeyim. Bu endişeden dolayı bu kadar sözle 
sizleri tasdi ettim. Çünkü memleketin müstakbel 
iktisadiyatını alâkadar eden bir kanundur. Bu
nun için bir takrir veriyorum. Bununla lâyiha
nın îktısad encümenince, kabul buyurulursa, 
tedkikmı rica ediyorum, bir kere de orada ba
kılsın. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlarım, 
sözüme başlamadan evvel şurasmı tebarüz ettir
mek isterim ki Devletin aslî teşekküllerinde hiz
met gören kimselerin aylıkları ile bu kanunun 
mevzuuna giren Devlet sermayesile kurulmuş 
olan müessesede çalışanlara verilecek ücretler 
arasmda büyük farklar bulunmasma biz de ta
raftar değiliz. Bunun mahzurlarmı huzurunuzda 
tekrar arza lüzum görmem, çünkü o kadar aşi
kârdır. Yalnız bu büyük fark bu gün mev-
cud ise o farkları izale edici tedbir
leri almak ve yeniden farklar vukua gel
memesi için lâzım gelen hükümleri tesis 
etmek lüzumlu ve zaruridir. Ancak bunu 
yaparken memurlar bareminde de arzettiğim gi
bi, her müessesenin göreceği hizmetlerin mahi
yetleri ayrı ayrı olmasına göre bu mahiyetlerin 
istilzam edeceği hususiyeti nazara almmak lâzım 
geleceğini zannediyorum. Binaenaleyh böyle 
mütenevvi mahiyetler arzeden müesseseleri tek 
bir esas etrafmda toplamak o müessesenin işle
mesi noktasmdan mahzurlu olduğunu zannedi
yorum. Onun için bu müesseseler için memur
lar bareminde de yüksek heyetinizin çok isa
betli bir kararı ile kabul ettiği gibi, faraza Dev
let demiryollarının hususî mahiyetini nazara ala
rak onlarm kendi kanunlarma konmuş olan 
esaslarm mahfuz olduğu kabul edilmiştir. De
mek ki, bir teşekkülün bünyesi ayrı bir mahiyet 
arzediyorsa onun icablarma uygun hususî hü
kümler kabul etmekte zaruret vardır. Meclisi 
Âlî bunu iki gün evvel kabul etmişti. Memurlar 
bareminin koyduğu bu madde hükmüne göre 
Devlet demiryollarının kendisine mahsus hususî 
baremi olacaktır. Devlet demiryolları memurla
rı memurlar bareminden ayrı olarak kısa terfi 
müddetlerine mazhar olacaklardır. Yalnız o ka
nunla bu müessesede çalışanlar iki kayıdla bağ
lanmaktadır. Birisi; bu müessesenin memurla
rına vereceği ücret, Devlet bareminde tesbit edi
len azamî mikdarr geçemez, tikincisi de; tahsil 
derecelerine göre intisablarmda alacakları dere
celer Devlet memurlarmm alacakları derecelerin 
fevkinde olamaz. Bununla beraber kendi kanun
larında mevcud hükümlerin mahfuziyeti kabul 
edildi. İşlerine göre ikramiye, fazla mesai, vekâ
let ücreti gibi bir çok hususları ve şimdi arzet
tiğim gibi terfi müddetleri tamamen mahfuz ka
lacaktır. Fazla mesai ve saire kanun içinde 
tesbit edilmemiştir. Ayrı bir nizamname ile tes
bit edilecektir. Bu hüküm de mahfuz bırakılmış-
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tır. Binaenaleyh mahiyeti bundan ayrı esaslara 
bağlanmasını istilzam eden müesseseler için hü
kümler vazmı gerek Hükümet, gerek Bütçe en
cümeni kabul etmiş ve bunu Yüksek Meclisiniz 
de tasdik buyurmuştur. 

Şimdi bu kanunun mevzuuna giren müessese
lerde biz, mahiyetleri itibarile böyle hususî 
esaslara, kaidelere bağlanması için zaruret ol
duğu kanaatindeyiz. Binaenaleyh bunları, hepsi 
birmiş gibi bir esas etrafında toplamaktan 
şimdi arzettiğim gibi, bunlarm işletmelerinin 
müteessir olacağı ve buna mâni olunacağı kana
atindeyiz. Bununla demek istemiyorum ki, bu 
müesseselerde bulunanlar ölçüsüz olarak ücret 
alsınlar. Netekim Meclis geçen sene çıkarmış ol
duğu, Devlet sermayesile kurulmuş olan mües
seseler hakkındaki bir kanunla esasen bir çok 
kayıdlar koymuştu. Bu kayıdlar o müesseseler 
için kâfi telâkki edilmiyorlarsa, arzettiğim Dev
let demiryollarında olduğu gibi, azamî haddi 
koymak ve onunla iktifa etmek, daha faideli 
olacaktır kanaatindeyiz. 

Sonra noktai nazarımıza göre, bu müessese
lerde şimdiye kadar belki tatbikat ta olmuştur 
ve bütün memleket ondan da müteessirdir. İs
raflar varsa bu israfların yalnız maaş hususunda 
olduğunu zannetmiyoruz. (Doğru sesleri). 

Bu israfları önlemek için bu kanunla konu
lan tedbirlerin kâfi olduğunu da zannetmiyorum. 
israfların meni ancak bu müesseselerin kuvvetli 
ve teknik bir murakabeye tâbi tutulmasile kabil 
olur. 3460 numaralı kanunla bu müesseselerin 
kontrolü için bir umumî murakabe heyeti tesis 
edildi. Bu heyetin faaliyete girmesi üzerinden 
pek kısa bir zaman geçti. Bunun kâfi derecede 
bir netice verip vermeyeceği hususunda müsbet 
menfi bir şey söylenemez. Tatbikat bu umumî 
murakabe heyetinin kendisinden beklenen netic-
yi vermediğini gösterirse o zaman murakabeyi 
şiddetlendirecek hükümler konabilir. Bu maru-
aztımla demek istiyorum ki, bu müesseselerdeki 
israfatı önlemek için bu gibi tedbirler kâfi de
ğildir. Bütçe encümeni bu arzettiğim esasları 
nazarı itibare alarak lâyihayı geri alsın ve bir 
iki gün içinde bu esaslar dairesinde yeniden tan
zim ederek yüksek huzurunuza getirsin. Kanu
nun heyeti umumiyesi hakkındaki maruzatımız 
yüksek heyetinizde kabul edilmediği takdirde 
maddeler üzerinde, sırası gelince, maruzatımızı 
arzedeceğiz. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Söyleyecekle
rimin bir çoğunu arkadaşlarım söylediler. Yal
nız bir iki noktayi tebarüz ettirmek istiyorum. 
Bu kanundan bir çoklarımız gerek Mecliste, ge
rek dışarıda tasarruf umuyorlar. Halbuki iş ta-
mamile aksinedir. Bütün dünyada bir çok mües
seseler bazı ileri gelen adamlarına ve imkân da
iresinde şef yaptıklarına çok para veriyorlarsa 
bunu niçin veriyorlar? O adamın temin ettiği kâ
rin bunu fazlasile telâfi etmekte olduğu için. 

O kâr, verilen paradan çok fazladır. Umumî 
surette az para vermekle çalıştırılan adamlardan 
kâr edilmesi varid değildir. Muayyen bir dere
cesi vardır ki ondan aşağı maaş düştü mü, me
murun ve müstahdemin verimi de azalır. Bu ga
yet umumî kaidedir. En yüksek maaşlar nerede 
veriliyor, en kuvvetli Devletlerde ve en iyi iş 
de onlar da görülüyor. Zannetmemeli ki bizde 
bu yokmuş. Eski devirlere gidersek Türkün da
hi bu gün tngilizin, Fransızın, Amerikalının 
ve Almanm çalıştığı yüksek para ile çalışmak
ta olduğunu görürüz. Ona da yüksek bakılır-
mış, çok yermiş, çok beslenirmiş, Anadoluda ve 
Rumelide yaşayan ananelerimiz, Türkün böyle 
bir lokma ekmek ve yarım dilim peynirle tevek
kül eden adam olmadığını gösteriyor. Bunu ta
rihlerde görebilirsiniz. 900 - 1000 sene evveline 
kadar gidiniz, daima bunu görürsünüz. Türk çok 
yiyen, bakımı için çok masraf isteyen bir un
surdur. Hatta diğer kavimler diyorlardı ki, bi
ze de Türk gibi bakınız, biz de onlar gibi vuru
şuruz. Hakikaten Türkler çok yiyen ve çok 
masraf yapan insanlardır, ki onlardan çok iş bek
lenebilir. Bu günkü ve tarihimizdeki örnekler 
de bize bunu gösteriyor. Bu demek değildir ki 
Türk sıkıştığı zaman günlerce az bakımla, ça
lışmamış, vuruşmamıştır. Türk, bu günkü Ame
rikalı, ingiliz, Fransız ve Alman gibi çok yiyen 
ve çok verim veren bir unsurdur. Bu mukay-
yeddir. Arkadaşlardan merak edenler olursa bu
nun yerini gösterebilirim. 

Şimdi ben bunu niçin söylüyorum. Biz bazı 
müesseselerden yüksek maaşlı adamları aldığı
mız gibi o müesseselerin kârlarını kesmiş ola
cağız demektir. Ayda maaştan yapacağımız bir 
kaç bin liraya mukabil iş bakımından yüz bin
lerce lira zarar edilecektir. Yüksek maaşa ça
lışan adamın, gerek zekâsını kullanma bakımın
dan, zekâsını harcamaktaki gayreti bakımın
dan, gerekse bedenî çalışma ve gayreti bakımın
dan, gerekse istikametle çalışması bakımından -
bu çok mühimdir - daima diğerlerine üstün tu
tulmuştur ve üstün olması da gayet tabiidir. 
Binaenaleyh bu müesseselerin başında çalışan 
yüksek maaşlı memurları alırsanız - bütün dün
yada böyle olmuştur, geçmişte de böyledir, biz
de de böyledir - yüksek maaşlarını kesdiğimiz 
vakit verimlerinde zarar göreceğiz. Binaenaleyh 
bu bir tasarruf kanunu değildir. Sarih bir mi
sal demiyeyim, para temin eden Devlet müesse
selerini ele alalım. Bunların maaşlarını iki mis
line çıkaralım, emin olunuz ki bu vereceğimiz 
fazla parayı bu memleketin şeraiti iktisadiyesi 
ayni dahi olsa sarfedecekleri gayretle bunu te
lâfi edeceklerdir. 

Şimdi bu müesseselerin menfaati bakımından 
çıkalım da başka bir sahaya girelim. Müsavat 
duygusu sahasına. Burada bu kanunu yapan
ların hakkı çoğalmaktadır. Yani birinci bakım
dan bu yanlış bir kanundur. 
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Fakat müsavat duygusu yani insanlarda çok 

olan müsavat duygusunu ele alırsak bu kanun 
bir dereceye kadar doğru bir kanundur. Zira 
müsavi zahmet müsavi hizmet karşısında, ya-
hud da öyle telâkki edilen zahmet, öyle telâkki 
edilen külfet karşısında birinin çok fazla, diğe
rinin çok az alması vaziyeti hâsıl oldu mu ma
nevî bir bozukluk hâsıl olur. Binaenaleyh bu 
kanunun esbabı mucibesinde de az çok izah edil
diği gibi, pek sarih izah edilemiyor, bu kanu
nun esas menfaati bu olabilir. 

Yalnız arkadaşlar bende bir korku vardır; 
bu suretle müesseselerin ve sairenin maaşlarını 
kestiğimiz vakit onlarda bir çok karışıklık ola
caktır. Eksik verim hâsıl olacaktır. Bu eksik 
verim dolayısile Devletin kaybedeceği para yü
zünden ötekilerin vaziyetini de ıslah etmek im
kânı da kaybolacaktır. Bu düşünce hatırana 
geliyor, bu variddir ve çok variddir. 

Bir ciheti daha gözden kaçırıyoruz. Beş altı 
senedir bütçemiz mütemadiyen artan bir büt
çedir. Bana öyle geliyor ki bunun manasmı ta-
mamile kavrayamamış ve üzerinde düşüneme-
mişizdir. Osmanlı imparatorluğundan ayrılan 
parçalarda aynı hâdise olmuştur, yani Yuna
nistan, Bulgaristan Romanya ve sairleri Os
manlı imparatorluğundan ayrıldıktan bir müd
det sonra bütçelerinde fevkalâde artışlar görül
müştür. Bu da kolayca anlaşılabilecek bir şey
dir. Kapitülâsyonlar kalkmıştır. Onu yıpratan 
dahilî muharebeler kalkmıştır. Şuursuz bir ida
reden kurtulmuştur. Amma bu pek barizdir. 
Bir misal arzedeyim. Geçenlerde bir risale oku
muştum. Bulgaristanm 1885 de bütçesi 33 mil
yon leva iken beş sene sonra yani 1890 da 88 
milyon levaya yükselmiştir.- Bizim bugün büt
çemizin artışında bu misali görebiliriz. Bütçe
mizin artışı da bu şekilde olmuştur. Kapitü
lâsyonlardan kurtulmuş, iç muharebelerden kur
tulmuş ve şuurlu bir idareye mazhar oluşumuz 
semerelerini vermeğe başlamıştır. Denebilir ki 
bugünkü bütçemizle cihan iktisadî buhranı baş
lamadan evvelki bütçemiz arasmda o kadar 
büyük .fark yoktur. Demek ki iktisadî buhra
nın düşürdüğü şeyi telâfi ettik, bu doğru de
ğildir. İktisadî buhran başlamadan evvel ki 
yüksek bütçe de buğday on beş, yirmi kuruş, 
üzüm elli altmış kuruşa satılıyordu. Bu günkü 
bütçe ucuz havayici zaruriye bütçesidir. Ve 
yekûnu daha yüksektir. Bütün havayici zaruri-
yeyi onla darb ederseniz bütçeyide onla darb 
ederseniz hiç bir şey değişmemiş olur. Eski ha
mam eski tasdır. Halbuki bugünkü artış iktisa
dî buhrandan beri bir artış değildir. Tıpkı Bulga
ristan, Sırbistan, Romanya ve sairede olduğu gi
bi umumî kalkınma neticesi artış hızm muadili
dir, bu hızla, biz girişmiş olduğumuz yolda yani, 
köylüyü yükseltmek, sanayiimizi inkişaf ettir
mek, Devleti şuurlu bir şekilde idare etmek yo

lunda devam edersek, bu hızı muhafaza edersek 
ve hattâ arttırırsak, bütçedeki bu artısm devamı 
tabiidir. Bu daima böyle gider, kendimiz Bal
kan Devletlerindeki refahı ve yahudda onlarm 
nüfusa nisbetle varidatlarını buluncaya kadar 
böyle gider, ve hattâ geçebilir. Çünkü bizim 
elimizde fevkalâde vasıtalar vardır. Meselâ İs
tanbul limanı, cihanşümul bir limandır. Bun
dan maksadım şudur. Müessesattaki maaşları, 
bu derece, kırpacağımıza oradaki çalışma verimi
ni azaltacağımıza, hâsıl olmakta olan ve olacağı 
tabiî bulunan büyük gelir farklarmm münasib 
bir kısmmı Devlet memurlarmm maaş seviyesini 
yavaş yavaş, Devlete zorluk vermeden yükselt
meye koyulsak daha faydalı olur, zira bu büt
çenin artışı devam edecek. Sadece maaş art
mak yüzünden hâsıl olan fazla varidat, maaş 
fazlasını telâfi edecektir. Bunda ne kadar git
melidir. Bunun katği bir hududu tesbit edile
mez. Fakat bir çok memurlarımız yandan çok 
fazlası, bilhassa büyük şehirlerde İstanbul, An
kara, İzmir gibi memleketlerimizdeki memurla
rımızın ekserisi normal surette giyinmek, nor
mal surette barmmak, tabiî surette yemek dere
cesine gelmemişlerdir. 

Bütçe artışının manasmı doğru anlarsak ve 
bunları artırırsak fazla vereceğimiz para kati
yen zarar değildir. Doğrudan doğruya bütçe
nin artışı üzerine müessir olacaktır. Bu itibar
la da müesseselere balta vurmak doğru değil
dir. Eğer pek göze çarpan cihetler varsa bun
lar üzerinde bir mikdar tenzil yapalım. Daima 
bir noktayı gözden kaçırmamalıyız. Müessese
ler, Devletin sermayesinin bulunduğu müessese
ler; fabrika, madenler ve saire işleten veya sa
dece bankacılık yapan müesseselerimizin bu gün
kü çalışma sahaları doğrudan doğruya gayri-
türklerin elinden alınmış mühim sahalardır. Bu 
ise Cumhuriyetin çok esaslı fütuhatıdır, kıyme
ti büyüktür. Osmanlı imparatorluğunun büyük
lük devrinde yaptığı fütuhattan daha büyük fü
tuhattır. Bu gün diyoruz ki, müesseselerin başın
da bulunanlara fazla para vermiyelim. Arka
daşlar, evvelce bu müesseselerin yerine bize mal 
satan veya para muamelesi yapan yabancı 
müesseselere büyük paylar vermiyor mu idik 
zannediyorsunuz? Daha çok fazla veriyorduk. 
Fakat görmediğimiz için nazarı dikkati celbetmi-
yordu. Mamul eşyayı yaparak bize satan ya
bancı müesseselerin başmdakilere veriyorduk. 
Bundan sarfınazar Avrupada hiç bir banka di
rektörü yoktur M, bizim millî müesseselerimiz-
deki kadar az para alsm. Onlarm parası nereden 
çıkıyordu? Bize satıklan mamul eşyadan. Bu 
mamul eşyadan ve saireden dolayı onlara mü
him paylar verirken hiç sesimiz çıkmıyordu. 
Bunu kendi yurddaşlanmıza vermeğe başladık, 
gözümüze battı. 

Bir cihet daha vardır. Fabrika sahasında da 
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vardır amma, bilhassa bankacılık sahasında, biz 
memleketin piyasasına tamamen hâkim olmuş 
değiliz. Bu tamamen yabancımız olan bir saha 
idi. Türk milletinin kabiliyeti ve onun başın
dakilerin kabiliyeti olarak para piyasasının bir 
kısmı bihakkın elimize geçmiştir, fakat hepsi 
değil. Gerek kendi para müesseselerimizde, ge
rekse tamamen müstakil olarak, hususî sermaye 
ile, yurddaşlarımızın sermayesile teşekkül eden 
bankalanmızdaki memurların maaşlarını kısar
sak karşı taraftaki gayri türk yabancî müessese
ler faaliyete devam etmeyecek mi? Onları da bu 
kay de tâbi tutacak mıyız? İstesek dahi tutama
yız. Meselâ Osmanlı, Felemenk, İngiliz, Alman, 
İtalya bankaları... Bir İtalyan bankasına belki 
(memurlarımıza şu kadar para 300 lira veriniz, 
diyebiliriz. 300 lira verir, fakat diğer taraftan, 
memleket haricinde 2 700 lirayı tediye eder. Lon-
dradaki, Berlindeki muhasebeyi nasıl kontrol 
edebiliriz? Cumhuriyetin fütuhatı olan bu saha
da Türkler aleyhine gayri müsaid şartlar ihdas 
etmiş olacağız. 16 ncı yılda bu cihet nasıl dü
şünülmüştür? Bana çok ağır geliyor. Bir banka 
müdürüne şu kadar para veriyoruz, amma o da 
ona göre cesurdur, ona göre teşebbüs sahibidir. 
Yani karşısına bir adam gelip de 100 bin lira 
borç istediği vakit derhal karar verebilecek bir 
adamdır. Onun karşısında 300 lira, 400 lira alan 
bir adamı çıkarırsak niçin bu adam niçin risk al
sın, niçin kendisini tehlikeye maruz bıraksın? 
Bu müessesenin çok kazanmasile o da muayyen 
bir nisbette çok kazanacak ve o müessesenin kay-
betmesile o da o nisbette kaybedecekse bu gibi 
riskleri var kuvvetile hesab ederek kararını ve
recektir. Yani bir adam gelip ondan 100 000 li
ralık bir kredi isteyecektir. O adamm bunu 
ödeyip ödeyemeyeceğini takdir etmek için riyazi 
bir ölçü yoktur. Bunu ancak takdir edecek o 
müessesenin başıdır. O müessese çok kazanırsa 
bittabiî kendisi de çok kazanacaktır. Binaena
leyh her halde memleket içinde kazandığımız 
bu sahayı yavaş yavaş gayri türklere vermek 
tehlikesi vardır. Bankacılıkta bu gayet sarih bir 
surette böyledir. Fabrika işinde de böyle ola
bilir. 

Bir cihet daha vardır : Hususî müesseseleri 
ele alalım. Denmiştir ki, iki milyon ve daha 
fazla sermayesi olursa müdür ve memurlarına az 
maaş verecektir. Binaenaleyh ona göre müdür 
olabilecek ve ona göre faaliyet gösterebilecek 
bir adam kullanacaktır. Fakat daha ufak bir 
para ile kurulmuşsa istediği kadar verecektir. 
Bunda tezad vardır. 

İkincisi; dünyanın gidişi sermayelerin gitgi
de toplanmasına, büyümesine doğrudur. Bu, if
rata giderse belki fena neticeler verebilir, fa
kat böyle iki milyon, 20 milyon, 50 milyon lira 
gibi - 50 milyon lira 5 milyon altm demektir -
nisbeten ufak ve orta sermayeli müesseseleri 
tahdide doğru gitmek doğru değildir. Bilâkis 

bu ayardaki müesseselerin büyümeleri lâzımdır. 
Bu itibarla bu kanun cihanın gidişine ekonomik 
şeraitin gittiği istikametin aleyhine bir kanun
dur. Yalnız Türk topraklarında Türk müesse
selerinin aleyhine olmakla kalmıyor, dünyanın 
gidişinin de aleyhine oluyor. 

Başka bir cihet var, Türkün millî seciyesi 
toplu çalışmaktır. Bunu mütemadiyen her yer
de görmeteyiz. İktisad sahası, para işleri saha
sı Türke tamamile yeni açılan sahalardır ve 
Türk bu ilşerin yabancısıdır, acemisidir; müp-
tedisidir. Fakat burada dahi büyük topluluklar 
yapmağa başlamıştır. Bu, lâzımdır, siyasette ve 
askerlikte de bunu daima görüyoruz. Istanbul-
da işgal zamanında bizim mevkiimizde başkala
rı olsaydı, yabancıların yaptıklarına karşı, bom-
bacılıkla mukabele ederlerdi. Halbuki Türk 
böyle mukabele etmemiştir. Çekilmitşir, Devlet 

halinde, kitle halinde mücadele etmiş ve galib 
gelmiştir. Para işlerinde de bu kendini göste
recektir. Halbuki biz bunu kesiyoruz, iki mil
yondan fazla oldu mu kuvvetli şahsiyet kulla
namazsın diyor. Niçin yabancı kullansın da, şu 
ve bu kullansın da ben kullanmayayım, niçin 
ben büyümeyeyim? Buna aklım ermiyor. Hususî 
sermayelerden ne istiyoruz, onlara niçin dokunu
yoruz? Hulâsa bu, teşebbüsü kıracak bir şey
dir. Benim düşüncem, demin de bir arkadaşı
mın söylediği gibi, Bütçe encümeni bunu geri 
alsın ve tedkik etsin. Hiç olmazsa hususî mü
esseselere karışmayalım ve onlara siz dünyanın 
şeraitine uygun olarak paranızı işletemeyeceksi-
niz demeyelim. Memleketimizde bir çok anasır 
vardır ki onlar uzun zamanladanberi Devlet ku
ramadıkları için ve millî seciyeleri onları oraya 
götürmediği için ferden ferda, çalışmağa daha 
müsaiddirler. Bu kanunla onlara kolaylık gös
teriyoruz demektir. Hepimiz yurddaşız. Fakat 
biliyoruz ki bir muharebe olsa hiç şübhesiz, on
lardan daha ziyade, bizim kanımız akacaktır. 
iktisad sahasında bu tarzda inkişafı durdurmak 
nereden aklımıza geliyor? Bu günkü bankacılık 
sahasında Cumhuriyetin yaptığı bütün büyük iş
ler, diğer işlerin fevkindedir. Evet biz büyük 
askerî zaferler kazandık, harikalar yarattık. Fa
kat biz ezeldenberi askeriz. Bunun için bu za
ferlerimizi hem biz ve hem de bütün dünya ta
biî buldu. Dünyada Devlet kurmak ve sair iş
lerde de zaten eskidenberi büyük bir mahareti
miz vardır. 

Fakat hiç olmazsa iki asırdır iktisad saha
sında, sıfıra inmişizdir. Cumhuriyet bu günkü 
tutumla memleketi bu günkü hale getirmiştir. 
Onun için bunun üzerinde titremeliyiz. (Alkış
lar). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bu iş çok uza
dı, fakat bendeniz kısaca maruzatta bulunaca
ğım. 

Bendeniz esbabı mucibeyi okurken bir kaç 
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şey gözüme ilişti. Çok basit görünen bu şeyin 
işte ne kadar aksaklık vereceğini tebarüz ettir
mek isterim. Meselâ Hükümet teklifinde bu mü-
essesatm dışarıda çalışan memurları için bir ev 
kirası verilmesini teklif etmiş. Bilmiyorum han
gi maddenin ne fıkrasında encümen bunu kal
dırmış, demiş ki, müessesat memurları için ev 
yaptırsın. Yani baştan aşağı bir hüsnü niyet var
dır, başka bir şey yoktur. Fakat bu acele işlerin 
neticesi ne oluyor? Meselâ, Etibank vesaire me
murları bir yerde 2 sene çalışacak. Etrafta köy 
var, orada ucuz kira ile ev tutub memurlarını 
oturtmak kabil iken kanunda, müessesat memur
larına ev yaptırsın ve ucuz bir kira ile versin 
denmiş. Vakia basit bir şey, fakat memurun sıh
hati üzerinde, şevki üzerinde çok tesiri vardır. 
Şimdi Etibank iki sene için arada ev mi yaptı
racak? Bunu yaptırmağa mecbur etmek, o mü
essese için ne kadar yıkım olur Efendim böyle 
nisbetsiz, başıbozuk gitmenin artık hiç birimiz 
taraftarı değiliz. Bütün endişemiz budur, biz 
ne bankacı olacağız ne de bir şey. Fakat iyi ha
tırlarız ki Maliye vekâletinin hafif bir çekini 
ödeyemediği günler var. Ecnebi bankasmm öde
mediği bin lira karşısında bu gün Maliye vekâ
leti telefonla 150 milyon lira bulur. 

Arkadaşlar; bütün ruhumla, imanım var ki 
bir milyar lira Cumhuriyet Hükümeti servetine 
zammetmişse, bankalar ve Nafia ailesi bu işin 
yegâne âmilidir. Fakat evvelce üç bin lira ma
aş verdiğimiz bir adama, biz sana şimdi üç yüz 
lira vereceğiz, bununla yaşayacaksın dersek, ye
min ederim ki, vallahi bu iş yanlış olur. 

Devlet elile böyle ticarî ve smaî işler olmaz 
diyorlar. Neden olmaz? Ayni insan ayni Türk 

rrkmdan değil mi? Bu Devlet usulünün sakatlığın
dan olmaz, böyle olmaz. Teşvik etmek lâzım bir 
maaş ikramiye verilmeli. Ben biliyorum, bir maaşı 
değil, yarım maaşı bile hak etmiyenler de var, 
o başka fakat ikarmiye verilecekmiş dendimi, 
bir adam bankaya enerjisile elli bin lira dahi 
kazandırır. Amma bu hususta Müdürü umumiye 
meclisi idareye inanmıyorsak, Heyeti Vekileye 
de mi inanmıyacağız. Bunu Heyeti Vekilenin 
kararma bırakalım. Fedakârlık göstersen, ener
jisile müesseseyi istifade ettiren memura bu yol
da ikramiye verelim. Bence iki müessese tam 
Avrupadaki emsaline muadildir. Neden onları 
sarsalım. Yalnış verilen bir şey varsa bunları 
tashih edelim, yarım maaş ikramiye verecekmi-
şiz, verelim. Ben doğrusu çok endişe ediyorum. 
Baştan aşağı hüsnü niyetle hareket ediyoruz. 
Maksadımız her şeyin iyi olmasıdır. Bütün 
memleket ve Hükümet bunu candan arzu eder. 
Bunun ıslahma teşebbüs ederken niçin onları 
verimsiz bir hale getirelim? Arkadaşlarımızdan 
birisi rica ediyordu. Iktısad encümenine havale 
edelim, bir de orada tedkik edilsin diyordu. 
Haydi ötekiler malî meselelerdir. Iktısad encü
meninin buna da mı aklı ermez. Ben de rica 

ediyorum, bu mesuliyete Iktısad encümeni de 
iştirak ettirilsin. Zaman yakalarından tutar. 

Bendeniz bir arkadaşımdan rica etmiştim. 
ben bu işlerin içine girdikçe endişem artıyor ve 
hattâ müzakeresine yetişmemek için çalıştım, 
salondan uzaklaştım. Maalesef ben gelinceye ka
dar kanun çıkmamış. Çok endişe içindeyim. 
Heyeti muhteremeden rica ediyorum. Iktısad 
encümeni de mesuliyete iştirak etsin de üzerinde 
iki günde o çalışsm. Bu işte his ile, her hangi 
bir mülâhaza ile hareket edecek vaziyette deği
liz, eser meydandadır. Eğer bilmeyerek, basit 
gibi görünen muvaffakiyet âmillerine bir 
darba vurursak, memleket işleri haleldar olur. 
Bunun için 2 - 3 gün içinde müzakere edilmek 
üzere Iktısad encümenine havale edilsin. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Saym 
arkadaşlar, biliyorum ki, çok yoruldunuz. Ben
deniz de 40 senelik tecrümebe istinaden bir kaç 
söz söyleyeceğim. Çok uzun sürmeyecektir. 
Yalnız dinlemenizi rica ederim. 

Banka ve müesseseler Barem kanununa dair 
şimdi söz söylerken, bazı mukayeseler yapmak 
için Devlet memurlarmdan da bahsetmek lâzım 
geliyor. Bu demek değildir ki yalnız banka ve 
müessese memurları lehine söz söylemek istiyo
rum. Devlet memuru olsun, banka yahud şirket 
memuru olsun bunlarm hepsine karşı bilaistisna 
hürmet, sevgi ve hayranlık hisleri beslediğimi 
evvelemirde arzetmek isterim. 

Saym arkadaşlar, 
Hepimiz biliriz ki umumî mânasile Devlet 

makanizmasmda ehemmiyetli bir rol oynayan 
zümre de memurin sınıfıdır. Yine hepimizin ma
lûmudur ki memurların bir kısmı Hükümet dai
relerinde, bir kısmı da bu daireler haricinde, 
bankalar veya smaî müesseseler gibi iktisadî 
teşekküllerde çalışmaktadır. Hükümet dairele
rinde müstahdem olan memurlar için bir Barem 
kanunu müzakere edildi ve muhterem arkadaş
lar buna dair kıymetli mütalealarda ve teklif
lerde bulundular. Hükümet dairelerinde çalı
şan memurlarla iktisadî teşekküllerde müstah
dem memurlar arasmda maaş mikdarı bakımın
dan bir nisbetsizlik olmaması için Hükümet bize 
bunlara mahsus olarak da ayrıca bir Barem ka
nunu teklif etmiş bulunuyor. Vakıa bu gün iş
gal ettikleri mevkilerde emsallerine nazaran faz
laca para alanlar, deruhde ettikleri vazifei asli
yeden başka şurada burada müteaddid vazifeler 
alarak aylık kazançlarmı kabartan memurlar 
da vardır. Ancak bu gibilerin adedi pek mah-
duddur. 

Bu mahdud mikdardaki memurlar yüzünden 
çıkmış olan müsavatsızlığın tedricen ortadan kal
dırılması imkânmı araştrmak, benim itikadımca, 
daha doğru bir hareket olurdu. Hal böyle iken, 
Hükümetimiz bankalarla smaî müesseselerde 
müstahdem memurlarm hepsine şamil olacak bir 
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Barem kanunu teklif etmiştir. Ben zannadiyo-
rum ki bu kanun lâyihası Meclisimizce kabul 
edilirde ahkâmı mevkii tatbika konulacak olur
sa bankalarla diğer müesseseler memurlarının 
vaziyetleri tazyik edilmiş olacaktır. Hatta ağle-
bi ihtimal, bu müesseselerde bulunan iyi ve çalış
kan elemanlar yavaş yavaş çekileceklerdir. Bu
nunla beraber bir çok fedakârlıklara katlanarak 
Avrupaya gitmiş, yüksek tahsil görmüş, müma-
rese kesbetmiş münevver Türk gençlerinin önü
ne bu kanunla bir duvar çekmiş olacağız, şimdi
ki halde kendileri için çok cazib olan istikballe
rini hasrutahdid etmiş olacağız. 

Şurasmı unutmayalım ki gençlerimizi banka
cılığa ve iktisadî ve smaî müessesat idaresine 
alıştırmak için Hükümet pek çok teşviklerde bu
lunmuştur. Bu teşviklerin henüz semerelerini 
göstermeğe başladığı bir srrada önlerine sed 
çekmek bu işlerin matlub olan ilerlemesine mâni 
olur zannediyorum. 

Memleketimizin her sahasında, bilhassa ikti
sadî ve smaî" sahada yeni bir ihtisas devri açıldı. 
Türk gençleri bu vatanî vazifeyi hakkile görmek 
iktidarını haizdirler. Nitekim vazifelerini büyük 
bir zevk ile ifa etemk suretile de iktidarını filen 
isbat ediyorlar. Bu güzel başarıların temadisini 
istiyor isek bankalarda olsun, diğer müessese
lerde olsun, yahud bir smaî kombinada olsun de
ğerli ve tecrübe sahibi olan Türk gencinin âti
sini açık bırakmalıyız. Bunun için de her şeyden 
evvel bu saydığım teşekküllerde çalışan Türk 
gençlerinin ehliyet ve vukuflarile mütenasib 
olacak, maişetlerine bihakkm kifayet edecek 
mikdarda tahsisat almalarına bir çare bulmak 
lâzım gelirdi. Bu yolda bir hattı hareket tutacak 
yerde kendilerini daha dar bir maaş çerçevesi 
içinde çalışmak mecburiyetinde bırakacak olur
sak, yüksek tahsil görmüş hatta işinde ihtisas 
sahibi olmuş ve bu müesseselerde müstahdem 
bulunan, yüksek zekâ ve kabiliyet gösteren 
elemanların istikballerini tahdid edici kayıdlar 
konulması hem is üzerinde menfî tesir yapar ve 
hem de bu gibilerin adedlerinin çoğalmasına mâ
ni olur. 

Banka ve müessesatm tesis ve idaresinde ec
nebi memleketlerdeki mümasillerini göz önünde 
tutuyoruz da oralarda müdür ve memurların 
müesseseler lehine gösterdikleri gayret ve mu
vaffakiyet nisbetinde terfih edilmelerini niçin 

memleketimizde tatbik etmek istemiyoruz? Banka 
olsun iktisadî müessese olsun bunların kazancını 
temin eden ve adedi mahdud olan mütehassıs 
ve mümareseli Türk elemanlarını Barem kanu
nuna tâbi tutarsak yani mükteseb hakkı nazarı 
itibare almryarak maaşlar üzerinde ehemiyetli 
tenzilât yaparsak netice itibarile şu olacaktır. 
Ya bunlarm bir kısmı çekilecek veyahud heves, 
gayret ve cesareti kırılmış olarak ona göre iş 
göreceklerdir. Şu mühim noktaları da ilâveten 
arzetmek isterim; 

Devlet memurları % 5 ve 7 kazanç vergisi 
verirken banka ve müessesat memurları % 7 ve 
9 vermektedirler. Bu kanunun şümulü dairesine 
giren müesseselerden bir kısmmm tekaüd san
dığı yoktur bu kabîl müessesat memurları istik
ballerinden emin değildir. 

Bundan maada bankaların başlarında bulu
nan zevatm vazifeleri yalnız kavanin ve mev
zuatı tatbikten ibaret olmayıb, elli veya yüz 
milyon sermayenin hüsnü istimal ve tenmi-
yesinde kendi zekâ ve iradelerini istimalden 
dahi mesul bulunmaları cihetile bunlara azamî 
gayrisafi olarak altı yüz lira maaş verilmesinin 
muvafık olmayacağını siz de takdir buyurursu
nuz. 

Memleketimizde bulunan ve bu kanuna tâib 
olmayan müessesat tecrübeli ve ehliyetli memur
ları serbestçe alabildikleri halde biz kendi mü-
essesatımızı bu gibi memurlardan mahrum bıra
kacağız. 

Arkadaşlar, malî, fennî ve sınaî sahadaki 
teşebbüs kuvvetini sarsan ve bahusus memurla
rın çalışma heveslerine ehemmiyetle tesir etmek 
istidadında olan ahkâm vazı doğru olmadığı ka
naatindeyim. 

Bu mülâhazalara ilâveten şu noktaya da na
zarı dikkatinizi celbetmek isterim ki tasvibinize 
arzolunan kanun yalnız Bütçe encümeninde ted-
kik edildikten sonra Yüksek Kamutaya gelmiş
tir. Sermayesinde Devletin iştiraki bulunan mü
esseselere de aidiyeti itibarile bu kanun lâyiha
sı vakia Devlet bütçesile bir noktai nazardan 
alâkadar ise de ancak müzakere ettiğimiz me
sele memleketimizin malî ve iktisadî işlerine de 
taallûk etmektedir. Onun için bu kanun lâyiha
sının Bütçe, ve İktisad encümenlerinden terek-
küb edecek muhtelit bir encümende serian bir 
kere tedkik edilmesini teklif ederim. Bu tekli
fimi bir takrirle de arzediyorum. Takdir Yük
sek Heyetindir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Muhterem ar
kadaşlar, Meclisi Âli ve binnetice memleket, ha
yatında en mühim anlardan birini yaşıyor sanı
rım. Sebebi açık. Burada benden evvel iradı mü-
talea eden muhtelif hatib arkadarşlarımız ayni 
mevzu üzerinde hemen hemen ayni fakat muh
telif esaslarda bir takım mütaleat dermeyan etti
ler. Bendeniz bu mütaleatm büyük bir ekseri
yetine, daha samimî söyliyeyim, baştan sonuna 
kadar iştirak etmekten acizim, iştirak etmiyo
rum (Bravo sesleri, alkışlar). 

Sebebi : evvelâ muhterem Topcoğlu arkada
şımız, memurun hukukî karakterile diğer mües-
sesatta müstahdem olanların hukukî karakteri 
ve iktisadî vaziyetleri arasında bir tefrik yaptı. 
Bu tefrik, doğrudan doğruya, Devletin bütün 
şuabatmı idare etmekte olan, Devletin adliyesi
ni, ordusunu, maliyesini, bütün müessesatmı ida
re etmekte olan ve memleketin bütün mesuli
yetini omuzlarında taşımakta olan memur sini-
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fmın, memur makanizmasınm hüviyeti üzerinde 
bir tereddüd hâsıl etti. Bu tereddüd şudur : 
Yani memurun yaptığı iş, hukuku âmme noktai 
nazarından diğerile mütenasib değildir, memu
run yaptığı şey, esas itibarile, daha basit, daha 
sade bir mahiyet arzeder dediler. 

Arkadaşlar, ben hiç memurluk etmedim ve 
memurluk hayatına dahil olmadım. Fakat ge
rek askerlik hayatımda, gerek avukatlık haya
tımda memurun nasıl çalıştığını ve nasıl müş
kül meseleleri hallettiğini gözümle gördüm ve 
bunun azameti, bunun kudreti ve bunun derin
liği karşısında hayran kaldım (Alkışlar). Ta
savvur ediniz, bir hâkimi ele alalım. Hâkimliğin 
birinci kademesinde olan bir sulh hâkimini ele 
alalım. Bir sulh hâkimi günde seksen davaya 
bakar. Istanbulda Beyoğlu ve Eminönü mınta-
kalarına giderseniz sulh hâkimlerinin nasıl ça
lıştıklarına pek âlâ şahid olursunuz. Bendeniz 
bankacılığı kötü görecek kadar cahil bir adam 
değilim. Acizleri Ekol dö siyans politikde Jorj 
Refael Leviden bankacılık dersi almış ve imti
han vermiş bir adamım. Bunun için bankacılı
ğın ne olduğunu çok iyi bilirim. Fakat bir sulh 
hâkiminin, ticaret kanununun başından sonuna 
kadar muhtelif fasıllarına temas eden, şu daki
kada bir bono meselesi, bir dakika sonra bil
mem bir konşimento meselesi, biraz daha sonra 
beyyinatm şahadete müstenid olması veyahud 
tahrirî bulunması mahiyetinde dermeyan edile
cek diğer bir mesele üzerinde saatlerce, sabahm 
9 undan başlayarak bire kadar 4 saat yerinden 
ayrılmamak üzere en büyük bir mücahede tar
zında çalışması basit bir iş midir? (Bravo ses
leri). 

Sonra düşününüz, geçelim askerliğe, bir sah
ra bataryası, her hangi bir torpito kumandanı, 
daha az hissi bir sahaya temas edeyim, her han
gi bir malmüdürünün masasmm başında; geçen 
gün Refik înce üstadımızın himmetiîc beramin 
son maddesinde 40 - 50 kanun zikrine mecbur 
kaldık; bütün bu maddeleri ve memlekette bu 
gün 3 bin bilmem ne kadara reşide olan kanun
ları zihninde tutarak, bunlar hakkmda hesablar 
yaparak çalışan bir malmüdürünün faaliyeti ba
sit midir? (Bravo sesleri). 

Bir bankanm... Bendeniz bakınız size arze-
deyim, şuradan beni çıkarsanız - Banka faaliye
tini küçük görmüyorum - bir malmüdürü olmağa 
cesaret edemem, fakat her hangi bir banka me
murluğu yapabilirim kanaatindeyim (Alkışlar). 
Samimî arzediyorum, söz söylemiş olmak için 
söylemiyorum. Kalbimin, vicdanımın derinlikle
rinden gelen bir ses olarak ifade ediyorum. 
Daha bir şey arzedeyim. Geçen gün bir Son pos
ta gazetesinde kıymetli, kıymetli olması lâzmı-
gelen bir gencin, banka memuru gencin, ma
nasız Devlet memuriyetleri tabirini gördüm. 
Manasız devlet memuriyetleri ne demektir. 
efendiler? Bu gün manasız olan Devlet memuri

yeti olabilir mi? Bu gün Devlet memuriyeti her 
türlü vukuf ister, Bir müddei umumî tasavvur 
ediniz. Kendi memleketime mümas olması iti
barile biliyorum. Dağ başlarına gidecek. Kar
da, fırtınada borada çalışacak. Dağ başmda bir 
çobanı öldürmüşler. Oraya gidecek failini ara
yacak, kovuklarda delâil tesbit etmeğe çalışa
cak. Bu az ve kolay bir iş midir arkadaşlar? 
Binaenaleyh, şunu demek istiyorum ki, memur
larımızın hepsi Türk mefkuresinin fedakâr uzuv
larıdır. Bunda şekü şüphe yoktur. Hepsi de 
Cumhuriyetimizin ve inkilâbımızın günden güne 
itilâ bulmasına feragatle çalışan kahraman yav
rulardır. Kimsemiz kimsemizden mümtaz deği
liz. Evet bankacılık da mükemmel bir iştir. 
Türklüğün buna ihtiyacı vardır. Türk şimendi-
fercilik sahasında geri idi, ilerledi. Bankacılık 
da da ilerledi, daha da ilerleyecektir. Fakat 
arkadaşlar bunlar para ile ölçülmez, fedakârlık, 
feragat eserleridir. Bütün gençlerimizden, bü
tün vatan evladlarmdan beklediğimiz, vatnm 
ulvi mefkuresi karşısında benliklerini feda ede
rek, her şeyi bırakarak yalnız ve yalnız memle
ket için çalışmaktır. Bankacı kardeşlerimizin 
de, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
aziz Türklük için daha çok çalışacaklarına emi
nim arkadaşlar. Türkler para ile yaşamazlar 
arkadaşlar. Demin Hikmet Bayurun buyurduk
ları gibi, Türkleri doyuralım. Türkler çok yer
ler. Ben Türklerin, çok yemesini, onlara çok 
para verilmesini ve bütün Türk halkmm, bütün 
Anadolu köylüsünün çok yemesini isterim arka
daşlar (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, konjonktür servisi diye bir ser
vis var, bu servis çok mümtaz ve çok kıymetli 
elemanlar tarafından yapılmış iki tane eser tev
zi etti. Bu eserler bizim buraya geldiğimiz za
man bize de dağıtıldı, okuduk, elemle, teessürle 
acı ile... Şu biçare Anadolu köylüsünün ne ka
dar azab çektiğini orada bariz surette görüyo
ruz. Biz köylü evlâdı değil miyiz? Bütün kud
retimizle doyuracağımız yalnız bir smrf olma
malıdır. Meselâ yalnız hâkimler, yalnız asker
ler, yalnız maliyeciler olmamalıdır. Herşeyden 
evvel hepimizin anası, babası kaynağı olan köy
lümüzü, fıkaramızı yani cefa çeken, yarm her
hangi bir harb vukuunda esmer teni, tunç ren-
ğile gidib dünyaya numune olacak, kahraman
lık kaynağı olan Anadolu yaylasmm bünyesini 
kuvvetlendirmek, bunu takviye etmek lâzım
dır. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; yarın bir harb olduğu zaman 
güveneceğimiz, yüreğimizin en gizli yerinde, en 
derin yerinde sakladığımız, en büyük kuvvet 
nedir? Bütün dünyaya tekaddüm eden enerji 
benlik ve kuvvetli sarsılmaz imanı olan çalış
mamız değil midir? Herşeyden evvel münevver 
sınıfı.. Ben de münevverlerden sayılırım. (Gü
lüşmeler). Ben de sizinle beraberim. 

— 365 — 
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EMİN SAZAK (Eskişehir) — Üç milyon lira 

zammetmekle... 
FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Müsaade 

buyurun. Ben de sizinle beraberim.. 
Refik İnce arkadaşımla beraberim. Bütçe

ye on para zammedildiği zaman kalbim titrer. 
bütçemize zammiyat aleyhindeyim. Fakat ben
denizin asıl burada istihdaf ettiğim nokta Dev
let memurlarının kademelerinde fark göstermek 
endişesinin izharıdır. Halil bey arkadaşımız en
dişe izhar buyurdular. Niçin endişe izhar edi
yorlar. Bir milletin evlâdları bir devrei refaha 
girebilirler. Muhtelif devrei refahda bulunabi
lirler. Benim bir an refah veziyetim gitti diye 
memleketin bana verdiği vazife aşkı, vazifeye 
olan alâkam ve memleketime olan irtibatım bir 
an bile sarsılmaz. Memleketin ihtiyacının, mem
leketin umumî zaruretlerini düşünerek bu işi 
yapmam lazımmış diye daha fazla çalışırım. 

Ben bankaların bir kardeşi sıfatile onlar na
mına temin ederim ki onlar Türklük için daha 
ziyade çalışacaklar para için çalışmayacaklar. 
Vatan, millet Türklük ve Cumhuriyet ve 
inkilâb için çalışacaklar. Bunu bir kere da
ha isbat ederek bütün kuvvetlerile, bütün ener-
jilerile çalışarak bu milletin yüksek ve müm
taz evlâtları olduklarını göstereceklerdir. Ka-
naatrmca ve içtihadımca arkadaşlar Meclisi âli
niz katiyen yalnış bir yola gitmiyor ve Meclisi 
âli tarihin, Türkiye Büyük Millet Meclisi mü
essese! mukaddesesinin, türk fazilet Hazinesi 
olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin, 
mukaddes tarihinin, vatanı kurtaran ulvî tari
hinin güzel bir anmı yaşıyor ve iyi bir şey ya
pıyor. Teferruata aid kısımlar için, maddelere 
geçildikten sonra her arkadaş noktai nazarını 
söyler, tashih kabildir. Sarsılmayalım, doğru 
yolda yürüyoruz. Memleketi umumî cihazlara 
kavuşturacak güzel bir ilâcı aziz milletimizin 
sevgili bünyesine tatbik ediyoruz. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

ABDURRAHMÂN NACİ DEMİR AĞ (Sivas) 
— Top^uoğlu Nazmi ve diğer arkadaşlarımın 
tecrübe ve kanaatlarıma uygun, Feridun Fikri 
arkadaşımmda hissiyatıma tercüman olan nu
tuklarını dinledikten sonra bana çok söz söyli-
yecek bir şey kalmadı. Yalnız hepimiz biliyo
ruz ki bir milletin istiklâli yalnız askerî zafer
lerle değil, iktisadî zaferle de kaimdir ve bu 
mutlaka lâzımdır, işte bunu daha çok evvel tak
dir eden Meclisi Âli, memleketimizde bir takım 
iktisadî hareketler vücude getirmeğe ve iktisadî 
programlar yapmağa azmetmiş ve memleketi bu 
sahada da zafere isal için bir takım esaslar va
zetmiştir. Arkadaşlar, bir memleketin iktisadi
yatı daha ziyade teşebbüsü şahsî ile vücude ge
tirilir. Bu gün yükselen bir çok memleketler, 
arzettiğim bu teşebbüsü şahsilerin diyebilirim 
ki, hemen hemen mesaileri neticesidir. Büyük 

iktisadî işleri bilmeyen ve yalnız Devlet memu
riyetine göz diken Türk milleti işte bu yüzden
dir ki şimdiye kadar iktisadî sahada çok geri 
kalmış ve esareti iktisadiyeye duçar olmuştur. 
Bundan dolayıdır ki,memleketi bir takım prog
ramlarla iktisadî kalkınma hareketlerine sev-
ketmiş bulunuyoruz. Memlekette iktisadî kal-
kmmmayı tevlid edecek büyük sermayeler olma
dığı içindir ki, Sümerbank, Etibank gibi mües
seselere azamî yardımlar yapılarak memleketin 
iktisadiyatına hizmet etmeğe davet etmiş bulu
nuluyor. Arkadaşlar, bunlar niçin Sümerbank, 
niçin Etibank oldular? Çünkü ticarî işler daima 
ticarî zihniyetlerle ifa edilir. Ticarî zihniyeti 
bırakıp ta yalnız amme hizmeti zihniyetile mem
leketin iktisadî kalkınmasına teşebbüs etmek 
beyhude çalışmak demektir. Bu itibarla ben 
şimdi teferruata girmeden şunu arzedeceğim : 
Mademki iktisadî teşekküller için kurduğumuz 
müesseselerin mukadderatı hakkında bu gün ka
rar vermek vaziyetinde bulunuyoruz, yapacağı
mız şey, onun salâhiyetlerini tedkik ederken, 
bunu salâhiyettar İktisad encümenine sevkedip 
tedkik ettirmektir (Gürültüler). İstirham ede
rim. Eğer ki ihtiyaç yoksa kemakân böyle bıra
kalım. Fakat görüyorum ki, ihtiyaç vardır. 
Çünkü bu işi bilfiil elinde tutan Hükümetin tek
lifi ile Bütçe encümeninin teklifi arasında bü
yük fark vardır. Çünkü kanunu yapan ve işin 
içinde bulunan Hükümet Bütçe encümeni gibi 
düşünmemiştir. O halde bunu iktisad encümeni
ne havale edelim, zaten Meclisi Âlinin elinde 
bir çok işler vardır. 3 - 4 gün içinde İktisad en
cümeni bunu tedkik ederek, daha pişkin ve mas
lahata daha uygun vaziyette getirir ve ona göre 
reylerinizi istimal edersiniz. 

* HAMDİ YALMAN (Ordu) - - Arkadaşlar; 
müessesat bareminin bu şekilde Bütçe encüme
ninden heyeti umumiyeye gelmesinden dolayı, 
müessesatta bulunan memurların bizim kadar 
ağladıkları vaki değildir. Biz burada onlar ta
rafından ve taleb vaki olmaksızın fuzulî yere 
avukatlık yapıyoruz (Gülüşmeler). Arkadaşlar, 
tecdidi intihab kararı vermezden evvel Bütçe 
encümeni bu lâyihaları hazırlamıştı. Bu mües
sesat baremini yaparken o zaman İş bankası 
müdürü umumisi olan Muammer Eriş arkadaşı
mız muntazaman encümene devam ediyordu. 
Hatta bu müessesat bareminin İş bankasına tat
bik edilip edilmemesi hakkında müzakereler ce
reyan ederken Muammer Eriş demişti ki, ister 
kabul edin ister etmeyin biz buna intibak ede
ceğiz, bu bizim işimize gayet elverişlidir, iş 
bankası gibi bir müessesenin müdürü böyle söy
lerse biz niçin tereddüd ediyoruz. Bu barem 
bu gibi müesseselerin bünyelerine çok uygundur. 
Binaenaleyh lâyihanın iktisad encümenine ve di
ğer encümenlere gitmesine lüzum yoktur. Heye
ti umumiylesinin müzakeresine geçelim (Alkış
lar). 
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RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 

bu lâyiha ile Türkiyede maaş ve ücret denilen 
mesai mukabilinde alınan parayı Devlet kendisi 
ile alâkalı müesseselerde tevhid etmek istiyor. 
Bir arkadaşımın biraz evvel burada söylediği bir 
sözü, sözlerime başlarken kuvvetle reddetmek 
isterim. Arkadaşımız Berç Türker dediler ki, 
« . . . . bu müessesat yaşatılacaksa...» Bu husus
ta bir tereddüdleri mi var? Arkadaşlar, Türkiye 
Cumhuriyeti ve Büyük Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Halk Partisi bu müesseseleri kurandır ve o 
müesseseler ilelebet yaşayacaktır. O müessese
ler hiç bir vakit yıkılmayacaktır. Bu kanunla
rın, o müesseselerin yıkılması için lâzmıgeldiğine 
mi kanidirler? Kendilerine böyle bir şüphemi ge
liyor? (Asla sesleri) ki böyle bir şey söyledi
ler? 

getirdiler. Arkadaşlar ben size burada hakiki 
kanunlarla tesbit ettiğimiz müesseseler hakkın
da misaller vereceğim. 

Sanayi ve maadin bankası nerede arkadaş
lar? O vakit bila kaydü şart istedikleri kadar 
para alıyorlardı, hakkı huzur veriyorduk, ik
ramiye veriyorduk. Nerede Sanayi ve maadin 
bankası arkadaşlar? Eğer müessesatı yaşatacak 
olan bol para ise, onlar da bol para alıyorlardı. 
Bol para almakla olacaksa nerede Sanayi ve 
maadin bankası? Hatta yarım asırdan fazla ha
yatı olan sevdiğimiz bir müessesemiz var. Ziraat 
bankası. Ziraat bankamızda da bilirsiniz bir 
aralık, bir anonim şirket halinde yaşadı. Bunu 
yaşarken onun heyeti umumiyesinin zabıtlarını 
okursanız görürsünüz üç, dört aylığa kadar ik
ramiye verdiğimiz günler de oldu. O vakitki 
bilançoları tedkik ediniz ne kadar az verimlidir. 
Onun için bol para ile verim almak hiç bir yer
de mümkün olmamıştır. Bir çok misallerle bunu 
gördük. Bugünkü vaziyet bu verimleri kesmek 
değildir, bu verimleri çerçevelemek ve müesse
seleri çalıştırmaktır. Arkadaşlar; bugünkü 
yaptığımız kanunun maddeleri üzerinde bariz 
hatalar varsa ıslah edilebilir. Müessesenin esas 
çalışmasını takyid edecek noktalar varsa o tas
hih edilebilir amma daha heyeti umumiyesinden 
maddelere geçmeden evvel Devlet memuru ile 
müessesatta çalışanları ayrı ayrı iki sınıfa ayır
mak; böyle bir şey yoktur. Düşünüyoruz da. 
Devlet umumî işlerini gördürdüğü memurlarile 
iktisadî işlerini görmek için kurduğu müessese
de çalışanları hiç bir vakit bir birinden ayırma
ğı düşünmemiştir. Böyle bir şey yoktur. Arka
daşlar; Devletin en büyük bir makamım işgal 
eden bir vekilin, bir Başvekilin müsteşarı bü
tün verimsiz işlerde mi çalışıyor? Biz iki mü
essese müstahdemini arasmda bir vahdet temi
nine çalışıyoruz . Hakikaten daha çok zenğin-
leşirsek, Fransa, İngiltere, Amerika... 

İleride daha çok zenginleşirsek, Fransa, İn
giltere, Amerika kadar servetimiz artar, yükselir
se o vakit yine Devlet müesseselerimizle bu kur
duğumuz iktisadî müesseseleri yeni teadülle iler
leteceğiz. Serbest olarak bol, istedikleri kadar, 
bir kararla ücret veya tahsisat almdığı devri tat
bik ettik, ve onu da gördük. Zannederim o se
fahat daha acı idi. Onun için çerçevelemek, bu 
memleketin ve o müesseselerin daha çok lehine 
olacaktır. Hiç bir vakit vekâletlerden müesse
selerimize, müesseselerimizden vekâletlere gelen 
arkadaşları kaçmak ve saire ile tavsif etmek bu 
da hatırımızdan geçmez. Orada ihtiyaç varsa 
oraya gider, burada ihtiyaç varsa, burada çalı
şırlar. Bunların hepsi bu Devlet, bu millet ve 
bu yurdun işidir. Onun için teadül yaparken 
hiç bir vakit gerek memur olan arkadaşlar, ge-
gerek müessesatta çalışan arkadaşlar arasmda 
böyle ikilik havasının bilhassa tekevvün etmesi
ne hiç bir vakit razı olmamalıyız (Alkışlar). 

Arkadaşlar, bu müesseseler yaşryacaklardır. 
Fakat Türkiyede, bütün Türkler bîr vahdet ha
vası içinde , nasıl ki, siyasî sahada vahdet hava
sı içinde çalışıyorlarsa, maişet ve idare sahala
rında da bir vahdet havası içinde yaşayacaklar
dır ve idare hayatlarında da biraz vahdete 
yaklaşacaklardır. Arkadaşlar, bu gün tevhid 
ve teadül kanunu dediğimiz bu kanun hiç bir 
vakit müessesatta çalışan arkadaşlarla, vatan
daşlarla, yurddaşlarla Devlet müessesatmda ça
lışan yurddaşlar ve vatandaşlar arasmda farklar 
yapmamız için yapılmıyor arkadaşlar. Böyle bir 
şey, Devlet memurlarile müessesatta bulunan 
yurddaşları birbirine katar. Böyle bir zihniyet 
ne kadar acı bir uçurum açar arkadaşlar. Bu 
günkü Devletimizin iktısaddaki sistemini göz 
önüne alarak söz söylememiz lâzımdır arkadaş
lar. îktısadda Devletçi değil miyiz? Devletçi 
olan Türkiye Cumhuriyetinde nasıl olur da Dev
let memuru ile müessesatta çalışan yurddaşlar 
birbirine girer? Müessesat hiç bir vakit liberal 
usulle idare edilmiş değildir. Edilmiyor ve 
edilmeyecektir. Onun için Devlet burada bir 
teadül teminini göz önüne alarak bir kanun yap
mağa teşebbüs etmişse, bu kanundan istifade 
ederek, hiç kimsenin, memur arkadaşlarla mües
sesatta çalışan arkadaşlar arasmda bir fark ihdas 
ediliyor gibi söz söylenmesine cevaz verilmez. 
Böyle bir kanun değildir. Arkadaşlar, yurd 
istilâdan kurtulduktan sonra belki Cumhuriyet 
idaresinin ilk başladığı iş iktisadî iştir. 

İktisadî iş ancak Cumhuriyet idaresinin işi 
olduğu halde, kendi işini yıkmak için kanun mu 
yapar? Hayır arkadaşlar. Yıkmak için değil an
cak bu işe ayırdığı arkadaşları Devlet işlerine 
ayırdığı arkadaşlarla birbirlerini kıskanmrya-
cak, yerinmiyecek bir şekilde çalıştırmak için 
bu teadülü yapmak istiyor. Bu teadülü yapar

ken arkadaşlar, biraz da memleketin vari
yetini göz önüne alın. Bütçeden ayrılan lu 
tahsisat üzerinde çalışan müesseseler hak
kında arkadaşlar ihtimaller üzerine misaller 
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İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Ben de 

şunu söylemek istiyorum. Bir çok hatib arka
daşlar memurların maaşmm azlığından bahset
tiler. Hiç bir arkadaş bu tekâlifi veren partiden 
bahsetmedi.- Arkadaşlar, 12 milyon köylünün 
vaziyetini hepimiz biliriz. Eğer memurlar, köy
lülerin verdiğini azımsryorlarsa, çekilsinler. 
Daha söyliyeceğim. acaba bizim memurlarımız, 
elektrik içinde yaşayan memurlarımız, 12 mil
yon köylüden akşam olunca kaç milyonunun 
gazyağı yaktığını biliyorlar mı? Affinize güve
nerek bir köylü hikâyesi anlatacağım. Köylünün 
birisi arkasile tuz getirilmiş, tuzu getirir karı
sına verir, kadm da ona buna dağıtrrmış. Adam 
bunu anlamış, ertesi sene kadını da beraber gö
türmüş, tuzu sırtına yüklemiş, ona getitmiş. 
Köye varmca eskiden ondan tuz alan insanlar 
gelmişler, yine istemişler O zaman kadm : Yoo.., 
demiş, ben getirdiğimi vermem, kocammkine de 
karışmam. Zahmetini kendi çekince elbette da
ğıtmaz. 

Memurlar, vergi veren partiye karşı maaşla
rımız az diyorlarsa vallahi haksızdır. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Halil Men
teşe arkadaşın, kanunun müzakeresinin teehhü
rünü istilzam eden mahiyette gördüğüm takri
rine şahsan taraftar olmama imkân yoktur. 
Kendilerinin de bu takrire rey vermelerini ta
biî bulmam. Öyle hatırlıyorum ki, mensub oldu
ğumuz Parti grup ekseriyeti bu kanunun tehiri 
müzakeresine imkân vermemeğe ve yine bu ka
nunun bu içtima devresinde çıkmasına karar 
almıştır. Bu itibarla bu kanun hakkmda Bü
yük Millet Meclisinin heyeti umumiyesinde fer
iden tehiri icab eden bir kararı vermek için Grup 
heyeti umumiyesinde eski verilen kararın aksi
ne karar almamız lâzımdır. Bunu arzemekten 
maksadım, arkadaşımın hatıralarına müracaat 
ederek takrirlerinde İsrar etmemelerini rica et
mektir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea serdeden arkadaşlar, hususî şirketlerin ve mü
esseselerin bareme girip girmemeleri ve bu mü
esseselerde çalışan memurların maaş mabetleri
nin memur maaşlarına göre tanzim edilip edil
memesi hakkındaki mütalealan daha ziyade 
maddelere aid olduğu için bu maddeler müza
kere edilirken hepimiz kanaatlerimizi söyleyece
ğiz ve Heyeti âliye de en isabetli gördüğü müta-
leaya reyini verecektir. 

Yalnız bu münasebetle söz almışken İktısad 
encümeninin bu mevzularda ehliyet ve salâhi-
yetile tanınmış olan kıymetli mazbata muharri
rinin mütalealanna esas olarak tuttuğu ve ana 
fikir olarak bize İsrarla ileri sürdüğü iki noktayı 
cevabsız bırakmak istemiyorum. Müsaade bu
yurursanız arbedeyim. Arkadaşımız dediler ki; 
Devlet memurlarının gördüğü işler amme işleri
dir. Bu kanunla müzakere mevzuu ola
rak ele aldığımız müesseselerin gördüğü iş

ler ise amme işleri değil, ticarî ve iktisadî işler
dir, binaenaleyh birini diğerine benzetmek doğ
ru değildir. 

En iyi kendileri bilirler ki, bu gün Devletin 
amme hizmetlerinin başmda iktisadî işler gelir. 
Yine kendileri en iyi bilirler ki, bu gün Devle
tin amme hizmetleri artık polis ve jandarma iş
lerine münhasır değildir. Mezvubahs olan mü
esseseler hangi müesseselerdir. Memlekette zi
raî krediyi temin eden, köylünün ve çiftçinin 
kalkınması için her nevi teşebbüsata girişmesi lâ-
zımgelen, Devlet kasasından ve millet kesesin
den tahsil edilmiş paralarla teessüs etmiş olan 
Ziraat bankasının mevzuu amme vazifesi değil 
midir? (Bravo sesleri). Bu gün Devletin devlet
çilik sahasında sanayiini kurmak için hususî bir 
kanunla ve sermayesini tamamen Devlet kasasın
dan vererek tesis etmiş olduğumuz Sümerbankın 
mevzuu âmme hizmeti mevzuu değil midir? Eti-
bankm mevzuu hususî bir mevzu mudur? 

Hepimizin malûmu olan bir vaziyet vardır. 
Bu gün Devlet, millet parasmm 200 - 250 mil
yonu doğrudan doğruya Devletin elinde ise, bu
nun bir o kadarı da doğrudan doğruya bu mües
seselerin elile idare edilmektedir. Binaenaleyh 
doğrudan Devlete ve millete aid olan bu parala
rın sureti sarfma alâkadar olmazsak ne ile alâ
kadar olacağız. Binaenaleyh bu kanunda mev-
cud olan müesseselerin ve o müesseselerde çalı
şan memurların ifa ettikleri hizmetlerin, amme 
hizmeti olmadığı hakkındaki kanaatlerinde, ken-
dilerile zıddı tam halindeyim. 

İkinci esas olarak, tefrik yapmak için şöyle 
bir mütaleaya istinad ediyorlar : Buyurdular 
ki, bu müesseselerde çalışan arkadaşlar, ciddî 
çalışan, çok çalışan, saati mesai ile mukayyed 
olmayan ve fazla randıman veren arkadaşlardır. 
Müesseselerin kendileri de, memurları gibi iyi 
işleyen müesseselerdir. Kendilerile hususî şe
kilde görüştüğüm zaman, eğer hatıramda aldan
mıyorsam, kanaatlerini bu merkezde bulmamış
tım. Ben şu kanaati muhtelif yerlerde söyle
dim. Büyük Millet Meclisinin bu büyük kür
süsünden bir defa daha söylemeği faydalı görü
yorum. Fena olduğu zannedilen Devlet memur
ları tarafından idare edilmiş olan Devlet mües
seselerinin hiç biri çok iyi işlediği zannedilen bu 
müesseselerin en iyisi kadar bu millete bar olma
mıştır. 

Bir çok arkadaşların işaret ettikleri gibi 
bu müesseselerin hem idarelerini, hem masrafla
rını, hem maaşlarını milletin ciddî, hakikî ve de
vamlı bir murakabesi altma almak zamanı gel
miştir. Büyük Meclisin bundan hiç bir suretle 
vazgeçeceğini zan ve tahmin etmiyorum. Arka
daşlar, arzettiğim gibi nisbetlere aid mütalealan 
daima hürmetle dinleriz, Maddelerede karşılık
lı mütalealanmızı dermeyan ederiz ve en sonra 
Büyük Meclis en isabetli kararı verir. 
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BAŞKAN — Abdürrahman Naci. (Müzakere 

kâfi sesleri). . 
HALÎL MENTEŞE (izmir) — Söz söyleye

cek değilim, takririmi izah edeceğim. 
BAŞKAN — Takririnizi okumağa sıra geldi

ği zaman söylersiniz. Başka hatiblerin sözlerine 
mâni olmak için elimde bir kifayeti müzakere 
takriri yoktur. 

NAZMt TOPÇUOĞLU (Aydm) — Usul hak
kında bir nokta arzedeceğim; bendenizin îktısad 
encümeni namma söz söylediğimi zannettiler, 
halbuki şahsım namına maruzatta bulundum, 
maksadımın iyi anlaşılmadığım zannediyorum. 
Bir iki kelime ile arzı cevaba müsaadenizi rica 
ederim. (Müzakere kâfi sesler) i. 

BÜTÇE E, Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Encümen namma maruzatta bulunacağım. 

Topcuoğlu arkadaşımız, kanunun esbabı mu-
cibesi olarak encümenin bir fıkrasmı burada 
okudular, ve ona istinad ettiğimizi izah buyur
dular. Halbuki, kanunun esbabı mucibesi Hükü
met tarafından çok vazıh bir surette, müdellel 
olarak yazılmıştır. Müsaade buyurursanız bu
nu aynen okuyacağım: « Banka ve müessesat me
mur ve müstahdemlerine yüksek ücret vermeleri, 
ve ikramiye, temettü ve tazminat gibi namlar 
altmda başkaca menfaatler temin etmeleri Dev
let hizmetinde bulunanlarla müessese hizmetin
de bulunanların kazançları arasında nisbetsiz bir 
fark husule getirmekte ve bu da iyi yetişen ve 
yetişmek istidadını gösteren gençlerin rağbeti
ni kırmaktadır » diye ifade ediliyor. 

Bu kadar veciz bir surette Hükümet tara
fından izah edilen esbabı mucibenin neticesini 
de ifade etmek istedik ve bu sırada bir memur 
muhaceretinden bahsettik. Fakat altmda inti
zamsızlığa nihayet vermek maksad ve gayretlerile 
if adesile de esbabı mucibeyiteyid etmiş bulunduk. 
Bu itibarla kanunun esbabı mucibesi çok esaslı 
ve çok ciddidir. Sonra yine arkadaşların bir 
çoklarının izhar ettiği endişeler hakkmda da 
encümenin noktai nazarını ve kanaatini bildirme
me müsaade etmenizi rica ederim. Vaktile hemen 
hemen ayni mahiyette ve ecnebilerin elinden alın
mış mühim müesseselerimiz vardı. Devlet de-
miroylları, inhisarlar idaresi gibi, bunlar da ser
best idare edilmekteydi. Bunlar Meclisi Âlinin 
izhar buyurduğu arzu üzerine kadrolara bağlan
ması ve mülhak bütçelerle idaresi için çalışıldığı 
sırada bu müesseselerin serbestçe yaşamasını ar
zu edenler taraf mdan büyük endişeler izhar edil
di, henüz ecnebilerden almmış olan bu mevzula
ra temasla bu müesseselerin randımanını azalta
biliriz, bunları yıkabiliriz diye üzerinde çok 
tevakkuf edildi. 

Fakat Hükümet Meclisi âlinin izhar ettiği 
bu arzu üzerine çalıştı. Ve hasbelvazife bende
niz de bulundum. Hakikaten Meclisi âlinin iz
har ettiği bu arzuyu tatmin edilmek suretile 
büyük hizmetler ifa edildiği ve bugün Devlet 
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demiryolları, hatta bu müesseseler için tanzim 
edilmiş olan daha dar bir çerçive içinde çok 
daha muvaffakiyetle çalışmakta bulunmuş ol
duğunu arzederim. İnhisarlar idaresi dahi aynı 
mahiyettedir. Un. defa kadrosu işlenmek sure
tile zabtı rabt altma almmış ve iki defada ten
sik görmüştür. Bu müesseselerin kayid al
tına alınması bunların muvaffakiyetini daha 
ziyadeleştirmis randımanlarını hiç bir zaman 
azaltmış değildir. Bu İM misali arzetmek mec
buriyetindeyim. Bu sırada Devlet demiryolları 
istisna edildiği halde; bilhassa Müstakil Grup 
adma söz söyliyen Fuad Sirmen arkadaşımızın 
tevakkuf ettikleri bir noktadır, bu müessesele
rin hususî kanun ve vaziyetleri mutalea edilmi-
yerek bir çerçive dahiline alınmıştır. Bundan 
endişe ettiklerini izhar ettiler. Biz bunu tedkik 
ettik, müfredatını dahi arzedeyim M; Devlet 
demiryollarının bugünkü vaziyeti bundan çok 
daha dardır. Orada ustabaşılar dahi kadroya 
alınmıştır. Ustabaşılarm dahi derecelerinde as
garî, azamî maaşları gösterilmiştir. Biz burada 
bu müesseselerde bir tekâmül devresi takib et
sin diye bunları hepsini birden kadro ile bağ
lamağı muvafık görmedik. Yani daha serbest 
bıraktık. İstihsal müesseselerinde çalışan bu 
adamları usta ve ustabaşıları takyid etmemeyi 
tercih ettik. Burada diğer bazı zamlardan ve me
sai fazlalıklarından bahsedildi. Bunların yine 
müfredatını arzedeyim ki bu müesseselerde bazı 
vaziyetlerde daha geniş tutulmuştur, maddeleri 
gelecektir. O zaman görüleceği üzere alelıtlak 
memurlara mesai fazlası diye bir ücret vermeyi 
düşünmedik. Yalnız fabrikada çalışan memur
lara mesai fazlası verilmesi lâyihada derpiş 
edilmiştir. Bu itibarla bu müesseselere Devlet 
demiryollarına verilmiyen şeyler verilmiştir. 
Noksan olanları varsa maddesi geldiğinde nok
sanlar üzerinde konuşur ve heyeti âliyenin tak-
dirile bütün noksanları ikmal edilmiş olur. Bir 
de mühim olarak hususî müesseseler buraya alı
nıyor diye arkadaşlar endişe izhar ettiler, hatta 
Teşkilâtı esasiye ile kabili telif olması key
fiyetinde tereddüd izhar ettiler. Encümenimiz 
bunda çok tevakkuf etti. Encümeniniz gördü ki 
bu müesseselerin bir taraftan sermayeleri 
bir taraftan kayıdları itibarile Devlet müessese-
lerile çok sıkı alâkalan vardır. Bu madde ile is
tihdaf ettiğimiz müesseselerin vaziyeti budur. 
Hükümetten de ayni maksadı ifade eden bir 
madde gelmişti. Orada (herhangi bir şekilde 
menfaat temin eden müesseseler) diye teklif edil
mişti. Biz bundan maksadm ne olduğunu öğrene
rek o maksada göre, daha vazıh olmak suretile 
maddeyi tadil etmiş bulunuyoruz ve burada bü
tün müesseseleri de kasdetmiş olmuyoruz. Refik 
İnce arkadaşımız, bütün müessesatı ticariyeden 
bahsettiler. Böyle değildir. Yalnız millî banka
lar, İM milyon ve daha ziyade sermayeli millî 
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bankalar içindir ki millî bankaların da tarifini 
ayrıca bir kanunda gördük. Kanunda ve bunla
rın murakabesini de esasen vazii kanun kabul 
etmiş bulunuyor. Çünkü bütün halk bir çok pa
ralarını bu müesseselere işletmek üzere veriyor
lar. Bu müesseseler üzerinde bu sebeble Devletin 
bir murakabesi olması esası kabul edilmiştir. Bi
naenaleyh millî bankalarda çalışan memurlara 
Hükümet memurlarına ve bu kanunun çerçevesi 
içine giren müesseselerin de ayni zamanda hayat
ları ile muvazi yürüyen müesseselere tatbik et
meği zaruri gördük. Nitekim Hamdi Yalman ar
kadaşımız burada sarahaten şöyle ifade ettiler: 
Kanuna koymazsanız dahi biz bu kanuna girece
ğiz dediler. Bu meselede kanunlarımızın esasları
na mugayir bir vaziyet alınmadığı gibi ayni za
manda kanunlarımızda mevcud olan bir esasa 
istinad etmek suretile bu müesseseleri almış bu
lunuyoruz. 

Arkadaşların bazıları bu kanunun ihtisas en
cümeni olan tktisad encümenine de gitmemiş ol
duğundan bahsettiler. Eğer bu lâyiha bütün 
müesseselerin kadrolarını derpiş etmiş olsaydı 
arkadaşların talebleri hakikaten kuvvetli bir 
mâna ifade ederdi. Fakat biz burada her hangi 
bir kadroyu tesbit etmiş olmuyoruz. Müessese
lerin bünyelerine göre elemanlar tesbit etmiş ve 
bu müesseseleri idare edecek kadroları burada 
tayin eder şekilde bir şey yapmış değiliz. Yalnız 
umumî çerçive dahilinde Devlet memurları ile 
ayni vaziyeti yani Devletin vezaifi esasiyesine 
göre iş yapan memurlarla bu kısmı vazifeleri 
görenler arasmda hiç bir ayrılık gözetmiyerek 
muvazi bazı haklarda teadülü mütalea etmek 
esasma göre hükümler koymuş ve umumî bir 
çerçive yapmış bulunuyoruz. Devlet demiryolları 
ve inhisarlardan daha geniş olmak şartile. Bu 
itibarla bendeniz tktisad encümeninin bunun 
üzerinde işlemesi için mevzu olmadığı kanaatin
deyim. (Bravo sesleri) (Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — 4 tane kifayeti müzakere takriri 
var. Beş tane arkadaş ta söz almış bulunuyorlar. 
Yalnız bu arada beyanatmm siii telâkki edildi
ğinden dolayı söz isteyen Berç Türker vardır. 
Ben zannediyorum ki, Rasih Kaplan arkadaş bu 
arkadaşa fena maksada almacak bir şey söyle
memiştir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Tereddüd et
mesin, onun için söyledim. 

BAŞKAN — (Devamla) — Eğer tatmin edil
miş bulunuyorlarsa, söz almaktan sarfı nazar 
ederlerse, yalnız Halil Menteşenin, maddenin 
tktisad encümenine havalesine dair olan takri
rini okuduktan sonra kifayeti müzakereyi reyi
nize arzedeceğim. 

HALÎL MİENTEŞE (îzmir) — Takririm hak
kında söyliyeceğim. (Müzakere kâfi sesleri) Rica 
ederim, müzakereye girmiyorum. 

Mümtaz bey arkadaşım bu kanunun bu cel
sede gıkarümaşma Grupça karar verilmiş oldu

ğunu sened ittihaz ederek takririmin geri alın
masını benden rica etti ve takririmin tehir mahi
yetinde olduğunu söyledi. Ben, bunu tehir kas-
dile vermedim. Bir kere tehiri reddederim. Yal
nız ihtisas encümeni olan tktisad encümeninde 
müzakere edilmesini istedim. Bu da 3 - 4 günde 
tedkik edilebilir. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Üç ay c* 
sürebilir. 

HALÎL MENTEŞE (Devamla) — Sonra 
grupta böyle bir müzakere olduğundan katiyen 
haberdar değilim. Ben uzun zaman fırka reis
liğinde bulunmuş bir adamım. Binaenaleyh fır
ka inzibatmın ne demek olduğunu takdir ederim. 

Bir de sui tefehhüm oldu. Söz arasında söy
lemeği unutmuşum. Geçen sefer tktisad büt
çesi vesilesile endüstri faaliyetinin memleket ha
yatında oynadığı rolü rakamlarla arzederken ba
zı umumî mülâhazalar söylemiştim. Buna tkti
sad vekili arkadaşımın verdiği cevabı zabıtta 
okudum. Sümerbank yahud Etibank suretinde 
idaresi lâzımgeldiğini beyan buyurdular. Bun
ların bir işletme idaresi şeklinde de idareleri pek 
âlâ kabildir dediler. Arkadaşlarm hepsi pek 
âlâ hatırlarlar ki, ben şekle aid bir şey söyle
medim. Sözlerim zabıtta münderiçtir. Yalnız 
esasa dair söyledim. Eğer bu müesseselerin 
muhtariyetleri kaldırılarak merkeziyete doğru 

gidilmesi cereyanlan var, eğer böyleyse bunların 
işletme muhtariyetleri devam etsin. Mademki sa-
lâhiyettar bir arkadaşımız söylüyorlar ki Grupça 
verilmiş bir karar vardır. Mesele kalmamıştır. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Benim ka
dar kendileri de bilirler. Başka bir sıfatla söyle
miyorum. Parti mebusu sıfatı ile söylüyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var. 
BERÇ TÜRKER (Afyonkarahisar) — Arka-

dalar.... 
BAŞKAN — Size söz vermedim. 
BERÇ TÜRKER (Devamla) — Lütfen mü

saade buyurunuz, kısaca arzedeceğim. 
Bendenizin pek hürmet ettiğim bir arkada

şımız da Rasih Kaplandır. Ne mutlu bana ki, 
söylediklerimi daima yazanm. Ben hiç bir za
man bu müesseseler yaşamayacaktır demedim. 
Buna benzer bir söz de söylemedim. Bendeniz 
daima Türkiye Cumhuriyetinin ilk kuruluşun
dan bu güne kadar başardığı bütün işlerin hay
ranıyım. Ne iş yapıldı ise daima ilerledik ve da
ima ebediyete kadar ilerleyecektir. Bendenizin 
tek maksadım ve kasdım mütehassıs gençlerimi
zin yetiştiği bankacılık ve sınaî müessese saha
larımızda bunlarm şevkini ve gayretini kırma
yalım endişesidir. Yoksa bu olursa bunlar ya
şamaz gibi bir düşünce asla varid değildir ve ben 
böyle bir söz söylemedim. Bunu şiddetle redde
diyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkındaki 
takriri okutuyorum. 
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Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Erzurum Samsun 
Şükrü Koçak Memed Ali Yürüker 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun müzakeresine çarşamba günü saat 

15 de devam edilmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Kapanma saati : 20 

Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve kaplıcaların inşası işlerinin Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâletine devri hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrt 
Halid Beyrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Cezmi Ercin . 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Türkan örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 

I Az« ı adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 292 

Kabul edenler : 292 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 130 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Najzmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankm 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum, 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet SünMtay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
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Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Gole 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elıgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçaik 

Eskişehir 
izzet Arukan 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Münir Afekaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Bdib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aukurd 

îçel 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

î : 31 26-< 
İstanbul 

Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arıman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Raihmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Haeer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açrksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tama1? 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Dr. Fuatd Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 

i-1939 C : 2 
I Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
AM Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 

I Kâzım Okay 
| Naim Hazim Onat 

Vehbi Bilgin 
Kütahya 

Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptasgel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mih'ri Pektaş 
Muttalib öker 

| Nasuhi Baydar 
I Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Ttimer 
Dr. Saim Uzel 

j Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 

I Osman Ercin 

Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza' Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı TaTcan 

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim AM Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kâmi 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fıra't 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 
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Ali Rıza Esen 
NakiBekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliç 
Cemil - toy 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlü 

Sivas 
Abdurrahmaa Naci De-
mira<ğ 
Atıf Bsenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosmau 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (H.) 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Bahkesir 
Gl. Kâzrm Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar (M.) 

Büeoik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ. 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırn Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mita»t Yenel 

ürfa 
Ali Saib Ureavaf ' 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda, 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çaımbel 

Bursa 
Muhittin BaSha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Akan 
(Hasta) 

Elâzığ 
Fasıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Me
lek (M.) 
Nuri Pazarbaşı (H.) 

Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbun 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Ere! (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele (M.) 

Van 
İbrahim Arva» 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasam Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 

i Yusuf Ziya? özençi 

İbrahim Alâettin Güvsa 
İzmir 

Celâl Bayar (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kayseri 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Bürhanettin Denkeı 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 

Konya 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Vedit Uzgöreu 
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Malatya 

Osman Taner 
Manisa 

Faik Kurdoğlu (H.) 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaösman (M.) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
f/Ây& Kayran 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Üavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi (H.) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 

Bize 
Hasan Cavid 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
îsmail Safa özler 
Şemsa îşçen (M.) 

Siird 
Hulki Aydm (M.) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mazur) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami îşbay (H.) 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Sami Işbay 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hüsamettin Okan 
Mustafa Bozma 

\>m<* 
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S.Sayısı: |03 
Ulukışla Kazasının Koçak köyünden Çöplüoğullarmdan 

Ahmedoğlu Ali Bircanın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 

mazbatası (3/104) 

T. C. ~ 
Başvekalet 15 -Y-1939 

Tazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 4/3934 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Çöplüoğullarmdan 1323 doğumlu Ahmedoğlu Ali Birca
nın ölüm eezasma çarptırılması hakkında Niğde Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz 
mahkemesi Birinci ceza dairesi ile Ceza heyeti umumiyesi tarafından tasdik edilerek Teşkilâtı 
esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinin 
13 - V -1939 tarih ve Ceza îş. U. Md. 82/93 sayılı tezkeresile gönderilmiş olan iki ilâm ve bu işe 
dair dosya ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 30 -V,-1939 

Esas No. 3/104 
Karar No. 40 

Yüksek Reisliğe 

Koçak köyü bekçisi Hasanı taammüdle öl
dürmekten suçlu ayni köyden Çöplüoğullarm
dan Ahmedoğlu 1323 doğumlu Ali Bircanm 
ölüm eezasma mahkûmiyeti hakkında Niğde 
Ağır ceza mahkemesince verilen kararm tasdi-
kma dair Temyiz mahkemesi Ceza umumî heye
tinden sadır olan 10 - IV -1939 tarih ve 16/321/ 
176 sayılı ilâm müktesep kanunî muamelenin 
ifası için Başvekâletin 15 - V - 1939 tarih ve 
4/3934 sayılı tezkeresile Adliye Encümenine 
havale edilmekle mezkûr ilâm ve dava dosyası 
tedkik edildi. 

Ali Bircanm karısı ile gayrimeşru münase
bette bulunduğu söylenen bekçi Hasana karşı 
kin bağlıyarak bir gece yatmakta olduğu bağ 
kulesinde uyurken Hasanı mavzerle vurup öl
dürdüğü sabit görülerek ölüm eezasma mahkûm 
edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Ali Bircana 
hükmedilen cezanın hafifleştirilmesini ve değiş
tirilmesini müstelzim bir sebeb görülemediğinden 
Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesi mu
cibince bu cezanın infazma karar verilmesi hu
susunun Umumî Heyetin tasvibine arzına Bncü-
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mence karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi 

Çorum 
Münir Çağıl 
Antalya 

N. Aksoy 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Balıkesir 

O. N. Burcu 

Kâtib 
Rize 

Fuad Sirmen 
Bursa 

A. Akgüç 

Bingöl 
F. Fikri 

Gazianteb 
ö. A. Aksoy 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Kayseri Konya Mardin 
S. H. Ürgüplü G. Gültekin H. Menemencioğlu 

Sinob 
C. Atay 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Zonguldak 
S. Devrin 

( S. Sayısı : 103 ) 



S. Sayısı: 104 
Urfanın Koçviran Köyünden Reşidoğullarından Memedoğlu 
Bozan Ali Gürsoyun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve'Adliye encümeni mazbatası (3/36) 

T. C. """ - v . <* • -
Başvekâlet 20 -1 - 1939 

Yazı İşleri Dairesi 
Müdürlüğü *»• r ; "r ~ "•* . . . . . - » . . 

Soy*: 4/5Ö5 -
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye topraklarından bir kısmını Hükümetin elinden çıkarmağa teşebbüs ve bu maksadla mü-
teaddid jandarmayı öldürmekten suçlu Urfanın Koçviran köyünden Reşidoğullarında'n Memedoğlu 
1298 doğumılu Bozan Ali Gürsoyun ölüm cezasma çarptırılması hakkında Urfa ağır ceza mahkeme
since verilen ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanu
nunun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 19 - I - 1939 ta
rihli ve ceza iş. U. Md. 28/10 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve bu işe aid evrak bilece 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına' ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
C. Boyar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni, T 30 - V -1939 
Esas No. 3/36 
Karar No. 33 

Yüksele Reisliğe 

Kürd Hükümeti kurmak için cemiyet teşki
linden ve kırk beş kişilik bir çete ile köy ye 
karakol basmaktan ve jandarma öldürmekten 
suçlu Urfanm Koçviran köyünden Reşitoğulla-
rmdan Memedoğlu 129S doğumlu Bozanali Gür
soyun ölüm cezasma mahkûmiyeti hakkında 
Urfa ağrr ceza mahkemesince verilen kararm 
tasdikma dair Temyiz mahkemesi birinci ceza 
dairesinden sadır olan 13 - XII - 1938 tarih ve 
3383/4312 sayılı ilâm müteakib kanunî muame
lenin ifası için Başvekâletin 20 - I - 1939 tarih 
ve 4/503 sayılı tezkeresile Adliye encümenine 
havale edilmekle mezkûr ilâm ve dava dosyası 
tedkik olundu : 

Bozonali Gürsoyun Türk topraklarından bir 
kısmında Kürd Hükümeti kurmak maksadile Su-
riyede teşekkül etmiş olan Hoybon cemiyetine 
girdiği ve 45 kişilik bir çete ile Türk toprakla
rına geçerek bir çok köy basmak, mal yağma 
etmek ve adam öldürmek suçlarını ika ettiği ya
pılan tahkikat ve duruşmalarla sabit görüle
rek Bozanali Gürsoyun ölüm cezasma mahkûm 
edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Bozanali Gür-
soya hükmedilen ölüm cezasının değiştirilmesi
ni ve hafifleştirilmesini müstelzim bir sebeb gö
rülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesi mucibince bu cezanın infazma 



karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin tas
vibine arzına Encümence ittifakla karar veril
miştir. 

Yüksek Reisliğe snulur. 

ACy: il n-'..;i M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Rize 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 

Antalya Balıkesir Bingöl 
Numan Altsoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 

Bursa Gazianteb Kastamonu 
Atıf Akgüç Ö. A. Aksoy Abidin Binkaya 

Kayseri Konya Mardin 
Suad II. Ûrgüolü G. Gültekin H. Menemmcioğlu 

tt'mob Trabzon Zom^nldnk 
C. Atay F. A. Barutçu Ş. Devrin 
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S.Sayısı: |07 
Mahsus bir kanunla Devletten bir hak temin eden veya 
sermayesinin yansından fazlası Devlete aid olan banka 
veya müesseseler memurlarının maaş ve ücretleri ve 
hizmete giriş ve terfi usulleri hakkında kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/63) 

T. C. 
Başvekâlet 3 - 1 -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/18 . " . . . . . . . . " 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mahsus bir kanunla Devletten bir hak temin eden veya sermayesinin yarısından fazlası Devlete 
aid olan Banka ve müesseseler memurlarının maaş ve ücretleri ve hizmete giriş ve terfi usulleri hak
kında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 31 - XII - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Mahsus bir kanunla Devletten bir hak temin eden veya sermayesinin yansından fazlası Devlete aid 
olan banka ve müesseseler memur ve müstahdemlerine yüksek ücret vermeleri ve ikramiye, temettü, 
tazminat gibi namlar altmda başkaca menfaatler temin etmeleri Devlet hizmeti ile müessese hizme
tinde bulunanların kazançları arasmda nisbetsiz bir fark husule getirmekte ve bu da iyi yetişen ve 
yetişmek istidadım gösteren gençlerin Devlet hizmetlerine reğbetlerini kırmakta ve bu sebeble bir 
çok kıymetli memurlardan Devlet teşkilâtı mahrum kalmaktadır. Ayni zamanda bu vaziyet Devlet 
memurları üzerinde de menfi tesirler hâsıl etmekten hali kalmamakta olduğundan yurdda emek ve ka
zanç hususunda mümkün mertebe genel bir muadelet vücude getirmek için mahsus bir kanunla Dev
letten bir hak temin eden veya sermayesinin yansından fazlası Devlete aid olan Banka veya mües* 
seseler memurlarının maaş ve ücretleri ve hizmete giriş ve terfi usulleri için yukarıda bahsedilen 
mahzurları kaldıracak bir had çizilmesi gerekli görülmüştür. Esasen banka ve müesseselerin ücret
leri arasında da bir muadelet olmadığı gibi memurların alınmalarında ve terakkilerinde de muayyen 
ve sabit bir usul takib edilmemektedir. Bu müesseselerdeki memurlara verilecek ücretin Devlet teşki
latındaki birinci derece maaşmı geçmemesi, kanunun birinci madesine giren müesseselerin her biri
nin hususiyetlerine göre aded ve mevkileri veya aylık mikdarları icra Vekilleri Heyetince kararlaştı
rılacak olan memuriyetler için makam tahsisatı verilebilmesi; 

Bu kabîl banka ve müessese memurlarına 3460 sayılı kanun mucibince bir maaşa kadar münasib 
bir ikramiye ve veznedarlara da bir maaş tutarında kasa tazminatı verilebilmesi, 

Maden işlerinin işletme yerlerinde çalışanlara burada çalışacakları müddete münhasır olmak üze
re idare meclisleri kararile istihkaklarından fazla olarak maaşlarının % 20 sine kadar zammedilebil-
mesi, 

Bu banka ve müesseselerde müstahdem memurların vekâletle idaresi halinde ancak altı ay müd
detle vekâlet maaşı verilebilmesi, 



Bankaların küçük vazifelerinin kolaylıkla görülmesini temin için (13) ncü dereceden daha aşağı 
dereceler ihdas edebilmeleri, 

Devlet hizmetlerinden banka ve müesseselere ve bunlardan Devlet hizmetine geçebilmeleri, 
Muvafık görülmüş ve bu esaslar dairesinde kanun lâyihası hazırlanmıştır, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni > 31 - V -1939 
Mazbata No. 29 
Esas No. î/63 

Yüksek Reisliğe 

Mahsus bir kanunla Devletten bir hak temin 
eden veya sermayesinin yansından fazlası Dev
lete aid olan banka ve müesseseler memurlarının 
maaş ve ücretleri ve hizmete giriş ve terfi usul
leri hakkmda olub Başvekâletin 3 - I - 1939 ta
rih ve 6/18 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su -
nulmuş iken Büyük Meclisin, intihabatın yenilen
mesine karar vermesi sebebile hükümsüz kalan 
ve bu defa Başvekâletin 15 - IV - 1939 tarih ve 
890 sayılı tezkeresile yeniden müzakeresi taleb 
olunan kanun lâyihası Encümenimize verilmiş ol
makla Maliye, îktısad ve Ticaret vekilleri hazır 
oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Devlet müesseseleri memurlarına taallûk eden 
bu lâyihanın 1452 sayılı kanunun tadiline dair 
olan lâyiha ile birleştirilmesi bidayette düşünül
müş ise de bunun, mahiyeti itibarile ayrı bir ka
nun olarak kabulü daha elverişli görüldüğünden 
mezkûr lâyiha ile birleşıtirilmemiş ve müstakil 
olarak tedkik edilmiştir. 

Devletin iktisadî sahada mühim bazı teşebbüs
leri ele alması neticesi olarak yeni bir takım 
müesseseler vücud bulmuş ve bunlar müstakil 
hükmî şahsiyetler halinde teşekkül etmeleri iti -
barile, idarelerini tanzimde serbest kalmışlar ve 
bu yüzden her birinin memurları hakkında ka
bul ettiği intisab ve terfi usullerile maaş ölçü
leri arasında farklar husule gelmiş ve bu far
kın Devlet memurları aylıklarına nisbetle daha 
cazib ve terfi şartları daha müsaid olduğundan 
kıymetli elemanların Devlet hizmetlerinden bu 
müesseselere doğru muhaceretini ve bunun neti
cesi olarak da Devletin bu elemanlardan mahru
miyetini mueib olmuştur. 

CJerci bu müesseseleri bidayeten iyi bir şe

kilde kurularak inkişaf edebilmeleri için her bi
risinin hususiyetine ve kendi bünyelerinin i e ab
larına göre hareket edebilmek üzere serbest bı
rakmak doğru olmuş ise de halen bunların kuru
larak işlemeğe başlamış bulunması ve bu güne ka-

. dar kâfi tecrübeler de elde edilmiş olması, bun
larda çalışan memurların da Devlet memurları 
gibi bir bareme tâbi tutulması ve bunların terfi 
ve intisab şartlarının bir esasa bağlanarak görül
mekte olan intizamsızlığa nihayet verilmesini icab 
ettirmiş ve böyle bir tanzim lüzumlu görülmüştür. 

işte bu mülâhaza ile Hükümetçe hazırlanan lâ
yiha encümenimizce esas itibarile kabul edilerek 
maddeleri birer birer tedkik edilmiş ve yeniden 
tanzim olunmuştur. 

Hükümet lâyihasmm birinci maddesi bu ka
nuna tâbi olan müesseseleri kısa bir tarif ile ifade 
etmekte olub Encümenimizce vazıh görülmeyen 
bu tarif kaldırılarak maksadı daha iyi ifade eder 
şekle konulmuştur. 

Bu şekle nazaran Türk hava ve Kızılay ku
rumları gibi hayır müesseseleri ile hususî suret-
de teşekkül eden malî ve smaî ve iktisadî bilûmum 
teşekküller hariç kalmış, bunlardan sadece tediye 
edilmiş sermayesinin tamamı iki milyon lira veya 
daha fazla olan millî bankalar bu kanunun şü
mulü dairesine alınmıştır. 

Bu kanuna tâbi tutulan teşekküllerin her bi
risi muhtelif kanunlarla veya tatbikatta teşekkül, 
müessese, banka ve kurum gibi muhtelif namlarla 
yadedilmekte olub her hangi bir ihtilâta meydan 
vermemek için bunlarm tek bir nam altında top
lanması düşünülmüş ve umumî bir tabir olmak 
üzere bu kanunda umumuna şamil bir ifade olarak 
müessese tabiri ivrcil* edilmiştir. 
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Lâyihanın Hükümetçe teklif edilen ikinci I 
maddesi bu müesseseler memurlarının aylık asıl- I 
larile tutarlarını göstermekte olub Devlet bare- 1 
mine nazaran aradaki fark maaş asıllarının daima ;. 
dörtle zarb edilmek suretile aylık tutarlarının s 

hesab edilmiş olmasından ibarettir. Bu tarzda ı; 

bir hesabla Devlet memıurlan maaş tutarlarile 
bu müesseselerde çalışacakların maaş tutarları 

arasında ve bu müessese memurları lehine olmak 
* 

üzere ehemmiyetli bir fark arzetmekte olub bu 
hal temin etmek istediğimiz muadelet ve teva
zünü ihlâl eder mahiyette görüldüğünden maaş 
tutarlarının her iki sınıf için ayni olması müna-
sib görülmüş ve bu madde ile teklif olunan 13 
dereceye ilâveten bir 14 ncü derece daha ihdas 

edilmiş ve mezkûr madde bu değişiklikleri ihtiva 
eder şekilde yeniden yazılmıştır. 

Hükümet lâyihasının üçüncü maddesi mü
esseselerin umum müdür, umum müdür muavi
ni ve idare meclisi reis ve azalan gibi yüksek 
mevkilerinde bulunan şahıslara verilecek ücre
tin bu kanundaki tahdidata tâbi tutulmaması 
esasını vazeylemiş olub ancak müessesenin ma
hiyet ve ehemmiyeti ve bu sayılan vazifeler ara-
sındadaki münasebet ve dereceler nazarı itiba-
re aimmak ve bazı tahdidat ve takyidata tâbi 
tutulmak suretile hüküm değiştirilmiş ve mad
de ona göre yazılmıştır. 

Lâyihanın beşinci maddesi bu müesseselere 
ilk girişte tahsil derecelerine göre verilebilecek 

' aylıklan ihtiva etmekte olub bu madde Devet 
bareminde kabul edilen esasa göre yeniden ya
zılmıştır. 

Lâyihanın 6 ncı maddesi terfi müddetlerini 
tesbit etmekte olub bu müddetler Devlet memur
ları için kabul edilmiş olan şartların aynidir. 
Ancak bir terfi müddeti içinde üç defa takdir
name alan memurların o dereceye mahsus olmak 
üzere kıdemine bir seneye kadar zamyapılabile-
ceği yolunda konulan hükmün bu müesseselerin 
hususiyetine ve buralarda çalışanları teşvik 
maksadına müstenid olduğu Hükümetçe izah 
edilmiş ve bu izah üzerine encümenimizce de 
kabul olunmuştur. Ancak yedinci dereceye 
kadar terfilerde lise ve muadili mekteb mezun
larının da üç senede bir terfi edebilecekleri 
esası kabul edilmiş ve bununla bu müesseseler
de bulunacak memurların daha ziyade bu sı
nıf memurlar olacağı düşünülerek bunlardan 
is^fade edilmek istenmiş ve fakat Devlet hiz

metlerinde çalışanlara nazaran yapılan bu far
kın Devlet memuriyetine nakilde mükteseb bîr 
hak teşkil etmiyeceği esası konularak muade
let muhafaza edilmiştir. 

Lâyihanın yedinci maddesi ihtisas mevkile-
rinden bahsetmektedir Hükümetin lâyihası 
ihtisas mevkilerinin tayinini bir esasa bağla
mak mülâhazasile bu mevkilerin tesbiti işini 
îcra Vekilleri Heyetine bırakmaktadır. Encü
menimiz bu hususta umumî murakabe heyeti
nin mütaleasınm da alınmasının faydalı olaca
ğını düşünerek maddeye bu kaydi da ilâve 
eylemiştir. 

Lâyihanın 9 ncu maddesile teklif edilmiş 
olan bir esas değiştirilmiş bulunmaktadır: 

Hükümetin teklifinde maaşlı bir memurun 
müesseselere iki derece ve ücretlilerin bir yu
karı derece ile geçmeleri kabul edilmiş ise de 
encümenimiz, maaşlı memurların bu müessese
lere ancak bir yukarı derece ile, ücretlilerin 
ise kendi derecelerile geçebilecekleri kabul edil
miş ve teadülün ancak bu esas ile temin edile
bileceği düşünülmüştür. 

Lâyihaya encümenimizce bu müesseselerin 
birinden diğerine veya bu müesseselerden Dev
let teşkilâtına bir memur naklinin o memuru 
tayine salahiyetli olan makamın müsaadesile 
olabileceği yolunda yeni bir hüküm ilâve edil
miş, bu hükümle müesseselerin birinden diğeri
ne memur nakline mâni olmak ve Devlet ba
reminde de kabul edilen her memuru kendi 
meslekine ve işine bağlamak esasının mahfuzi-
yeti temin edilmek istenmiştir. 

Hükümet teklifinin 10 ncu maddesi bu mües
sese memurlarına almakta oldukları aylıklar
dan başka daha ne gibi şeyler verilebileceğini 
tesbit etmektedir. Bu maddede memurlara temin 
edilebileceği ifade edilen menfaatlerin azamisi 
gösterilmiş olup her müessese kendi kudretine 
ve bünyesinin hususiyetlerine göre bu menfaat
leri temin edip etmemekte ve temin eylediği tak
dirde gösterilen bu azamî haddin altmda bir 
mikdar tesbit eylemekte serbest bırakılmak is
tenmiştir. Bu maddenin memurlara verilebilecek 
ikramiyeye aid hükmü müzakere edilirken bil
hassa istihsalde müessir olan usta ve ustabaşıla-
rın ikramiyeye mazhar edilmesi ve bunu temin 
eder şekilde maddeye bir hüküm konulması 
mevzubahs edilmiş ise de yapılan müzakere so
nunda bu kanun usta ve ustabaşıları kendi hür 
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kümleri haricinde bırakarak bunlara verilecek 
ücretlerin tayininde müesseseleri serbest bırak
mış olduğundan ikramiye itası iyi çalışmayı teş
vik eden bir usul .olup.müesseselerin faideli gö
recekleri bu usulü kendi bünyelerinde daima 
tatbik edebilecekleri ve binaenaleyh kanun mefc 
nine böyle bir hüküm ilâvesine mahal olmadığı 
neticesine varılmıştır. 

Hükümetin teklifinde bu müesseselerin memur
larına lüzum görülecek yerlerde mesken* tenvirat} 
melbusat, su ve emsalinin aynen veya nakden 
verilebileceği yazılı olup encümenimiz memur
lara lüzum görülen yerlerde dahi olsa böyle bir 
menfaat teminini kabul etmek istememiştir. An
cak bu müesseselerin işleyebilmeleri için su bu
lunmayan yerlerde su getirtilmesi, mesken bulun
mayan yerlerde mesken yaptırılması, o müesse
senin işleyebilmesi için zarurî işlerden olmasma 
binaen bunların yapılması lüzumlu görüldüğü 
takdirde bu meskenlerde ikamet edecek memur
lardan münasib bir kira alınmak suretile bun
ların yaptırılabileceği tabiî görülmüştür. 

Hükümetin lâyihasında bazı memuriyetler 
için makam tahsisatı verilebilmesi esası kabul 
edilmiştir. Tatbikatta görülen bir çok mahzur
larından dolayı Devlet memuriyetleri için kaldı
rılmış olan bu sistemin bu müesseselerde tatbikı-
na cevaz verilmesini Encümenimiz maslahata uy
gun bulmamıştır. Ancak Hükümetçe izah edilen 
esbabı mucibeye binaen kendilerine aylıkların
dan Ibaşka bir şey verilmesi zarurî olan muayyen 
memuriyetler için münasib bir tazminat verile
bileceği esası kabul edilmiş ve bunun azamî had
di de lâyihada tesbit edilmiş bulunmaktadfr. 

Lâyihaya eklenen bir muvakkat madde esas 
itibarile istikbale aid hükümleri tanzim etmekte 
bulunan bu kanunun halen müstahdem bulunan 
memurlara ne suretle tatbik edileceğini göster
mektedir. Hükümetin lâyihasında mevcud me
murların filhal almakta bulundukları ücretlerle 
bu kanuna intibak ettirilmesi ve ancak bu ka

nuna ıgöre almaları lâztmgelen ücretle halen al
makta oldukları ücret arasındaki farkın şahısla-
vı için mükteseb hak olmak üzere kendilerine 
verilmekde devam edilmesi usulü kabul edilmiş
tir. Böyle bir esasm kabulü müsavatı ilılâl eden 
hâdiselerin filen devamına müsaade edilmiş de
mek olacağından Encümenimizee bu esas kabul 
edilmemiş, ancak 1452 sayılı kanunu tadil eden 
ve mezkûr kanuna bazı ilâveler yapan kanun 
lâyihasile Devlette müstahdem ücretliler hakkın
da kabul edilmiş olan esasın aynen bu memurlar 
hakkında da tatbiki kabul edilmiştir. 

Encümenimiz, mahiyetleri maddelerin muta* 
leasile anlaşılabilecek olan daha bazı değişiklik
ler ev ilâevler yapmak suretile lâyihayı yeniden 
tanzim etmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

îstanbul 
F. öym\en 

Diyarbakır 
R. Bekit 

G-ümüşane 
D. Sakarya 
Kastamonu 

Tahsin Coşkan 
Kırklareli 
Ş. Ödül 
Kütahya 

A. Tiritoğlu 
Mardin 

R. Erten 
Ordu 

H. Yalman 
Yo,gdad 

A. Sungur 

Reis V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

îçel 
T. C. Beriker G. 

Kayseri 
S. Serim 
Kırşehir 

M. Seyfeli A, 
Malatya 
M. öker 

Muğla 
H. Kitabcı 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
S. îçöz 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Bay 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

Erzincan 
î. Artun 
îstanbul 

Bahtiyar Göker 
Kırklareli 
B. Denker 

Kocaeli 
, S. Akbaytuğan 

Malatya 
0. Taner 

Muş 
Ş. Ataman 

Urfa 
Sami îşbay 

I(S, Sayısı: 10?); 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mahsus bir Icanunla Devletten bir hak temin 
eden veya sermayesinin yansından fazlası Dev
lete aid olan banka veya müesseseler memurla
rının maaş ve ücretleri ve hizmete giriş ve terfi 

Usulleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mahsus bir kanunla Devlet
ten bir hak temin eden veya sermayesinin ya-
rîsmdan fazlası Devlete aid olan banka ve mü
esseseler memurlarının aylıkları ve hizmete gi
riş ve terfileri bu kanun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2 — Birinci madde hükmüne giren 
müesseselerin memurları için 13 derece tayin 
edilmiştir. Bu derecelere aid aylık asıllarile te
diye mikdarları aşağıda gösterilmiştir: 

Derece Aylık asıl Tediye mikdarı 

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

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

600 
500 
400 
360 
320 
280 
240 
200 
160 
140 
120 
100 
80 

Ancak birinci madde hükümlerine giren bü
tün müesseseler kendi bünyelerinin hususiyet
lerine veya kadro icablarma göre 13 ncü de-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülü hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı müesseseler me
murları bu kanun hükümlerine tâbidir. 

A) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretile kurulan iktisadî teşekkülle
rin teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkın
daki 3460 sayılı kanun hükümlerine tâbi te
şekküller ve müesseseler, 

B) Hususî kanunlarla kurulan bankalar ve 
teşekküllerle hususî surette teşekkül eden ve 
tediye edilmiş sermayesi İM milyon veya daha 
ziyade olan millî bankalar, 

C) Devletçe veya mülhak veya hususî büt
çeli idarelerce veya yukarıki bendlerde yazılı 
teşekkül ve bankalar tarafından sermayesinin 
yansından fazlasına iştirak suretile kurulan 
teşekküller ve bunların ayni nisbette iştirak-
lerile vücud bulan kurumlar ve ticaret ve sa
nayi odaları ve borsalar. 

MADDE 2 — Birinci madde hükmüne giren 
bilûmum müesseseler memurları için 14 de

rece tayin edilmiştir. Bu derecelere aid aylık 
asıllarile tutarı aşağıdaki cedvelde gösterilmiş
tir: 

Derece Aylık aslı Tutarı 

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

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

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

Ancak birinci madde hükmüne giren mü
esseseler kendi bünyelerinin hususiyetlerine ve
ya kadro icablarma göre 14 ncü dereceden 
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receden aşağı dereceler ihdas edebilirler. 
Şu kadar ki 13 ncü dereceden aşağı ihdas edi

le ıı bu derecelere memur almnıası veya yine bu 
dereceler arasmda terfi ettirilmeleri işbu kanun 
hükümlerine tâbi değildir. 

MADDE 3 — Birinci madde hükümlerine gi
ren banka ve müesseselerin Umum müdür ve 
Umum müdür muavinlerile idare meclisleri Beis 
ve azalarına ve Umumî heyet mürakiblerine ve
rilecek maaş veya tahsisat veya huzur hakları 
icra Vekilleri Heyetince tayin olunacak hadleri 
geçemez. 

MADDE 4 — Birinci madde hükümlerine gi
ren banka ve müesseselere ilk defa alınacak me
murlar imtihana tâbidir. Elinde meslekî tahsil 
gördüğünü gösteren diploması bulunanlarla 
(6 ncı) Madde hükmüne göre naklen alınacak
lar müstesnadır. 

MADDE 5 — Banka ve müesseselere ilk defa 
gerecekler tahsil derecelerine ve diğer vakıfla
rına göre aşağıdaki derecelere kabul edilirler. 

A - Orta tahsil veya bu derecede meslekî tah
sil görenler 13 ncü dereceye; 

B - Lise mezunu veya bu derecede meslekî 
tahsil görmüş olanlar 12 nci dereceye; 

C - Uç senelik yüksek tahsil görmüş olanlar 
1] nci dereceye; 

Ç - Uç seneden fazla yüksek tahsil görmüş 
olanlar 10 ncu dereceye; 

D - Yukanki f ücralarda yazdı derecelerde 
tahsilleri olanlardan ecnebi lisanlardan birine 
vukufu imtihanla sabit olanlar girebilecekleri de
recenin birer üst derecesine ve iki lisanda imti
han verenler İM derece üstüne; 

E - Yüksek tahsil müddeti üç seneden eksik 
veya fazla olması halinde eksikler ilk terfi müd
detine eklenir ve fazlası terfi müddetinde indi
rilir. 

F - Banka ve müesseseler hizmetine ilk giriş-
, te lisan imtihanı ile bir derece yukarıya alınan
lardan memurluk sırasında diğer bir veya bir 
kaç lisandan imtihan verenler yalnız bir derece 
daha ve lisandan hiç imtihana tâbi tutulmadan 

aşağı dereceler ihdas edebilirler. 
14 ncü dereceden aşağı ihdas edilen bu de

recelere memur alınması veya yine bu dereceler 
arasında terfi ettirilmeleri işbu kanun hüküm
lerine tâbi değildir. 

MADDE 3 — Bu teşekkül ve müesseselerin 
umum müdür ve umum müdür muavinlerine 
ve idare meclisleri reis ve azalarına ve mura-
kiblere ve 3460 sayılı kanunla kurulan umu
mî murakabe heyetinin reis ve azalarına veri
lecek aylıklar bu kanunun tahdidatına tâbi ol
maksızın ve yukarıda tesbit edilen azamî ay
lık derecesini geçmemek şartile müesseselerin 
ve vazifelerinin vüsat ve ehemmiyetine ve dere
celerine göre îcra Vekilleri Heyetince tayin 
olunur. 

MADDE 4 — Meslekî tahsil görerek meslek
lerine aid müesseselere intisab edenler ile bu 
kanunun 3 ncü maddesinde yazılı vazifelerde 
bulunacaklar müstesna olmak üzere bidayeten 
memuriyete alınacakların müsabaka imtihanı
na, birden fazla talib bulunmadığı takdirde 
ehliyet imtihanına girip kazanmaları şarttır. 

MADDE 5 — Bu müesseselere ilk defa gire
cekler menşelerine ve tahsil derecelerine göre 
aşağıda yazılı derecelre kabul edilebilirler. 

A) Orta mekteb mezunlarından talib bulun
madığı takdirde alınacağı vazifenin ehli olduğu
nu bilimtihan isbat edenler 14 ncü dereceye, 

B) Orta mekteb mezunu olanlar 13 ncü dere
ceye, 

C) Lise veya muadili mekteblerden veya or
ta tahsil ile 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 12 nci dereceye, 

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

E) Altı yıldan az tahsilli yüksek mekteb me
zunları 10 ncu dereceye, 

(1 - Bunlardan aaskerlik hizmetini ifa etme
den memuriyete intisab edecekler altı ay müddet-
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işe başladıktan sonra bir lisandan imtihan olan
lar bir derece veya daha fazla lisandan imtihan 
verenler de yalnız iki derece terfi ettirilebilirler. 

MADDE 6 — Mafevk bir dereceye terfi için 
aranılacak ehliyet ve liyakattan başka en az 
dört sene bir derecede bulunmuş olmak şarttır. 
Yüksek mekteb mezunları için bu müddet üç se
nedir. Bir terfi müddeti için üç defa takdirna
me alan memurların o dereceye mahsus olmak 
üzere kıdemine bir seneye kadar zam yapılabi
lir. Her hangi bir derecedeki memurun kendi 

le 11 nci dereceye alınır, 
2 - Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya 

fazla olması halinde eksiği ilk terfi müddetine 
eklenir ve fazlası ilk terfi müddetinden in
dirilir). 

F) Altı yıllık yüksek mekteb mezunları 9 ncu 
dereceye, 

G) Lise tahsilini yurtta ikmal edenlerden 
yüksek tahsilini gerek memleketimizde ve gerek 
yabancı bir memlekette bitirdikten sonra mesle
kin muayyen bir şubesinde ayrıca ihtisas yapa-
rck ihtisaslarını hususî kanunlarında yazılı şe
kilde tasdik ettirenler 8 nci dereceye, 

H) Yukanki fıkralara göre 14, 13, 12,11, 10 
ve 9 ncu dereceye girecekler arasmda meslok-
lere göre îcra Vekilleri Heyetince tesbit edileuok 
yabancı dillerden birine ve 8 nci dereceye alı
nabilecekler arasmda bu dillerden ikisine hak Ki
le vakıf oldukları İcra Vekilleri Heyeti karaıile 
teşkil edilecek bir komisyon huzurunda imtihan
la sabit olanlar bir derece yukarısına almabilir
ler. 

Smaî işletme yerlerinde istihdam olunanlar 
merkeze veya smaî işletmelerle alâkası olmıyan 
diğer memuriyetlere nakillerinde mükteseb hak 
teşkil etmemek üzere bir derece yukarıya nakil 
ve tayin olunabilirler. 

Kadroda açık yer bulunmaması dolayif'le 
tahsillerine göre girebilecekleri dereceden daha 
aşağı derecede bir memuriyete almanlar şube
lerinde ilk açık vukuunda girebilecekleri derece
lere tercihan tayin olunurlar. 

MADDE 6 — Bu müesseselere bidayeten alı
nırken yabancı bir dil bilmedikleri halde me
muriyete geçtikten sonra öğrendikleri veya bir 
dil bildiklerinden dolayı bir üst dereceye alınan
lardan bilâhare bir dil daha öğrendikleri beşinci 
maddenin H fıkrasında yazılı şartlar dairesinde 
sabit olanlara yapılacak nizamname ile tesbit 
olunacak nisbetlerde ve bir defaya mahsus ol
mak üzere nakdî mükâfat verilebilir. 

MADDE 7 — Mafevk bir dereceye terfi için 
aranılacak ehliyet ve liyakattan başka en az 
dört sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar 
müddet o derece maaşmı filen almış olmak şart
tır. Yüksek mekteb mezunları için bu müddet üç 
senedir. 

Beşinci madenin C ve D fıkralarında yazılı 
olanlar için dahi altıncı dereceye (altmcı dahil) 
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aylığile bir derece daha yüksek bir vazifede is
tihdamı caizdir. 

MADDE 7 — Her banka veya müessese için 
ihtisas mevkileri olduğu önceden îcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek olan teknik memur
luklara o banka veya müessese memurlarından 
veya hariçten, hizmetleri müddetine bakılmaksı
zın barem hereceleri dahilinde aylıklı memur ta
yini caizdir. Şu kadar ki bu suretle mütehassıs 
olarak istihdam keyfiyeti, o ihtisas mevkii ha
ricinde mükteseb bir hak teşkil etmez. 

Banka ve müesseselerce görülecek lüzum ve 
zaruret üzerine, baremin en yüksek dereceden da
ha fazla bir aylıkla mütehassıs istihdamına ve ay
lıklarının tayinine îcra Vekilleri Heyeti salâhi-
hiyettardrr. 

MADDE 8 — Birinci madde hükümlerine gi
ren bütün müesseseler kendi bünyelerinin husu
siyetlerine ve kadro icablarma göre idare meclis
lerince tayin olunacak muvakkat memur ve müs
tahdemini ile doktorlar, avukatlar, aidat veya 
ücretli tahsildarlar, satış memurları, muvakkat 
büro ambar memurları, daktilolar, stenolar, 
mekanoğraflar, müvezzi, bekçi, kolcu, kalori
ferci, şoför ve muavini, odacı ve hademeler usta 
başı, usta ve işçiler, ameleler vesair müteferrik 
müstahdemler bu kanun hükümlerinden müs
tesnadır. 

MADDE 9 — Devlet hizmetlerinde maaş ve
ya ücretle çalışan memurlardan bu kanunun 
birinci maddesi hükümlerine giren her hangi 
bir müesseseye geçecek olanlar maaşlı vazifeden 
naklettikleri takdirde iki derece, ücretli vazife
den naklettikleri takdirde bir derece yukarısı
na geçebilirler. 

Bu kanunun birinci maddesi hükümlerine 
giren her hangi bir müesseseden Devlet hizme-

(S. Say 

kadarki terfilerde muteber olmak üzere bu 
müddet üç senedir. Ancak bu tarzda terfi bu 
müesseselerde çalıştıkları hizmetlerde muteber 
olup Devlet memuriyetine geçişte mükteseb hak 
teşkil etmez. 

Bir terfi müddeti içinde üç defa takdirname 
alan memurların o dereceye mahsus olmak üzere 
kıdemine bir seneye kadar zam yapılabilir. Her 
hangi bir derecedeki memurun kendi aylığile 
daha yüksek bir vazifede istihdamı caizdir. 

MADDE 8 — Bu müesseseler için ihtisas 
mevkileri olduğu 3460 sayılı kanun mucibince 
teşkil edilen umumî murakabe heyetinin müta
laası almdiktan sonra önceden îcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek olan yerlere bu mü
esseseler memurlarından veya hariçten bu ka
nunun koyduğu takyidata tâbi olmaksızın, ikin
ci madde ile tesbit edilen dereceler dahilinde 
aylıklı memur tayini caizdir. Şukadar ki tou su
retle mütehassıs olarak istihdam keyfiyeti o 
ihtisas mevkii haricinde mükteseb bir hak teş
kil etmez. 

Bu müesseselerin kadroları dışmda muvak
kat hizmetlerin ifası için mukaveleli mütehas
sıslar istihdamına lüzum hâsü olduğu takdirde 
bunların ücretleri îcra Vekilleri Heyetince tes
bit olunur. 

MADDE 9 — Tabibler, avukatlar, aidat ve
ya ücretli tahsildarlar, satış memurları, am
bar memurları, daktilolar, stenolar, mekanoğ
raflar, evrak müvezzii, bekçi, kolcu, kaloriferci, 
şoför, odacı ve hademeler gibi müstahdemlerle 
her müessesenin hususî bünyesine göre istihda
mına lüzum göreceği muvakkat veya mütefer
rik müstahdemler ve alelûmum işçi usta ve us-
tabaşılar bu kanun hükümlerine tâbi değildir. 

MADDE 10 — Devlet hizmetlerinde maaş 
veya ücretle çalışan memurlardan bu müesse
selere geçecek olanlar maaşlı vazifeden nakle
dildikleri takdirde bir derece yukarıya ücretli 
vazifeden nakledildikleri takdirde ayni dereceye 

geçebilirler. 
Bu müesseselerden Devlet hizmetine geçen

ler maaşlı vazifeye geçtikleri takdirde bir dere
ce aşağısma, ücretli bir vazifeye geçtikleri tak
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tine geçenler maaşlı vazifeye geçtikleri takdir
de iki derece, ücretli bir vazifeye geçtikleri tak
dirde bir derece aşağısına geçebilirler. 

Bu kanunun birinci maddesi hükümlerine 
giren her hangi bir müesseseden diğerine geçe
cek olan memurlar derecelerile naklolunabi
lirler. 

MADDE 10 — Banka ve müesseselerin me
murlarına maaşlarından başka aşağıda gösteri
len hak ve menfaatler de temin edilebilir. 

A - Yalnız Ankara için Devlet memurlarına 
verilen mesken tazminatı nisbetinde mesken 
tazminatı verilebilir. 

B - Usulen veya hastalık dolayisile mezuni
yet alanlara veya kısa askerlik hizmetini yap
mak için vazifeden ayrılanlara aylıkları ve te

davi masrafları verilir. 
O - Her sene işlerinin ehli olan memurlara 

işlerinde gösterecekleri değere ve 3460 sayılı 
kanunun 42 nci maddesi hükümleri dahilinde 
münasib bir ikramiye verilebilir. 

3460 numaralı kanunun 42 nci maddesinde 
yazılı ikramiye njsbeti bütün memurlara birer 
maaş mikdarzna kadar ikramiye verilebilmesini 
temin etmese bile fevkalâde faaliyet ve gayret 
gösterenlere kendi bütçelerinden idare meclis
leri kararile bir maaş nisbetinde ikramiye ve
rilebilir. 

Ç - Maden işlerinin işletme yerlerinde çalı
şanlara burada çalışacakları müddete münha
sır olmak üzere idare meclisleri kararile istih
kaklarından fazla olarak maaşlarının % 20 sine 
kadar zammedilebilir. 

D - Paraya el koyan vezne memurlarına (C) 
bendinde yazılı ikramiyelerden başka her sene 
bir maaş tu tama kadar kasa tazminatı verile
bilir. 

E . Her hangi bir memuriyetin vekâletle ida
resi halinde ancak altı ay müddetle vekâlet ma
aşı verilebilir. 

P - Birinci madde hükmüne giren müessese
lerin idare meclislerinin lüzum görecekleri yer-

i dirde ayni dereceye geçebilirler. 

MADDE 11 — Bu kanuna bağlı müessesele
rin birinden diğerine ve yahud bunlardan Devlet 
teşkilâtından birine memur nakli o memuru 
tayine salahiyetli olan makamm müsaadesine 
bağlıdır. 

istifa edenler hakkmda dahi üç ay müddetle 
bu hükümler tatbik olunur. 

MADDE 12 — Bu müesseseler memurlarına 
(İdare meclisi reis ve azalan hariç) almakta ol
dukları aylıklardan başka: 

A) Yalnız Ankaraya mahsus olarak ücretli 
Devlet memurları için kabul edilen esas ve nis-
betler dahilinde muavenet tazminat verilebilir. 

İhtisas mevkilerinde bulunanlara almakta 
oldukları ücret derecesine, bu kanunun umumî 
hükümleri dairesinde istihkak kesbedinceye ka
dar muvakkat tazminat verilmez. 

B) Devletin maaşlı memurları için kabul edi
len esas ve nisbetleri geçmemek şartile usulen 
mezun olanlara veya kısa askerlik hizmetini yap
mak için vazifeden ayrılanlara, aylıkları verile
bileceği gibi hasta olanların da tedavi masraf
ları verilebilir. 

C) Her sene 3460 sayılı kanunun 42 nci mad
desi hükümleri dahilinde temettü kaydile mu-
kayyed olmak ve bir aylık istihkakı geçmemek 
şartile ikramiye verilebileceği gibi fevkalâde 
faaliyet ve gayretleri görülenlere temettü kay
dile mukayyet olmaksızın ayrıca bir aylık tuta
rına kadar idare meclisi kararile fevkalâde ik
ramiye dahi verilebilir. 

D) Maden arama ve işletme yerlerinde çalı
şanlara, burada çalıştıkları müddete münhasır 
olmak üzere, İdare meclisleri kararile aylık tu
tarlarının % 20 sine kadar bir tazminat verile
bilir . ı 

E) Her hangi bir memuriyetin vekâletle ida
resi halinde Devlet memurları için kabul edilen 
esas ve müddetleri geçmemek üzere vekâlet üc
reti verilebilir. 

F) Paraya el koyan vezne memurlarına her 
sene bir aylık tutarına kadar kasa tazminatı 
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îere ve memuriyetlere ve mikdarlara münhasır 
olmak üzere mesken, mahrukat, tenvirat, melbu-
sat, su ve emsali aynen veya nakden verilebilir. 

G - Birinci madde hükümlerine giren bütün 
müesseselerden tekaüd veya sigorta esasını ka
bul edenlerin tekaüd ve sigorta aidatı, prim, 
maaş ve tazminatları ve saire gibi istihkakları
nın tediyesinde kendi kanunları ve bu husus
taki nizamları hükümleri caridir. 

H - Birinci madde hükümlerine giren mües
seselerin her birinin hususiyetlerine göre aded 
ve mevkileri ve aylık mikdarları îcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılacak olan memuriyetler 
için makam tahsisatı verilebilir. 

K - Bu kanunun birinci maddesi hükümleri
ne giren müesseselerden harcırah hususunda 
Devlet memurlarına aid mevzuatı tatbik ile 
mükellef olan müesseseler memurlarına verile
cek harcırah yevmiyeleri hesabında işbu kanu
nun 2 nci maddesinde yazılı derece aylıkları esas
tır. Şu kadar ki, verilecek yevmiyeler birinci de
rece maaşı esasım geçemez. 

MADDE 11 — Banka ve müesseseler memur
larına bu kanunda sayılan hak ve menfaatlerden 
başka temettü, satış hissesi, ikramiye, tazmi
nat, fazla mesai ücreti ve saire gibi namlarla hiç 
bir şey verilemez. 

MADDE 12 — Banka ve müesseselerin ken
di kanun, nizamname esas mukavelenamelerinde 

verilebilir. 
G) Bu müesseseler memurlarına ve idare mec

lisi reis ve azalarile murakiblere ve umumî mu
rakabe heyeti reis ve azalarına verilecek harcı
rah Devlet memurlarının harcırah hükümlerine 
tevfikan ve bu kanunun ikinci maddesinde yazı
lı derece aylıkları esas tutularak hesab edilir. 

H)Bu müesseselerin umum müdürlerile umumî 
murakabe heyeti reisine ve idare meclisi reisleri
ne ve 3460 sayılı kanunun 26 nci maddesine gö
re kurulacak müesseselerden sermayesi en az 10 
milyon lira olanların müdürlerine aylıkların
dan başka ayda yüz lirayı geçmemek şartile 
îcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek mikdar-
da münasib bir tazminat verilebileceği gibi 
bu müesseselerin, aded ve mevkileri aid ol
duğu Vekil tarafından tesbit edilecek olan şube, 
sandık ve ajanlıklarının aylık tutrlan 170 lirayı 
geçemeyen memurlarına aylıklarından başka ay
da 20 lirayı geçmemek ve mikdarı yine aid ol
duğu vekil tarafından tesbit edilmek üzere mü
nasib bir tazminat da verilebilir. 

MADDE 13 — Bu müesseseler memurlarına 
bu kanunda yazılı olanlardan ve tekaüd kanun-
larile temin edilen haklardan gayri temettü, sa
tış hissesi, ikramiye, tazminat ve sair namlarla ve 
başka şekil ve suretlerle hiç bir şey verilmez. 
Ancak fabrika ve imalâthanelerde fevkalâde ah
val dolayısile mutad mesai saatleri haricinde 
memurları çalıştırmak mecburiyeti hâsıl olduğu 
takdirde bunlara müesseselerin bağlı bulunduk
ları mercilerince tayin edilecek esaslar dahilinde 
munzam bir ücret verilebilir. 

Kezalik hususî surette teşekkül eden ve bu 
kanuna tâbi bulunan millî bankalar kendi me
murları için Devletçe kurulmuş bankaların me
murları hakkmda kabul edilen esas ve nisbetler 
dahilinde kalmak üzere tekaüdlük ve maluliyet 
tazminatı kabul edebilirler. 

MADDE 14 — 3460 sayılı kanunun 45 nci 
maddesi hükümleri bu kanuna tâbi bulunan bü
tün müesseseler memurları hakkmda da tatbik 
olunur. Şu kadar M, bunlardan uhdelerinde 
muallimlik bulunanların maaş ve ücretleri hak
kmda Devlet memurlarına tatbik edilen hüküm
ler tatbik olunur. 

MADDE 15 — Bu müesseselerin kendi ka« 
nunlarile sair kanunlardaki hükümlerden bu ka-
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meveud ve bu kanuna muhalif hükümler mülga
dır. 

- 1 1 -
nuna muhalif oİanİan kaldırıldığı gibi bunlarîn 
esas mukavele ve nizamnamelerindeki hüküm
lerden bu kanuna muhalif olanları dahi usulü 
dairesinde bu kanun hükümlerine uydurulur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihinde birinci madde hükümlerine giren mü
esseselerde meveud memurların almakta olduk
ları aylık mikdan bu kanunun ikinci maddesin
de yazılı derece aylıklarından hangisine teka
bül ediyorsa o dereceye idhal edilirler. 

Aylıkları iki derece maaşı arasmda kalanlar 
alt dereceye girmekle beraber almakta oldukla
rı maaş farkını muayyen terfi müddetini doldu
rarak terfi edinceye kadar mükteseb hak namile 
almakta devam ederler. 

ikinci maddede yazılı aylık mikdarlarmdan 
fazla aylık alanlar bu mikdarlar o memurların 
şahısları için mükteseb hak addolunur. 

MADDE 13 -
rihinden meridir. 

Bu kanun 1 haziran 1930 ta-

MADDE 14 — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş.V. 
C. Boyar 
Da.V. 

Dr. R. Saydam 
Mf.V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H .AUiaş 

Ad.V. 
Hilmi Uran 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
A. Çetinkaya 

G. t V. 
Uaııa Tarham, 

M.M.V. 
K. Özalp 
Mal. V. 
F. Ağralı 
îk.V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

MUVAKKAT MADDE A) Halen müs
tahdem olanların ücretleri tahsil derecelerine 
ve bu kanuna tâbi müesseseler ile umumî, mül
hak ve hususî bütçeli Devlet dairelerinde ve 
bunlardan başka bankalar ve fabrikalar gibi ma
lî ve smaî müesseelerde ücret veya maaşla geç
miş müddetlerin mecmuuna ve bu kanunun be
şinci maddesine ve yüksek mekteb mezunları 
için iki, diğerleri için üç senede bir terfi esa
sına göre tesbit edilir. 

Şu kadar ki bunlar meyanmda bu kanunun 
neşri tarihinde müstahdem olanlardan hizmet 
müddetleri üç seneye kadar olanların bir, üç se
neden fazla olanların iki yukar dereceye geçi
rilmeleri caizdir. Ancak bu dereceler terfi ve 
tahvillerde mükteseb hak teşkil etmez. 

Bu fıkra mucibince aylıkları tesbit edilecek
lerin alacakları aylık halen almakta bulunduk
lar mikdan geçemez. 

B) - (A) fıkrası mucibince dereceleri tesbit 
edileceklerin dahil olacaklar dereceler tutarile 
almakta oldukları aylkları arasndaki fark, yir
mi beşte biri her ay memurun aylığından indi
rilmek suretile izale edilir. Bu farkm izalesine 
kadar bu gibilere muvakkat tazminat verilmez. 

MADDE 16 — Bu kanunun tatbik suretini 
gösterir bir nizamname yapılır. 

MADDE 17 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. Ancak derecelere intibak dolayısile 
yapılacak zam ve tenziller 1 eylül 1939 tarihin
den başlar. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

t>m<i 

(S. Sayısı : 107 ) 





S. Sayısı: 107 ye ek 
Mahsus bir kanunla Devletten bir hak temin eden veya 
sermayesinin yarısından fazlası Devlete aid olan banka 
veya müesseseler memurlarının maaş ve ücretleri ve 
hizmete girişve terfi usulleri hakkında kanun lâyihasının 
Bütçe encümenince tadil edilen muvakkat madde ile yeni

den ilâvesi tektif edilen ikinci muvakkat madde 

DEĞİŞEN MUVAKKAT MADDE 1^— A) 
Halen müstahdem olanların ücretleri tahsil dere
celerine ve bu kanuna tâbi müesseselerle umumî, 
mülhak ve hususî bütçeli Devlet dairelerinde ve 
bunlardan başka bankalar ve fabrikalar gibi ma
lî ve smaî müesseselerde ücret veya maaşla geç
miş müddetleri mecmuuna ve bu kanunun beşin
ci maddesine ve yüksek mekteb mezunları için 
iki, diğerleri için üç senede bir terfi esasma göre 
tesbit edilir. 

Şu kadar ki bunlar meyanmda bu kanunun 
neşri tarihinde müstahdem olanlardan hizmet 
müddetleri üç seneye kadar olanların bir, üç se
neden fazla olanların iki yukarı dereceye geçiril
meleri caizdir. Ancak bu dereceler terfi ve tah
villerde mükteseb hak-teşkil etmez. 

Bu hükümlere göre aylıkları tesbit edilecek
lerin alacakları aylık halen almakta bulunduk
ları mikdarı geçemez ve bu gibilerin almakta ol
dukları ücretler ikinci maddede yazılı aylık 
tutarlarından birine aynen tetabuk ediyorsa o 
dereceye ve etmiyorsa halen almakta olduğu 

ücretle buna en yakm alt dereceye dahil sayı
lır. 

B) A bendi mucibince dereceleri tesbit edile
ceklerin dahil olacakları dereceler tutarile al
makta oldukları aylıkları arasındaki fark, 25 de 
biri her ay memurun aylısından indirilmek sure-
tile 25 ayda izale edilir. Ancak memurların tale
bi üzerine bu farkın daha evvel de izalesi caiz
dir. Bu farkm izalesine kadar bu gibilere mu
vakkat tazminat verilmez. 

YENİ MUVAKKAT MADDE 2 — BU kanu
nun neşrinden evvel gerek bu kanunda yazdı 
müesseselerde ve gerek umumî, mülhak ve hu
susî bütçeli idarelerle belediyelerde ücret veya 
maaşla istihdam edilmiş olanların tekrar hizmete 
almışlarında girebilecekleri dereceler, bu gibi
lerin hizmet müddetlerine ve tahsil vaziyetlerine 
göre Devlet ücretli memurluklarında tekrar is
tihdamları için kabul edilen esasa göre tesbit 
olunur. 

Mütekaidler hakkmda yine Devletçe ücretli 
vazifeye kabulde cari usuller tatbik edilir. 





S. Sayısı: 138 
Yalova kaplıcalarının işletmesi ve kaplıcaların inşası işleri
nin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine devri hakkında 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/134) 

T.C. « ~ 
Başvekâlet 13 - V - 1939 

K. Da. Müdürlüğü 
Sayı : 6/2481 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yalova kaplıcaları işletmesi ve kaplıcaların inkişaf işinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğin» 
devri hakkında Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
10 - V - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Yalova kaplıcaları işletmesi ve kaplıcalarının inkişafı işinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine 
devri hakkındaki kanun lâyihasının mucib sebebleri 

1929 senesinde ebedî Şef Atatürkün yüksek emir ve işaretlerile o zamanlar Seyrisefain idaresi tara
fından idare edilmek üzere inkişafına çalışılan Yalo va, kaplıcaları bilâlıara 2248 numaralı kanunla Akay 
idaresine intikal etmiş ve daha sonra Yalova kaplıcalarile, kaplıcalar bölgesinin idaresi hakkmda 
kabul buyurulan 3287 numaralı kanunla da bu iş için Akay işletmesinin, kendi murakabesi altında 
hükmî şahsiyeti haiz bir idare tesisi hükmü vazedilmiştir.' 

Bu suretle idare edilmekte bulunan kaplıca işleri ahiren 3295 numaralı kanunla da Denizbanka 
intikal etmiştir. 

Haddi zatinde tamamen sıhhî mahiyeti haiz olan bu teşekkülün diğer müessesatı sıhhiye gibi Sıhhat 
vekâleti tarafından idaresi ve halkımızın buna taallûk eden ihtiyaçlarını lâyikile karşılayabi
lecek bir şekilde inkişafı zarurî görüldüğü cihetle bu maksadı temin için işbu kanun lâyihası hazır
lanmıştır. 

Lâyihanın 1 - 7 nci maddeleri 3287 numaralı kanunla kabul buyurulmuş olan ahkâmı aynen ih
tiva etmektedir. 

Diğer maddeler ise müessesenin ticarî vaziyeti göz önüne alınarak vekâletimizin murakabesi altında 
mümkün mertebe geniş bir serbesti ile idarei umur edebilmesi için konulmuş ve maahaza tesbit edi
len bu maddelerde Ziraat vekâleti müesseselerinde yetiştirilen üretme vasıtalarının satılabilmesi ve 
işler sermaye ile idaresi hakkındaki 2654 numaralı kanunla kabul buyurulan ahkâmdan istifade edil
mek suretile hazırlanmıştır. 
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Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıh. ve tç. Muavenet 

encümeni 
Esas No. 1/134 

Karar No. 8 

18-V-1939 

Yüksek Reisliğe 

Yalova kaplıcaları işletme ve bu kaplıcala
rın inkişafı işinin Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekilliğine devri hakkında hazırlanıp Başve
kâletin 13 mayıs 1939 tarih ve 6/2481 numaralı 
tezkeresile gönderilen ve encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
Müsteşarı hazır bulunduğu halde okundu ve 
görüşüldü: 

Hükümetin, mucib sebebler lâyihasında der-
meyan ettiği mütalea ve fikirler yerinde gö
rülerek memleketin sıhhî bakımdan büyük ih
tiyacı bulunan Yalova kaplıcalarının modern 
bir halde terakki ve inkişafı için teklif edilen 
kanun lâyihasının her suretle muvafık olduğu
na, yalnız beşinci maddedeki müracaat sırası-' 
nın iyice tevsiki maksadile buraya «yazı ile» 
kelimesinin ilâvesi lüzumuna ve diğer mad

delerin aynen kabulüne karar verildi. 
Havalesi mucibince Maliye encümenine tev

di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Sıh. ve îç. Mu. 

encümeni Rs. Bu M. M. 
Bursa Antalya 

Dr. Refik Güran Dr. M. Soykam 
Antalya Aydın 

Dr. M. Soykam Ş. Şener 
Burdur 

Dr. A. R. Yeşüyurd 

Kâtib 
Edirne 

F. Memik 
Bilecik 

M. Suner 
Gazianteb 

M. Ali Ağakay 
Kastamonu Kütahya 

M. R. Saltuğ Ali Süha Delilbaşı 
Manisa • Mardin Tekirdağ 

A. Tümer Dr. R. Levent N. Trak 
Kayseri Zonguldak 

S. Turgay H. Okan 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/134' 
Karar No. 12 

14 - VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Yalova kaplıcaları işletmesi ve kaplıcaların 
inkişafı işinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
letine devri hakkında îera Vekilleri Heyetinin 
10 - V - 1939 tarihli karan ve 6/2481 sayılı ve 
13 - V - 1939 tarihli Başvekâlet tezkeresile Yük
sek Meclise arzedilen kanun lâyihası encümeni
mizde Sıhhat ve içtimaî muavenet müsteşarı 
Asım hazır bulunduğu halde görüşüldü: 

Sırasile Seyrisefain, Akay ve Denizbanka tev
di edilmiş olan kaplıca işlerini bu defa hükmî 
şahsiyeti haiz bir teşekkül halinde Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâletine devrolunması Yalova-
nm modern bir su şehri haline gelmesi ve kaplı

caların su tedavisi için zarurî en yeni tesisat ve 
teşkilâta mazhar olabilmesi bakımından muva-

* fık ve faydalı olacağına verilen izahat yerinde 
görülmüş ve kanun lâyihası şekle aid ufak ta
dillerle kabul edilmiştir. 

Bu tadillerin taallûk ettiği maddelerle mahi
yetleri şu suretle hulâsa edilebilir. 

Yabancılara arsa teffizi halinde yapılacak 
muamele üçüncü madde ile tasrih edilmiş oldu
ğuna göre ikinci maddeden (Türklere ve yaban
cılara) kaydi çıkarılmıştır. 

Beşinci maddeye (müracaatların yazı ile ya
pılması lâzımdır) diye müstakil bir cümle ilâve-

XS. Sayısı: 138) 



~ 5 -
sile kıhhat ve içtimaî muavenet encümeninin pek 
yerinde olan tadiline daha vazıh bir şekil veril
miştir. 

Yedinci maddenin 1 ve 2 numaralı fıkraların
daki 1, 2 rakamları A ve B harflerile değiştiril
miştir. 

Sekizinci madde ifade bakımından düzeltil
miştir. 

On üçüncü maddede (hususî müesseseler) 
yerine (hususî hukuk) denmiştir. 

On dokuzuncu maddede bir kararname ahkâ
mını kanunlaştırmaktan ise maksadı anlatacak 
müstakil bir hüküm konulmuştur. 

Muvakkat madde — Bütçe ve malî kanunlar
dan sonra hükümsüz kalacağından tayyedilmiş-

tir. Mühim bir kısmi 32Ö7 numaralı kanunda 
mevcud bulunan diğer maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönderil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi N. Bu M. M. Kâtib 
İstanbul 

A. Bayındır 
Afyon K. 

Haydar Çerçel 
îzmir 

Kâmil Dursun 

Rize 
K. Kani 

Erzurum 
M. H. Göle 
Kırklareli 
H. Kuleli 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Rize 
K. Kani 

Gazianteb 
A. Aksu 
Kırşehir 
/. Özkan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 63 
Esas No. 1/134 

21 - VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Yalova kaplıcaları işletmesi ve kaplıcaların in
kişaf işinin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilli
ğine devri hakkında olub Başvekâletin 13-V-1939 
tarih ve 6/2481 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Sıhhat ve içtimaî mua
venet ve Maliye encümenleri mazbatalarile bir
likte Encümenimize verilmiş olmakla Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti müsteşarı hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu : 

Denizbank hizmetleri sırasında idare edilmek
te olan teşekküllerden Yalova kaplıcalarından 
maadası 3633 sayılı kanunla Münakalât vekâle
tine bağlı Devlet denizyolları ve limanları umum 
müdürlüklerine devredilmişti. 

Yalova kaplıcalarının da sıhhî mahiyet ve 
icabı nazarı itibare alınarak Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletine bağlı bir işletme idaresi halin
de idare edilmesi düşünülerek lâyihanın bu mak-
sadla tanzim edildiği anlaşılarak muvafık görüldü. 

Hazinece on senede ceman 2 milyon lira ka
dar tahsisat itası suretile memleketin kaplıca 
tedavisi ihtiyaçlarının esaslı surette karşılanması 
lüzumu da derpiş edildiği görülmüş ve maddele
rin tedkikine geçilmiştir. 

Esas tibarile bütün maddeler aynen kabul 
edilmiş ve yalnız malî hükümlere aid bazı ta

dilât yapıldığı gibi Denizbanktan intikal edecek 
memurlar için bu kadar küçük bir teşekkülde 
ayrı bir tekaüd sandığı tesisi teknik itibarile mu
vafık olmayacağı gibi bu memurlar Denizbanka 
devredilen tekaüd sandığı ile alâkalı olmalarına 
binaen Devlet denizyolları ve limanları işletme 
müdürlüklerine intikal eden memurlar gibi ve 
ayni sandıktan tekaüd haklarını temin etmeleri 
yerinde görülerek madde ona göre yazılmıştır. 

Bundan başka devir muamelelerinin de arze-
dilen müesseselerle birlikte ve ayni esaslar daire
sinde cereyanı zarurî görülerek buna aid bazı hü
kümler ilâve edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal Sırrı Day 
Kâtib 

istanbul Bolu Çanakkale 
F. Öymen Dr. Zihni Ülgen R. Bulayırlı 
Diyarbakır Gümüşane istanbul 

R. Bekit D. Sakarya G. Bahtiyar Göker 

( S. Sayısı : 138 ) 
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Kastamonu Kayseri 

T .Goşkan S. Serim 
Kocaeli Konya 

A. Said Akbaytuğan Naim Onat 

Kırklareli 
B. Denker 

Kütahya 
A. Tirit oğlu 

Muğla 
H. Kitaba 

Tozgad 
S. Içöz 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yalova kaplıcalarının işletmesi ve kaplıcaların 
inkişafı işlerinin Sıhhat ve içtimaî muavenet ve

kâletine devri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yalova kazası dahilinde olup 
îcra Vekilleri Heyetince musaddak haritasmda 
gösterilen smrr içindeki Devlete aid sıcak ve so
ğuk su kaynaklarile kaplıcaların ve bunlara aid 
binaların, kaplıcalar tesisatmm ve arazinin is
tismar, intifa ve idaresi bütün hukuk ve vecai-
bile Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine dev-
rolunmuş ve Yalova kaplıcaları işletme idaresi 
namile bu vekâlete bağlı hükmî şahsiyeti haiz 
bir teşekkül vücude getirilmiştir. 

îcabmda harita haricinde kalan ve Devlete 
aid bulunan araziden lüzum görülecek kısımlar 
dahi îcra Vekilleri Heyeti kararile buna ilâve 
edilebilir. 

MADDE 2 — Sınırları birinci madde ile tes-
bit olunan sahanm Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince tayin edilecek mıntakalarında husu
sî mesken, otel, pansiyon, kapalı eğlence yerleri, 
gazino ve lokanta ve dükkân inşa ve tesis etmek 
isteyen Türklere ve yabancılara parasız olarak 
Hazineye aid araziden aşağıdaki kayid ve şart
lara göre lüzumu kadar arsa ferağ ve temlik edi
lebilir. 

Temlik edilen bu yerler üzerinde Yalova 
kaplıcaları işletme idaresinin intifa hakkı sakıt 
olur. Kaplıcalar bölgesinin umumî plânı ile bu 
bölgede yapılacak binaların mevkii ve inşa şe
killeri ve ayrılacak arsaların mevkilerile mik-
darları ve krokileri Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince tesbit edilerek ilân olunur. 

îşbu kanunun neşrinden sonra yapılacak bi
naların tam kârgir veya beton olması şarttır. 

Bu hükümlere uygun olmayarak yaptırılacak 
olan binalar 10 - VI - 1933 tarih ve 2290 sayılı 
belediye yapı ve yollar kanununun 13 ncü mad-

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİNİN DEĞlŞTİRİŞt 

Yalova kaplıcalarının işletmesi ve kaplıcaların 
inkiaşfı işlerinin Sıhhat ve içtimaî muavenet 

vekâletine devri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 138 ) 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Yalova kaplıcalarının işletmesi ve kaplıcaların 
inkişafı işlerinin Sıhhat ve içtimai muavenet ve

kâletine devri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Sınırları birinci madde ile tes
bit olunan sahanm Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince tayin edilecek mmtakalarmda hu
susî mesken, otel, pansiyon, kapalı eğlence yer
leri, gazino, lokanta ve dükkân inşa ve tesis et
mek isteyenlere parasız olarak Hazineye aid ara
ziden aşağıdaki kayid ve şartlara göre lüzumu 
kadar arsa ferağ ve temlik edilebilir. Temlik edi
len bu yerler üzerinde Yalova kaplıcaları işletme 
idaresinin intifa hakkı sakıt olur. Kaplıcalar 
bölgesinin umumî plânı ile bu bölgede yapılacak 
binaların mevkii ve inşa şekilleri ve ayrılacak 
arsaların mevkilerile mikdarlan ve krokileri 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tesbit 
edilerek ilân olunur. 

işbu kanunun neşrinden sonra yapılacak bi
naların tam kârgir veya beton olması şarttır. 

Bu hükümlere uygun olmryarak yaptırılacak 
olan binalar 10 - VI - 1933 tarih ve 2290 sayılı 
belediye yapı ve yollar kanununun 13 ncü mad
desindeki hükümler dairesinde yıktırılır. Mez-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2 — Smrrlan birinci madde ile tes
bit olunan sahanın Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince tayin edilecek mmtakalarmda hu
susî mesken, otel, pansiyon, kapalı eğlence yer
leri, gazino, lokanta ve dükkân inşa ve tesis et
mek isteyenlere parasız olarak Hazineye aid ara
ziden aşağıdaki kayid ve şartlara göre lüzumu 
kadar arsa ferağ ve temlik edilebilir. Temlik 
edilen bu yerler üzerinde Yalova kaplıcaları iş
letme idaresinin intifa hakkı sakıt olur. Kap
lıcalar bölgesinin umumî plânı ile bu bölgede ya
pılacak binaların mevkii ve inşa şekilleri ve ay
rılacak arsaların mevkilerile mikdarlan ve kro
kileri Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
tesbit edilerek ilân olunur. 

işbu kanunun neşrinden sonra yapılacak bi
naların tam kârgir veya beton olması şarttır. 

Bu hükümlere uygun olmayarak yaptırılacak 
olan binalar 10 - VI - 1933 tarih ve 2290 sayılı 
belediye yapı ve yollar kanununun 13 ncü mad
desindeki hükümler dairesinde yıktırılır. Mez-
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desindeki hükümler dairesinde yıktırılır Mez
kûr maddenin belediye encümenlerine verdiği 
vazifeyi Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
uzuvları ve idare heyetine verdiği vazifeyi de 
Bursa vilâyetinin idare heyeti görür. 

MADDE 3 — Her bina için parasız verile
cek arsa mikdan (2000) metre murabbamı geçe
mez. Yapılacak binanın şekil ve istimal tarzı 
bu mikdardan fazla arsaya ihtiyaç gösterdiği 
takdirde bu gibi arsalarla yabanccılara verile
cek arsaların teffizleri icra Vekilleri Heyeti ka-
rarile yapılır. 

MADDE 4 — Kaplıca bölgesine bitişik ara
zide ve smırdan 500 metre mesafede ve Yalova 
iskelesinden kaplıcaya giden ana yol kenarların
da yapılacak bina ve dükkânlar Bursa vilâye-
tince önceden tesbit veya alâkadarlar tarafın
dan yaptırılıb yine Bursa vilâyetince tasdik 
edilecek plânlarla yapılrı. Bursa vilâyeti bu 
plânlan tesbit ve tasdik ederken ancak bölge
nin ahengine çirkinlik vermemesini ve sahihleri
nin malî kudretlerini göz önünde bulundurur. 

MADDE 5 — ikinci ve üçüncü maddelerde 
yazılı muameleler bitirildikten sonra Yalova 
kaplıcaları işletme idaresi Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletinden alacağı emir üzerine mü
racaat sırası gözetilmek suretile kime ne mik-
dar arazi teffiz edileceğini krokisi ile birlikte 
Yalova kaymakamlığına bildirir. Kaymakamlık
ça bu krokiler esas tutularak gösterilen arsa
ların istekliler adına işbu kanunda yazılı şart
lar dairesinde tapuda tescil muamelesi hemen 
yaptırılır. 

Bu kanun hükümlerine göre üzerlerinde in
şaat yapılmadan bu arsalar satılmaz ve başka
sına devrolunamaz. 

MADDE 6 — Tapuya tescil tarihinden iti
baren iki yıl sonuna kadar ikinci madde hükmü
ne göre inşaat yapmamış olanların namlarına 
tescil edilmiş olan arsaların kayidleri hiç bir 
muameleye hacet kalmaksızın Yalova kayma-
maklığmca Hazine namına değiştirilir. Bu mu
amele harç ve resme tâbi değildir. 

Ancak bu müddet içinde binanm keşif bede
linin dörtte biri mikdarmda inşaat yapmış olan
lara arsa ve inşaatı başkasına devretmek veya 

S. 1. M. ti. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 
aynen 

Hükmetin dördüncü maddesi 

MADDE 5 — İkinci ve üçüncü maddelerde ya
zılı muameleler bitirildikten sonra Yalova kap
lıcaları işletme idaresi Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletinden alacağı emir üzerine yazı ile 
müracaat sırası gözetilmek suretile kime ne mik-
dar arazi teffiz edileceğini krokisile birlikte Ya
lova kaymakamlığına bildirir. Kaymakamlıkça 
bu krokiler esas tutularak gösterilen arsaların 
istekliler adına işbu kanunda yazılı şartlar dai
resinde tapuda tescil muamelesi hemen yaptırı
lır. 

Bu kanun hükümlerine göre üzerinde inşaat 
yapılmadan bu arsalar satılmaz ve başkasına 
devrolunamaz. 

MADDE 6 
aynen 

— Hükümetin altmcı maddesi 

( S. Sayısı : 138 ) 



— 7 
Mal. E. 

kûr maddenin belediye encümenlerine verdiği 
vazifeyi Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
uzuvları ve idare heyetine verdiği vazifeyi de 
Bursa vilâyetinin idare heyeti görür. 

MADDE 3 
aynen 

Hükümetin 3 ncü maddesi 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen, 

MADDE 5 — ikinci ve üçüncü maddelerde 
yazılı muameleler bitirildikten sonra Yalova 
kaplıcaları işletme idaresi Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletinden alacağı emir üzerine mü
racaat sırası gözetilmek suretile kime ne mikdar 
arazi teffiz edileceğini krokisile birlikte Yalo
va kaymakamlığına bildirir. Müracaatların ya
zı ile yapılması lâzımdır. Kaymakamlıkça bu 
krokiler esas tutularak gösterilen arsaların is
tekliler adma işbu kanunda yazılı şartlar daire
sinde tapuda tescil muamelesi hemen yaptırılır. 

Bu kanun hükümlerine göre üzerlerinde in
şaat yapılmadan bu arsalar satılamaz ve başka
sına devrolunamaz. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen 

B. E. 

kûr maddenin belediye encümenlerine verdiği 
vazifeyi Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
uzuvları ve idare heyetine verdiği vazifeyi de 
istanbul vilâyetinin idare heyeti görür. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen, 

MADDE 4 — Kaplıca bölgesine bitişik ara
zide ve smırdan beş yüz metre mesafede ve Ya
lova iskelesinden kaplıcaya giden ana yol ke
narlarında yapılacak bina ve dükkânlar istan
bul vilâyetince önceden tesbit veya alâkalılar ta
rafından yaptınlıb yine istanbul vilâyetince 
tasdik edilecek plânlara göre yapılır. Bu plân
ların tesbit ve tasdikmda bölgenin ahengine ve 
sahiblerinin malî kudretlerine uygun olmaları 
göz önünde bulundurulur. 

MADDE 5 — Maliye encümeninin 5 nci mad
desi aynen 

MADDE 6 — Tapuya tescil tarihinden iki 
yıl sonuna kadar ikinci madde hükmüne göre 
inşaat yapmamış olanların namlarına tescil edil
miş olan arsalarm kayidleri hiç bir muameleye 
hacet kalmaksızın Yalova kaymakamlığınca 
Hazine namına değiştirilir. Bu muamele harç 
ve resme tâbi değildir. 

Ancak bu müddet içinde en az binanm ke
şif bedelinin dörtte biri mikdarmda inşaat yap
mış olanlara arsa ve inşaatı başkasına devret-
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inşaatı bir sene içinde bitirmek. müsaadesi ve
rilir. Devir alan veya bir sene daha müsaade 
alan kimse evvelki iki senelik müddetin bittiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde inşaatı bitirmeğe 
borçludur. Aksi halde birinci fıkra hükmü tat
bik olunur. 

MADDE 7 — Yalova kaplıcaları işletme ida
resi bu kanunla kendisine verilen'hakkı muha
faza ettiği müddetçe aşağıda yazılı vergi ve 
resimlerden muaftır: 

1 - Birinci maddede gösterilen smır içinde 
olup Yalova kaplıcaları işletmesine verilen mev-
cud binalarla idare tarafından yaptırılacak bina
ların bina ve iktisadî buhran vergileri. 

2 - Mezkûr smır içinde işletmeye aid bulu
nan arazi, arsa ve ormanların ve para ile alına
cak arazinin arazi vergileri. 

İkinci madde mucibince parasız verilecek ar
saların üzerine sahihleri tarafından yaptırılan 
binalardan inşaatm bittiği tarihten itibaren on 
sene sonuna kadar bina vergisi almmaz. 

MADDE 8 — Kaplıcaların inkişafı ve ge
lirinin kifayet edemiyeceği sarfiyatı için muk-
tazi tahsisat Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti bütçesinde açılacak hususî bir fasla yardım 
olarak konulur. 

MADDE 9 — Kaplıcalar işletmesi ticarî usul
lere göre idare olunur ve bunlarm sarfiyatı mu-
hasebei umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale ka
nunları hükümlerinden ve Divanı muhasebat vi
zesinden müstesnadır. 

Memurin, maaş ve Devlet memurları maaşa-
tmm tevhid ve teadülü hakkındaki kanunların 
hükümleri bu idare memurları hakkmda tatbik 
edilmez. Ancak 1452 sayılı kanunun 14 ncü 
maddesi hükmü mahfuzdur. 

S. t. M. E. 

MADDE 7 
aynen 

— Hükümetin yedinci maddesi 

MADDE 8 
aynen 

— Hükmetin sekizinci maddesi 

MADDE 9 — Hükümetin dokuzuncu maddesi 
aynen 
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MADDE 7 — Yalova kaplıcaları işletme ida
resi bu kanunla kendisine verilen hakkı muha
faza ettiği müddetçe aşağıda yazılı vergi ve 
resimlerden muaftır. 

A) Birinci maddede gösterilen smır içinde 
olub Yalova kaplıcaları işletmesine verilen mev-
cud binalarla idare tarafından yaptırılacak bi
naların bina ve iktisadî buhran vergileri, 

B) Mezkûr smır içinde işletmeye aid bulu
nan arazi, arsa ve ormanların ve para ile alına
cak arazinin arazi vergileri. 

ikinci madde mucibince parasız verilecek ar
saların üzerine sahihleri tarafından yaptırılan 
binalardan inşaatm bittiği tarihden itibaren on 
sene sonuna kadar bina vergisi alınmaz. 

MADDE 8 — Kaplıcaların inkişafı ve kendi 
geliri ile karşüayamryacağı işletme masrafları 
için muktazi tahsisat Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti bütçesinde açılacak hususî bir fas
la yardım olarak konulur. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen 

B. E. 

mek veya inşaatı bizzat bitirmek müsaadesi 
verilir. Bu suretle devir alan veya inşaatı bitir
mek müsaadesini alan kimse evvelki iki senelik 
müddetin bittiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
inşaatı bitirmeğe borçludur. t 

inşaat başladıktan sanra vefat edenlerin va
rislerine intikal eden yukarıdaki iki yıllık müh
let dört seneye ve inşaatı ikmal için bir senelik 
müsaade alanlarla devralanlardan vefat edenle
rin varislerine intikal eden mühlet de üç seneye 
çıkarılır. 

Gerek sahib ve gerek varislerine verilen bu 
mühletler zarfmda ikmal edilmeyen inşaat ve 
bunlarm arsaları hakkmda birinci fıkra hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 7 • 
maddesi aynen 

Maliye encümeninin 7 nci 

MADDE 8 — Maliye encümeninin 8 nci 
maddesi aynen 

MADDE 9 — Kaplıcalar işletmesi ticarî usul
lere göre idare olunur ve bunlarm sarfiyatı 
Muhasebei umumiye, arttırma, eksiltme ve iha
le kanunları hükümlerinden ve Divanı muhase
bat vizesinden müstesnadır. 
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MADDE 10 — Kaplıacalarm her malî seneye 
aid idare hesablan taallûk ettiği malî yılın hi
tamından itibaren dört ay zarfmda işletme ida
resi tarafından tanzim edilerek Divanı muhase
batın tcdkikine arzolunur. 

MADDE 11 — İşletme idaresi muamelâtı 
umumiyesinden müessese müdürü ve malî*mua-
melelerinden müdür ile mesul muhasib birlikte 
mesuldürler. 

MADDE 12 — Kaplıca daimî memur ve müs
tahdemlerinin kadroları Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletince tesbit ve bu memurlar vekâ
letçe tayin olunur. 

MADDE 13 — Yolova kaplıcaları memurları 
halk ile ve mensub oldukları idare ile muamele 
ve münasebetlerinde hususî müesseseler ahkâmı
na tâbidir. 

MADDE 14 — Kaplıcaların inkişafına aid 
her türlü tedbirleri almağa ve yeni inşaat ve te
sisat için Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin 
her sene bütçesine konulacak (200 000) liralık 
tahsisatı ve işletmenin senelik muhammen geli
rini tecavüz etmemek ve heyeti umumiyesi 
(2 000 000) lirayı geçmemek şartile gelecek sene
lere sari taahüdlere girişmeğe Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekili salahiyetlidir. 

MADDE 15 — Yalova kaplıcaları işletme ida
resine aid mallar Devlet malıdır. Bunları ça
lanlar, ihtilas edenler zimmetlerine geçirenler 
veya her ne suretle olursa olsun suiistimal eden
ler Devlet mallan hakkmda ika olunan bu gibi 
suçlara mürettib cezalara tâbidir. 

MADDE 16 — Kaplıca memurlarının dahil 
bulunduğu Denizbank tekaüd sandığmdaki % 5 
aidat ve iştirak hisseleri Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletile Muhabere ve Münakale vekâleti 
arasmda yapılacak anlaşma esaslarına göre Ya
lova kaplıcalara işletme idaresine devredilecek 
ve devredilen bu paralar bu idarenin teavün san
dığının sermayesini teşkil edecektir. 

MADDE 10 
aynen 

S. 1 M. E. 

Hükümetin onuncu maddesi 

MADDE 11 
aynen 

HüMmetin on birinci maddesi 

MADDE 12 — Hükümetin on ikinci maddesi 
aynen 

MADDE 13 — Hükümetin on üçüncü mad
desi aynen 

MADDE 14 — Hükümetin on dördüncü mad
desi aynen 

MADDE 15 — Hükümetin on beşinci mad
desi aynen 

MADDE 16 - Hükümetin on altıncı maddesi 
aynen 
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MADDE 10 — Hükümeti 10 ucu maddesi 
aynen 

MADDE 11 
aynen 

MADDE 12 
aynen 

Hükümetin 11 nci maddesi 

Hükümetin 12 nci maddesi 

MADDE 13 — Yalova kaplıcaları memurla
rı halk ile ve mensub oldukları idare ile muame
le ve münasebetlerinde hususî hukuk ahkâmına 
tâbidir. 

MADDE 14 — Hükümetin 14 ne ümaddesi 
aynen 

MADDE 15 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen 

MADDE 16 — Hükümetin 16 nci maddesi 
aynen 

B. E. 

MADDE 10 — İşletme idaresinin her malî 
yıla aid bilanço ve kâr ve zarar hesabları her 
malî yılm hitamından itibaren dört ay içinde 
tanzim ve kayidlere ve evrakı müsbitelere mu-
tabakati tedkik edilmek üzere Divanı muhaseba
ta tevdi olunur. Divanı muhasebatın bu husus
taki raporu, bilanço ve kâr ve zarar hesablarile 
birlikte malî yılm hitamından itibaren 9 ay için
de Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

(On birinci madde tayyedilmiştir.) 

MADDE 11 — İşletme idaresinin idare büt
çesi ile daimî ve muvakkat kadroları Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletince tasdik ve memur
ların tayini mezkûr vekâlet tarafından icra olu
nur. 

MADDE 12 — Maliye encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 13 
aynen 

Hükümetin 14 ncü maddesi 

MADDE 14 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen 

MADDE 15 — İşletme memurları (3633) sa
yılı kanunla teşkil edilen Devlet denizyolları ve 
limanları işletme umum müdürlükleri tekaüd 
sandığına mümasili Devlet denizyolları ve liman
ları umum müdürlükleri memurlarmm hukuk 
ve vecaibi ile mezkûr kanunun 17 nci maddesi 

hükümleri dairesinde iştirak ettirilir ve bunlarm 
% 5 aidatı ile Yalova kaplıcaları işletme idaresi 
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Bu sandığm idare ve hesabatı, sermayesinin 
tenmiyesi ve sandıktan kimlerin ve ne suretle 
istifade edecekleri, sandığa dahil memur ve müs
tahdemlerin istihkaklarından kesilecek aidat 
mikdarı bir nizamname ile tayin ve tesbit olu
nur. * 

işletme idaresi bu sandığa her sene Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletince tesbit edilecek 
mikdarda bir yardım yapar. 

MADDE 17 — Yalova kaplıcaları işletme ida
resinin hesab usulleri ve alım, satım muamele
leri Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekil
liklerince tesbit ve icra Vekilleri Heyetince tas-
vib olunacak esaslar dairesinde yapılır. 

MADDE 18 — Kaplıcalar tarifesi işletme 
müdürünün iştirâkile Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti tarafndan teşkil edilecek bir heyet 
marifetile tesbit ve adı geçen vekâletçe tasdik-
tan sonra tatbik olunur. 

MADDE 19 — 9 - X -1929 tarih ve 8426 nu
maralı kararname ile mütecavir sahiller meya-
nma alınmış olan Yalovanm bu vaziyeti mahfuz
dur. 

MADDE 20 — 3287 numaralı kanun mülga
dır. 

MUVAKKAT MADDE — Yalova kaplıcaları 
işletme idaresi müstahdemlerinin mayıs 1939 
sonuna kadar ücretlerile bu idarenin sair masa-
rifatma karşılık olmak üzere Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekilliğinin 1938 senesi bütçesinin 576 
ncı inşaat, tesisat, tamirat ve istimlâk faslın
dan (10 000) lira indirilerek bu mikdar yardım 
olarak adı geçen vekâlet bütçesinde (Yalova 
kaplıcaları masarifi umumiyesi) namile yeniden 
açılacak hususî fasla fevkalâde tahsisat kaydo-
lunmuştur. 

Bu tahsisatın Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
killiğince usulü dairesinde Yalova kaplıcaları 
işletme dairesine tediyesi temin olunur. 

MADDE 21 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

S. î. M. E. 

MADDE 17 — Hükümetin on yedinci mad
desi aynen 

MADDE 18 — Hükümetin on sekizinci mad
desi aynen 

MADDE 19 — Hükümetin on dokuzuncu 
maddesi aynen 

MADDE 20 — Hükümetin yirminci maddesi 
aynen 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen 

MADDE 21 — Hükümetin yirmi birinci 
maddesi aynen 
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MADDE 17 — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen 

MADDE 18 — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen 

MADDE 19 — Yalova, Denizyolları idaresi
nin sefer ve tarifeleri bakımından (mütecavir 
sahiller) meyanmdadır. 

MADDE 20 — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen 

MUVAKKAT MADDE — Tayyedilmiştir. 

MADDE 21 — Hükümetin 21 nci maddesi 
aynen 

B. E. 

bütçesinden tediye edilecek muadilleri hakkında 
ayni hükümler tatbik olunur. 

Denizbank memurlarından bu hizmetlerinde 
müstahdem iken yeni teşkilât kadrolarında vazi
fe almıyarak açıkta kalacaklar hakkında mez
kûr (3633) saydı kanunun beşinci muvakkat 
maddesi dairesinde muamele yapılır. 

MADDE 16 — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen 

MADDE 17 — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen 

MADDE 18 — Maliye encümeninin 19 ncu 
maddesi aynen' 

MADDE 19 — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen 

MUVAKKAT MADDE — Yalova kaplıcaları 
ve müştemilâtının yeni idareye devri (3633) 

sayılı kanunun 16 nci maddesinde tesbit edilen 
esaslar dairesinde icra ve kıymet takdirini mucib 
ahvalin Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince 
intihab olunacak bir memurun da iltihakile mez
kûr madde ile tayin edilen komisyon tarafından 
takdir edilir. 

Devir muameleleri yine mezkûr kanunun mu
vakkat ikinci maddesi ahkâmma göre yapılır. 

MADDE 20 — Bu kanun 1 temmuz 1939 ta
rihinden muteberdir. 
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MADDE 22 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 
Muhabere ve münakale vekilleri memurdurlar. 

10 - V -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam T. F. Sılay N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mİ V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çeiinkaya C. Ercin 

S. t M. E. 

MADDE 22 — Hükümetin yirmi ikinci mad
desi aynen 
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MADDE 22 
aynen 

Hükümetin 22 nci maddesi 

B. E. 

MADDE 21 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Mü
nakalât vekilleri memurdur. 

*>&<{ 
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S. Sayısı: 139 
İskân kanununun 36 ve 37 nci maddelerinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve İskân kanunu Muvakkat encümeni 

mazbatası (3/113) 
I 

Başvekâlet 8-VI-İ939 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı : 6/3054 
Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

2510 sayılı iskân kanununun vergi ve resim muafiyetlerine taallûk eden 36 ve 37 nci maddeleri
nin bazı hükümlerinin tefsiri hakkında Maliye vekilliğinden yazılan 2 - VI - 1939 tarih ve 
2155/424/15136 sayılı tezkere sureti sunulmuştur. 

işin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildiril-meşine yüksek Müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

ı Dr. R. Saydam 

Başvekâlet Yüksek Makamma 

2510 numaralı ve 14 - VI - 1934 tarihli iskân kanununun vergi ve resim muafiyetine taallûk 
eden 36 ve 37 nci maddelerinin bazı fıkralarının tatbikinde ve bilhassa muafiyet müddetlerinin baş
langıç tarihlerinin tayininde muhtelif içtihadlar izhar edildiği ve kanunda da bu cihetleri katiyetle 
tayin edecek sarahat olmadığı görüldüğünden tatbikatta vazii kanunun maksad ve gayesine göre 
yeknesaklığı temin etmek üzere meselenin tefsir yoli ile halledilmesinin zarurî olduğu neticesine va
rılmış ve tefsir mevzuunu teşkil eden hususat ile buna aid muhtelif içtihadlar aşağıda arzedil- ' 
iniştir. ' • 

1) Kanunun 37 nci madedsinin birinci fıkrasında aynen («1» numaralı mmtakaya iskân edilen
ler yerleştirildikleri yıl sonunda başlayarak beş yıl ve «2» numaralı mmtakaya yerleştirilenler • 
yurdlandırıldıkları yıldan başlayarak üç yıl toprak, yapı, kazanç ve yol vergilerinden muaf tutulur-' 
lar. Yeni yapılar bina vergisi kanunu muafiyetlerine tâbidir denilmektedir. 

A) Bu fıkrada muafiyetin başlangıcını tayin eden (yerleştirilme ve yurdlandınlma) tabirlerinin 
medlulleri muhtelif içtihadlara yol açmıştır. !•• --------- . ._ . - - ., 

Hükümetten yardım istemeyerek serbestçe iskân edilmiş olan muhacirler, kanunun yedinci mad
desinde zikredildiği veçhile istedikleri yerlerde yerleşmekte serbest ve hatta bir mahalde bir müddet' 
kaldıktan sonra başka bir vilâyete gitmekte muhtar bulunduklarından bu kabil muhacirler için muay
yen bir mmtakada yerleşme ve yurdlanma) mevzubahs olmamaktadır. Bunlar Türkiyeye girmekle k 

yerleşmiş sayılmakta ve kanunun (6) nci maddesi mucibince hududdan geçerken kendilerine verilen 
muhacir kâğıdınm tarihi Türkiyede yerleştikleri tarih olark kabul ve muafiyet müddetinin mebdei 
bu tarihe göre tayin edilmektedir, 

Fakat Hükümetten yardım görmek suretile iskân edilenlerde vaziyet böyle değildir. Bu gibiler 
kanunun 29 ncu maddesi mucibince kendilerine tayin edilen mmtakada en az on yıl oturmağa mec
bur tutulmuş ve yerleştirilme ve yurdlandınlma (iskân) muamelesi de kanunun 17 nei maddesinde 
tarif edilmiştir. Binaenaleyh Hükümetten yardım görmek suretile muayyen bir mmtakada iskâiı 
edilen muhacirlerde (yerleştirilme ve yurdlandınlma) vaziyeti mevcud olduğuna göre muafiyetlerin 
de bu yerleştirilme tarihine göre başlaması lâznngelmektedir. Ancak Sıhhat ve içtimaî muavenet 
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vekâletinin ve Trakya umumî müfettişliğinin işarlarına nazaran, kanunun - 43 ncü maddesindeki 
mecburiyete rağmen - 17 nci maddede yazılı iskân yardımlarının ayni sene zarfında yapılmasına im
kân bulunamadığı ve muhacirlerin müretteb mahallerine vusullerinden itibaren 17 nci maddede 
zikredilen iskân yardımlarının ekseriya senelerce devam ettiği anlaşılmakta ve bu vaziyet iskân 
(yerleştirilme) muamelesinin başlangıç ve sonucunun ayni seneye tesadüf etmediğini göstermekte 
ve netice itibarile muafiyetin başlangıcına, iskânm (yurdlandırılmanın) başladığı veya bittiği tarih
lerden hangisinin esas tutulacağı meselesi meydana çıkmaktadır. 

Birinci şıkka göre yani kanunun 37 nci maddesindeki üç veya beş senelik muafiyetin başlangıcı
na esas olan (yerleştirilme ve yurdlandırılma) keyfiyeti 17 nci maddede zikredilen iskân yardımla
rının tamamen bittiği tarih olarak kabul edildiği takdirde muafiyetin de bundan sonra başlaması 
yani muhacirlerin Türkiyeye geldikleri tarihten iskân yardımlarının bittiği tarihe kadar geçen zaman 
için muafiyet verilmemesi ve vergi alınması gibi bir netice çıkar ki böyle bir netice, muhacire mua
fiyet verilmesindeki maksad ve gayeye muhalif olur. 

ikinci şıkfca göre iskânın başladığı tarih, yurdlanma tarihi kabul edilecek olursa bu takdirde 
de bazı vergiler için kanunda yazılı muafiyet ıŞıüddeti kısaltılmış olur. Meselâ 1939 senesinde ken
disine ilk iskân yardımı yapılmış olan bir muhacirin ikinci mmtakada üç senelik muafiyeti 1939 se
nesinden başlayarak 1941 senesinin sonunda hitam bulacağına nazaran bu muhacire 1941 senesinde 
verilen bir bina yalnız bir sene muafiyetten istifade etmiş olacaktır. 

Bu ikinci şık kabul edilse bile yine muhacirin Türkiyeye geldiği tarihden müretteb mahalline vu
sulüne ve ilk iskân yardımmm başlamasına kadar geçecek müddet zarfmda vergi muafiyeti verilip 
verilmiyeceği de mevzubahs olur. 

Kanunda ((Yurdlanma) nm muafiyete başlangıç tutulmasının sebebi, muhacirleri müstahsil va
ziyetine girinceye kadar himaye etmek olduğuna göre (Yurdlanma) tâbirinin kanunun 17 nci mad
desinde zikredilen bütün yardımların yapılmış olması suretinde kabul edilmesi ve muhacirin Türki
yeye geldiği tarihden muafiyetin başlayacağı tarihe kadar geçen müddet zarfmda, zikredilen maksada 
nazaran vergi alınmaması daha muvafık olacağı düşünülmektedir. 

B) Kanunun mevzubahs 37 nci maddesinin birinci fıkrasında muafiyetin devresi (yıl) itibarile 
ifade edilmiş fakat bu tâbirin malî veya takvim yıllarından hangisine taallûk ettiği tasrih edilme
miştir. 

Muafiyetin mevzuu (vergi) den ibaret olduğuna göre bu hususta her vergi kanununda yazılı mü
kellefiyet devresinin nazarı itibare alınması ve vergi kanununda takvim yılı itibarile tayin edilen mü
kellefiyetlerde iskân kanunundaki (yıl) tâbirinin takvim yılma ve malî yıl olarak tayin edilen mü
kellefiyetlerde de malî yıla matuf olduğunun kabul edilmesi daha amelî bulunmaktadır. 

Bu esastan hareket edilince meselâ 2395 numaralı kazanç vergisi kanununun, 7 ve 17 nci madde
lerinde zikredilen mükelleflerde kanunun 9 ve 49 ncu maddeleri mucibince mükellefiyet devresi 
her takvim yılı faaliyetlerine göre tayin edildiğinden bunlara aid iskân muafiyetinin takvim yılı 
itibarile tatbik edilmesi ve ayni kanunun 20 nci maddesinde zikredilen seyyar mükelleflerle 25 
nci maddesinde yazılı hizmet erbabından ise vergi (malî yıl) esasına göre alındığından bunlarda 
da iskân muafiyetinin malî yıldan başlaması lâzımgelecektir. Bununla beraber kanunun mutlak 
hükmü yıl tâbirinin majî veya takvim yıllarından yalnız birisine atfedilmesi yolundaki içtihadla-
ra da müsaiddir. 

C) Yine iskân kanununun 37 nci maddesinin mevzubahs olan fıkrasında bir numaralı mmta-
kaya yerleştirilenlerde muafiyetin, yerleştirildikleri (yıl sonundan) ve 2 numaralı mıntakaya yer
leştirilenler de ise yurdlandırıldıkları (yıldan) başlıyacağı zikredildiği için birincisinde muafiye
tin yıl sonundan ve ikincisinde yıl başmdan muteber olacağı anlaşılmakta ise de muafiyetin baş
langıç tarihlerinin bu suretle birbirinden ayrılması için hiç bir sebeb tasavvur edilememektedir. 

D) Kanunun ayni madde ve fıkrasmda muafiyet müddeti bir numaralı mmtakada yerleşti
rilenler için beş yıl ve iki numaralı mmtakada yerleştirilenler için üç yıl olarak tayin edilmiş
tir. Muafiyet müddetinin iskân mmtakalarma göre değişik olarak atyin edilmiş olması, bu müd
detlerin tayininde mezkûr mmtakadan her birinin iktisadî vaziyetlerinin ve diğer bazı sebeble-
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rin nazarı dikkate alındığını göstermektedir. 

Serbest surette muhacirlerin kanunun 7 nci maddesi mucibince ve Hükümetten iskan yardım! 
görenlerin de kanunun 15 nci maddesinin beşinci fıkrası mucibince Hükümetin verdiği mallan 
iade etmek şartile muafiyet müddetinin cereyanı sırasında mıntakalannı değiştirmeleri halinde 
bunların muafiyet müddetlerinin tayininde ilk defa kendilerine gösterilen iskân mıntakasmın mı, 
yoksa bilâhare gittikleri mıntakaların mı nazarı itibare alınacağı ve iki mıntaka arasında müte-
addid defa yer değiştirenler hakkında hangi mıntakaya aid muafiyet müddetlerinin kabul edile* 
ceği de tatbikatta ihtilâflara sebebiyet vermektedir. 

Bu hususta muafiyet müddetinin tayininde hâkim olan mülâhazaya istinad edilerek, bidayet
ten tayin edilen mıntaka ile mukayyed kalınmaksızın muhacir nerede bulunuyorsa o mıntakaya 
mahsus muafiyet müddetinin kabul ve tatbiki düşünülebilir. Diğer taraftan ilk defa her hangi 
bir mmtakaya yerleşerek o mıntakaya aid müddet zarfında muafiyet hakkını kazanmış oldukla
rı için bilâhare mıntakasınr değiştirse bile kanunen mükteseb bir hak teşkil eden ilk muafiyet 
müddetinin değiştirilemiyeceği de ileri sürülebilir. 

E) Bazan muhacir olan kimselerle olmıyanlar arasında şirketler kurulduğu görülmekte ve ka
zanç vergilerinin memzucen tarhedildiği hallerde muafiyetin ne suretle tatbik edileceği ihtilâf 
mevzuu teşkil etmektedir. Bilhassa 2395 numaralı kazanç vergisi kanununun mükellefi tayin eden 
dördüncü maddesinin D fıkrasında hususî şirketlerde vergi mükellefiyeti şirketi idare eden şahsa 
terettüb etmekte ve kanunun 17 ve 34 ncü maddeleri mucibince gayri safi irad karinesine göre 
vergi veren mükelleflerin bu vergileri memzucen tarhedilmektedir. Keza kazanç kanununun seki
zinci maddesinin birinci fıkrasında zikredilen daire ve müesseselere karşı müştereken taahhüdatta 
bulunan şahısların her birinin taahhüd bedeli tefrik edilmeksizin vergi, taahhüd bedelinin 
mecmuu üzerinden % 1,5 nisbetinde kesilmektedir. Ne iskân, ne de kazanç vergisi knunlarında iskân 
muafiyetinden istifade edenlerle etmeyenlerin bu gibi memzuç vergilerinden muafiyete aid kısmı
nın ne şekilde tefrik edileceğine dair bir kayid mevcud değildir. 

Bu gibi hallerde muhacirlerin şirketteki ortaklık hisselerine göre verginin tefrik edilmesi ile
ri sürülebilirse de muhacirlerin şahıslarına taallûk eden bu muafiyetin şirket halindeki faaliyet
lerine tatbikine iskân kanununun ne dereceye kadar müsaid görülebileceği de teemmüle muhtaç 
bulunmaktadır. 

II) îskân kanununun 36 nci madesinin A fıkrasında hariçten gelecek muhacirlerle mültecilere 
pasaport vize ve eşya vesikasının pulsuz ve parasız verileceği; 

B fıkrasında; muhacirlerin, mültecilerin verecekleri veya kendilerine verilecek, beyanname, 
vesika ve sair evrakların her türlü damga ve pul resminden muaf olacağı; tasrih edilmiştir. Mez
kûr maddenin A fıkrasındaki muafiyetin taallûk ettiği evrak, muhacir ve mültecilerin bulundukları 
memleketteki Türk konsoloslukları tarafından verilen evrak olduğu ve bu muafiyetin memlekete 
girmek için orada alman evrak için tatbik edileceği açık bulunmaktadır. 

(B) Fıkrasındaki muafiyete gelince, bunun, muhacirler memlekete girdikten sonra da devam edip 
etmiyeceği ve 37 nci maddedeki muafiyetlerde olduğu gibi bir müddetle takyid edilmemiş' bulundu
ğundan ne zamana kadar devam edeceği kestirilmemektedir. 37 nci maddedeki muhacirler için kabul 
edilmiş olan muafiyetin mebde ve müntehası hüküm altına alınmış ve muafiyetin hitamından sonra 
muhacirler diğer vatandaşlardan farksız olarak Devlet vergi ve resimlerile mükellef tutulmuş olduk
larına göre - B - fıkrasındaki muafiyetin; yerleşmiş muhacir ve mültecilere de şamil olduğu ve 37 nci 
maddedeki muafiyet müddetile kayidlendirilmesi lâzım geleceği düşünülebilirse de aşağıdaki mülâ
hazalar, böyle bir düşünceye pek de yer vermemektedir. Filhakika 36 ve 37 nci maddelerde yazılı mu
afiyetler müştereken tatbik olunursa 36 nci maddedeki muafiyetin muhacir ve mültecilerin henüz 
memlekete girmedikeleri zamanlarda ve memlekete girerken tâbi tutulacakları muameleler dolayısile 
tanzimi lâzım gelen evrak ve vesikaları, 37 nci maddedeki muafiyet ise bunların memlekete girip yer
leştikten sonra kendilerine teveccüh edecek mükellefiyetleri istihdaf etmekte olduğu görülür. Nete-
kim 37 nci maddedeki vergi muafiyetleri bir müddetle takyid edildiği halde 36 nci maddede böyle 
bir müddetten bahsedilmemesi de 36 nci maddedeki muafiyetin gelip geçici olan ve devam ve teker» 
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rür etmesi melhuz bulunmayan muamele ve evraka münhasır bulunduğunu tebarüz ettirir bir mahi
yet arzctmcktedir. Kezalik 37 nci maddede verilen muafiyetler arasında damga resmi muafiyeti de 
mevcud olduğu halde bunun mezkûr maddenin - C - fıkrasında yazılı senedlere hasır ve kasr edil
miş olması da muhacir ve mültecilere memlekete girip yerleştikten sonra verecekleri her türlü evrak 
için damga resmi muafiyeti verilmediği ve yalnız 37 nci maddenin C fıkrasındaki sencdlerin bu re
simden muaf tutulmuş olduğu mülâhazasını takviye etmekte ve kanunun 36 nci maddesinde müteakib 
madde olduğu gibi muafiyetin iskân mmtakasma göre 3 ve 5 yıl devam edeceği hakkında bir hüküm 
bulunmadığından damga resmi muafiyetinin muhacir ve mültecilerin memlekete girmesinden sonra da 
devam ettirilmesine imkân görülememektedir. 

Ancak; mezkûr maddelerde muafiyet hükmünün vazedilmesi, muhacir ve mültecileri müstahsil 
vaziyetine getirmeğe matuf bulunması ve 37 nci madde ile diğer vergilerde muayyen müddetle 
muaf tutulan muhacirlerin ve mültecilerin, damga resmi hakkındaki muafiyetlerinin; yalnız mem
lekete girerken verdikleri veya kendilerine verilen evraka hasredilmesi 37 nci madde hükmüne müte
nazır bir netice istihracına mâni teşkil ettiği ve mevzubahs - B - fıkrası hükmünün mutlak bulun
ması itibarile memlekete giren ve yerleşen muhacirler hakkında da tatbiki lâzım geldiği iddiasile kar
şılaşılmakta ve 36 nci maddenin - B - fıkrasındaki muafiyetin; bu mülâhazalara da müsaid olması 
iskân edilmiş olan muhacirlerin ve mültecilerin şahıslarını alâkadar eden işler dolayısile resmî dairelere 
verdikleri arzuhallerin damga resmine tâbi veya muaf oldukları noktasından devair arasında ihtilâfa 
bais olmaktadır. 

Yukanki hususatın tefsiren halline müteallik muamelenin yapılmasına müsaade buyrulmasını 
arz ve rica eylerim. 

Maliye vekili 

İskân kanunu Muvakkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îskân kanunu Muvakkat 

encümeni 
Esas No. 3/113 
Karar No. 4 

21 -VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

12 - VI - 1939 tarihile encümenimize havale 
buyrulan Başvekâetin 8 - VI - 1939 tarih ve 
3054 sayılı tezkeresine bağlı Maliye vekilliğinin 
2510 sayılı İskân kanununun 36 ve 37 nci mad
deleri tefsirini isteyen tezkeresi Varidat ve İs
kan umum müdürleri huzurile tedkik ve müza
kere olundu. 

1 — Kanunun 36 nci maddesinin (B) fıkra
sında her türlü damga ve pul resminden muaf 
tutulan «muhacir ve mültecilerin verecekleri 
veya kendilerine verilecek beyanname, vesika 
ve sair evrak» tabirleri mutlak olub ne nevi ve 
ne de zamanla mukayyed değilse de kanunun 
çerçevçsi yalnız iskân işlerini ihtiva etmekte ol
duğundan iskânla alâkası olmayan şeylere bu
nun şümulünü düşünmek kabil olamaz. Bu iti

barla pul ve damga resminden muafiyet: yalnız 
gümrük ve vergi muafiyetleri, nakil ve iskân, 
tâbiiyet ve nüfusa tescil gibi kanunun 6, 15, 26, 
27, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39 ncu ve diğer mad
delerinde yazılı muamelelere dair kendilerinden 
alınan veya kendilerine verilen istida, beyanna
me vesika, muhacir kâğıdı, doğum kâğıdı, nak
liye vesikası, muvakkat tasarruf vesikası, 
veya tapu senedi, veya bunlara aid defter 
ve listelere ve aldıkları yiyecek, giyecek 
ve emsali şeylere aid kendilerinden aİN 
nan istihkak veya tesellüm senedleri, ge
rek beraber getirdikleri ve gerek kendilerine 
verilen eşya, hayvan, alât ve edevat ve saire 
için alman veya verilen her türlü varakalara 
velhasıl bunlarla alâkalı her türlü evraka şamil 
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görülüp muafiyet ve iskân ve tescil işlerinin hi
tamından sonra olacak olan veya bunlarla alâ
kası bulunmayan hususlar pul ve damga resmi
ne tâbi tutulmak lâzım sayılmıştır. 

2 — 87 nci maddenin A fıkrasında «I numa
ralı mmtakada iskân edilenler yerleştirildik
leri yıl sonundan başlryarak beş yıl ve II numa
ralı mmtakada iskân edilenler de yurdlandırıl-
dıkları yıldan başlıyarak üç yıl toprak, yapı, ka
zanç ve yol vergilerinden muaf tutulacakları» 
yazılmaktadır. 

Burada: 
A - I numaralı mmtakada iskân edilenlerin 

vergi muafiyetleri iskân edildikleri yil sonun
dan bağlıyacağı tasrih edilmiştir. II numaralı 
mmtakada (yurdlandırıldıkları yıldan) tabirile 
geçilmiş olup yıl sonu tasrih olunamamış ise de 
her iki mmtakada ayni iş için ayrılık yapmağa 
bir sebeb mevcud olmadığından II numaralı 
mmtakada da muafiyet başlangıcının yıl sonu 
olması tabiî görülmüştür. 

B - Muhacirler ve mülteciler ve gerek naklo-
lunanlar ve iskâna tâbi tutulan göçebeler her 
vakit ayni yıl içinde tamamen iskân edilemeyip 
bazan iskânm ikmali ertesi yıla, ve hattâ daha 
ertesi yıllara kaldığından hangi yılm sonu vergi 
muafiyetlerine başlangıç olacağı da tereddüdü 
mucib olmuştur. 

Vergi muafiyetlerinde istihdaf edilen gaye, 
iskân görenleri yeni yurdlarmda müstahsil hale 
koyup kuvvetlenmelerine yardım etmek oldu
ğundan ve iskân yardımlarının ikmalinden önce 
vergi muafiyetlerini başlattırmak onlarm bu 
muafiyetlerden istifadelerini tenkis etmek olaca
ğından bu hareket iskân kanununun ruh ve 
maksadına aykırı düşmektedir. Kanunun ruh 
ve maksadından ayrılmış olmamak üzere iskân 
yardımlarının ikmal edildiği yılm sonu vergi 
muafiyetlerinin başlangıcı kabul edilmiştir. 

îskân edilenlerin iskân yardımdan ikmal 
edildikten sonra da üç veya beş yıl vergiden 
muaf tutan kanun, bunların iskândan evvel ver
gi ile mükellef tutulmalarını asla derpiş etme
mek olduğu da gayet tabiidir. Bu hususta bir 
tereddüde mahal kalmamak üzere tefsire B fık
rası ilâve olunmuştur. 

G - Serbest iskâna tâbi olanlar da vergi mu
afiyeti hususunda Hükümetten iskân yardımı 
görenler gibidir. Ancak bunların muafiyet baş
langıcım Hükümetten yardım görenler şeklinde 

tesbit etmeğe imkân yoktur. 
Hükümetten iskân yardımı görenler hakkm

da bu yardımları ikmal ile mükellef bulunan va
li ve kaymakamlar Maliye dairelerine bu ikmali 
bildirirler. Ancak serbest iskâna ' tâbi olanlar 
hakkmda her hangi resmî bir dairece böyle bir 
şey işarma imkân olmadığı gibi muhacir ve 
mültecinin de vaktinde bunu işarla mükellef tu
tulmasında bir fayda umulamaz. Vergi muafi
yetinden daha uzun müddet istifade etmek mak
sadı belki de bunları yurd tutmaksızm dolaşma
ğa sevkedebileceğinden buna kısa bir had koy
mak iskân kanununun takib ettiği maksada da
ha uygun görülmüş ve bunlar için muhacir kâ
ğıdı aldıkları yılm sonu vergi muafiyeti başlan
gıcı olarak kabul edilmiştir. Bunlar hakkmda 
da vergi muafiyetinin başlangıcına kadar geçen 
zaman içinde muaf vergilerle mükellef tutulma 
keyfiyeti kanunun ruh ve maksadna uygun gö
rülememiştir. 

D - Hükümetçe iskân edilenlerden bazıları 
yine Hükümet tarafmdan gerek iskân görenin 
müracaati ve gerek resen görülen lüzum üzerine 
başka yerlere nakil ve iskân edilmektedirler. Ba
zan iskân yerlerinin değiştirilmesi bir kaç defa 
tekerrür de edebilir. İskân yerlerinin değiştiril
mesi üzerine vergi muafiyetine hangi iskânın 
ikmal edildiği yıl sonu başlangıç olacağı da te
reddüdü mucib görülmüştür. 

İskânda gaye iskân edileni yerleştirerek yer
li bir müstahsil yapmaktır. İskân yeri değişti
rilenler ise her değişişte yeni baştan iskân yardı
mına muhtaç bir hale gelmekte ve o yardımı gör
mektedirler. Tabiatile bunlarm vergi muafiyet
lerinin de başlangıcı en sonuncu iskân yerlerin
de iskân yardımlarının ikmal edildiği yılm sonu 
bulunmak icab eder. Muafiyet başlangıcına ka
dar geçen müddet zarfmda muaf vergilerle mü
kellef tutulmasına da imkân görülemez. 

Ancak bir mmtakada iskân edilib vergi mua
fiyeti müddetinin hitamma kadar orada kaldık
tan ve hatta bundan sonra da bir müddet bu
lunduktan sonra Hükümetçe başka bir yere 
veya mıntakaya naklolunanlar yerlilerden başka 
yere nakledilenler meyanma dahil olub bunlar 
hakkmda yapılacak muameleye tâib tutulurlar. 
Serbest iskâna tâbi tutulanlar da yurd tuttukları 
yerleri ve mmtakalan değiştirebilirler. Ancak 
bnlarm yurd değiştirmelerini tesbit daima güç 
olduğundan başka bu ciheti muafiyet te nazarı 

(S . Saym: 139) 



dikkate almak ayrıca yurd tutmada geciktirme
yi teşvik olacağından faideli görülememiştir. 
Bu itibarla serbest iskâna tâbi olanlarda vergi 
muafiyet tarihinin başlangıcı mutlak olarak mu
hacir kâğıdı aldığı yılm sonu kabul olunmuştur. 
Bu hususa aid hazırlanan tavzih; tefsire C fık
rası olarak konmştur. 

E - îskân kanunu iskânda aileyi esas tutmuş 
bulunmaktadır. Aile reisi nerede iskân edilirse 
aile ferdleri de buna tâbi tutulurlar. 

Ancak bazı zamanlar muhtelif sebebler al
tında bir ailenin ferdleri ayrı ayrı yerlere ve hatta 
ayrı mmtakalara dağılmış ve ayrı iskân görmüş 
bulunmakta olurlar. Bazan da yine muhtelif se
bebler altmda bir ailenin ferdleri hep birden 
hicret edemeyib bir kısmı evvel bir kısmı da da
ha sonra muhtelif tarihlerde hicret ederler. Yine 
dahilde bir mmtakadan veya bir yerden başka 
mmtakaya veya yere nakledilenlerde de aile 
ferdlerinin ayrı yerlere nakil ve iskân edildik
leri vaki olur. 

Bu hallerde gerek aile reisinin ve gerek aile 
ferdlerinden birinin müracaati üzerine ve bazan 
resen bu aileyi kanun hüküm ve ruhu içinde top
lamak lâzımgelmektedir. Kaçınılması kabil ol
mayan bu halde aile ferdlerini aile reisinin bu
lunduğu yerde toplamak ve bazan da hepsini ve
ya aile reisile beraber diğerlerini kanunun 16 
ne rmaddesi hükmü icabı akrabalarının bulun
duğu yerde yerleştirmek icab etmektedir. 

Aile ferdlerini bir yere toplayarak yeniden 
toplu iskân yapıldığında veya aile reisinin yanı
na diğer ferdlerin iskânı ilâve edildiğinde bu 
aile için vergi muafiyetinin başlangcr aile re
isinin iskânı ikmal edildiği yılm sonu olur. An
cak diğer ferdlerden vergi ile mükellef tutulan
lar olursa bunlar için de muafiyet başlangıcı 
kendi iskânlarının ikmal edildiği yü sonu kabul 
olunmuştur. 

Tefsirin D ve E fıkraları bu maksadı tavzih 
etmektedir. 

P - Vergi kanunları ayni yılı esas tutmuş 
olmayıp bazıları malî yılı ve bazıları takvim 
yılmı kabul etmiş bulunmaktadırlar. 37 nci 
maddede ise yıl tabiri mutlak kullanılmış oldu
ğundan bu'da tereddüdü mucib olmaktadır. 

Bu hususta yapılan tedkikte mükelleflerden 
bazılarını malî yıl ve bazılarını da takvim yılı 
ile mükellef tutarak ikilik yaratmak doğru gö
rülemediğinden iskân kanunundaki yılın mutla-

kiyetini vergi kanunları maksadına göre tefsir 
etmek faydalı görülmüş ve binaenaleyh vergi 
kanunlarına uyularak esası malî yıl olan vergi
lerde muafiyet yılmm mlî yıl ve takvim yılı 
esas olan vergilerde de muafiyet yılmm tak
vim yılı olması ve muafiyete başlangıç olan 
yıl sonu da vergisine göre malî veya takvim 
yılı bulunması kabul olunmuştur. Tefsirde F 
fıkrası bunu tavzih etmektedir. 

G - Kanunun 37 nci maddesi muhacir ve 
mülteciyi ve I numaralı mmtakada iskân edilen
leri ve bir yerde yurdlandırılan göçebeleri ve 
Hükümetçe bir mmtakadan başka mmtakaya 
nakil ve iskân edilenleri mutlak olarak kaydet
miş olduğundan bunlarm iskânmm ikmalinden 
sonra muafiyet devresinde malî vaziyetlerinde, 
meslek ve sıfatlarında hâsıl olacak değişiklik
lerin toprak, yapı, kazanç ve yol vergilerinin 
muafiyeti üzerinde bir rol oynamasına sebeb 
görülememiştir. Bunlarm bu müddet içinde 
Devlet veya mülhak veya hususî idareler veya 
belediye bütçelerinden ve keza yarıdan fazla 
sermayesi Devlete aid müesseselerden veya 
hususî müesseselerden maaş veya ücret veya 
tahsisat almaları veya bu sayılan müesseselerle 
kendi başlarma veya müşterek olarak taahhüde 
girişmeleri veya her hangi bir şirket teşkil eyle
meleri bunlarm muafiyet vaziyetlerini değiştire
mez. Bu maaş, ücret, tahsisat ve taahhüd ka
zancı veya kazanç hissesi kazanç vergisine tâ
bi tutulamaz. Bu hususlar kanunun mutlak hü
kümleri icabmdan olduğu açık bulunduğundan 
ayrıca tefsirden müstağni görülmüştür. 

Bu izahata göre hazırlanan tefsir fıkraları 
ilişiktir. Umumî Heyete sunulmak üzere Yüce 
makamınıza takdim kılmdı. 
t. Ka. Mu. E. Reisi N. 
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x 2510 numaralı iskân kanununun 36 ve 

1 - İskân kanununun 36 nci maddesinin (B) 
fıkrasında pul ve damga resmi muafiyeti şümulü 
aşağıdaki şekilde tefsir olunmuştur : 

« Pul ve damga resminden muafiyet : Güm
rük ve vergi muafiyetleri, nakil ve iskan, tabi
iyet ve nüfusa ve tapuya tescil gibi kanunun 6, 
15, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 37, 38, ve 39 ncu ve 
diğer maddelerinde yazılı muamelelere dair ken
dilerinden alınan veya kendilerine verilen istida
lara, beyannamelere, muhacir kâğıdlarma, nüfus 
kâğıdlarma, nakliye tezkerelerine, muvakkat ta
sarruf kâğıdlarma, tapu senedlerine, defterlere 
her türlü istihkak ve tesellüm senedlerine, bera
berlerinde getirdikleri veya Hükümetten verilen 
sşya, hayvan, alât ve edevat ve saire için alman 
veya verilen her türlü kâğıdlara velhasıl kanu
nun hüküm ve şümullerile alâkalı her türlü ve
sikalara ve evraka şamil olub muafiyet ve iskân 
ve tescil işlerinin hitanımdan sonra yapılacak 
muameleler veya bunlarla ilgisi bulunmayan hu
suslar pul ve damga resmine tâbi tutulur. 

2 - Kanunun 37 nci maddesindeki A bendine 
aid aşağıdaki tefsir ve izahlar yapılmıştır. 

A - 1 numaralı mmtakadaki beş ve 11 numa
ralı mmtakadaki üç yıllık vergi muafiyetinin 
başlangıcı Hükümetçe iskân edilenlerde, iskân 
yardımlarının ikmal edildiği yılm sonudur; 
serbest iskâna tâbi tutulanlar da ise muhacir kâ
ğıdı aldıkları yılm sonudur. 

B - Muhacirlerde hududdan girdikleri, mül
tecilerde yerleşmek talebinde bulundukları, nak-
lolunnanlarda n̂ -kil yapılacağının tebliğ olun
duğu ve göçebelerde iskâna başladığı andan 
vergi muafiyeti başlangıcı tarihine kadar ge
çen zaman zarfmda muaf vergilerle mükelle
fiyet varid olamaz. 

G - Hükümetçe iskân mmtakalan veya yer
leri değiştirilenlerin vergi muafiyeti başlangıcı 

37 nci maddelerinin tavzihine aid tefsir 

en son nakledildikleri yerde iskân yardımları
nın ikmal edildiği yıl sonudur. Bu tarihe kadar 
da B fıkrası hükmü tabik olunur. Ancak bulun
duğu yerde muafiyet müddetini bitirdikten son
ra naklolunanlar hakkmda yeni nakil yapı
lanlar gibi muamele olunur. 

Serbest iskâna tâbi olanlar hakkmda bu fık
ra hükmü cari olmaz. 

D - Bir aile ferdleri aynı zamanda veya ay
rı ayrı zamanlarda başka başka yerlere veya 
mmtakalara iskân edilmiş iken sonradan bir 
yere toplu iskân edilirlerse bunlar da vergi mu-
fiyeti başlangıcı en son iskân yerinde aile reisi
ne aid iskân yardımlarmm ikmal edildiği yı
lm sonu olur. Bu ferdlerden ayrıca vergi ile 
mükellef tutulacaklar varsa bunlarm muafiyet 
başlangıcı da kendi iskânlarının ikmal edildiği 
yılm sonudur. 

B fıkrası hükmü bunlar hakkmda da caridir. 
Ayrı tarihlerde hicret eden veya naklolunan 

aile ferdleri hakkmda da bu fıkra hükmü cere
yan eder. 

E - Ayni tarihlerde hicret eden serbest iskâ
na tâbi aile ferdleri de vergi muafiyetinde 
aile reisine tâbi olurlar. Ancak müstakil vergi 
mükellefiyetine tâbi olanların muafiyet başlan
gıcı kendilerinin muhacir kâğıdı aldıkları yılm 
sonudur. 

F - Vergi muafiyetinin başlangıç ve müdde
tini tayinde yıl tabiri vergi kanunlarma tâbidir. 
Bu kanunlarda vergiye malî yıl esas tutanlar da 
malî yıl ve takvim yılı kabul edilenlerde takvim 
yılı muteber olur. 

J - iskân görenler hangi mmtakada iskân 
edilmişler ve serbest iskâna tâbi olanlar hangi 
mmtakada yurd tutmuşlar ise o mmtakanm vez-
gi muafiyeti müddetine tâbi olurlar. 

* * 
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