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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kütahya Mebusu Salâhattin Kutman'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkındaki Başvekâ
let tezkeresi geri verildi; 

135 nei alayın 1 nei bölük erlerinden Ünyeli 
Mustafaoğlu, İsmail Alçay'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki mazbata ile; 

Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler vç 
Belediyeler Bankası memurları Tekaüt sandığı 
teşkiline dair kanuna ek kanını kabul edildi; 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu lâ
yihasının birinci müzakeresi yapılarak 15 nei 
maddesi tay ve diğer maddeleri aynen kabul 

edildi. 
Devlet Şûrasında açık bulunan âzalık için 

yapılan seçimde, namzetlerin hiç biri üzerinde 
ekseriyet hâsıl olmadığından gelecek inikadda 
seçimin tekrar edileceği Riyaset makamından teb
liğ olundu; 

Çarşamba; .günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis Vekili 
Aydın 

Dr. M. Germem 

Kâtip 
Erzincan 

B. K. Çağlar 

Kâtip 
Kütahya 

V. Tiz gör en 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

1. — 
Lâyihalar 

Yeniden 16 kaza teşkiline . dair kanun 
lâyihası (1/296) (Dahiliye ve Bütçe Encümen
lerine). 

BİKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS-—R. Canıfcez 

KATİPLER : K. Turan (İsparta), B. K. Çağlar (Erzincan). 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — SEÇİMLER 

1. — Devlet Şûrasında açık bulunan âzaMk 
için seçim yapılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Ettirilmen mazbatası (3/170) 

REİS — Devlet Şûrasında açık bulunan âza
lık için rey toplamak suretiyle tekrar intihap 
yapılacaktır. Geçen, celsede bu intihap için ek
seriyet hâsıl olmamıştı. Tekrar yapacağız.-

(Kars intihap dairesinden başlanarak yok

lama suretiyle reyler toplanmıştır). 
REİS — Reşid özsoy (Kayseri), Memet Şa

hin (Gazianteb), Süreyya Yiğit (Kocaeli). Bu 
arkadaşlar reylerin tasnifine memur edilmişler
dir. 

Reye iştirak etmeyen zevat var mı ! Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

Burada isimleri okunan arkadaşlar lütfen 
reyleri tasnife başlasınlar. 

4. — 1VTÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Antalya, Trabzon ve Malatya Elektrik 
imtiyazlarının kaldırılması hakkında kanun lâ
yihası ve Nafia, Dahiliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1/175) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

[1] Binnci müzakeresi 73 ncü inikat zaptm-
âadar. 

Antalya, Trabzon ve Malatya Elektrik imtiyaz
larının feshi hakkında kanun 

MADDE 1. —. Antalya, Trabzon, ve Malatya 
Elektrik Türk Anonim; şirketlerinin uhdelerin-
do bulunan imtiyazlar feshedilmiştir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Antalya Belediyesince Antal
ya Elektrik Türk Anonim Şirketinden ve Trab-
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zon Belediyesince Trabzon Elektrik Türk Ano
nim Şirketinden ve Malatya Belediyesince Ma
latya Elektrik Türk Anonim Şirketinden bütün 
hak ve vecibeleriyle satın ve devralınmış olan 
tesisler ve mallar bu belediyelerce ve mülhak 
bütçe ile idare edilir. 

Bu müesseselerin abonelerle olan münasebet
lerine, hizmetlerin ifasına, tarifelerin tesbitine, 
tesislerin tevsi, tadil ve temdidine ve işletme ile 
ilgili sair hususlara dair olup hâlen tatbik edil
mekte olan usul. ve esaslar, Nafia Vekâletince 
tadil veya yenilerinin vazına kadar mer'idir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu işletmeler, Arttırma, Ek
siltme ve İhale ve Muhasebe! Umumiye kanun
larına tabi değildir. Bu müesseselerin yapacak
ları alım, satım ve tabi olacakları idare ve mu
hasebe usulleri Dahiliye ve Nafia Vekilliklerin
ce tâyin ve tesbit olunur. 

REÎS? — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul. ed'lmiştir. 

MADDE 4. — Bu işletmelerin'kazanç vergi
si bu vergiye tabi kârlarının % 12 si nispetinde 
alınır. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihinde bu müesseselerde müstahdem bulu
nanların müktesep hak ve dereceleri 3659 sayı
lı kanunun muvakkat birinci maddesi hüküm
lerine göre tesbit edilir. 

Bu esasa göre dereceleri tesbit edilenlerin 
hâle nal makta, oldukları aylıklar girdikleri de
rece aylığından fazla ise diğer daire ve mües
seselerde müktesep.hak teşkil etmemek şartiylc 
ve terfi ile telâfi edilinciyc kadar bu fazlalığın 
ödenmesine devam olunur. 

REİS—- Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Nafia ve Maliye Vekilleri, me
murdur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti Mmumiyesini açık reyle , 
reyinize arzediyovum. 

S. — Öğretmen Mebrure Baykal'm malıkûm 
olduğu cezanın affına dair Adliye Encümeni 
mazbatam (5/19) [1] 

\\] Birinci müzakeresi 73 ncü inikat zapiın-
dadır. 

. .REÎS — İkinci müzakeresidir. 

ÖgTetmen Mebrüre Baykal'm mahkûm olduğu 
cezanın affma dair kamun 

MADDE İ . — Beykoz'un Sarıpınar köy oku
lu öğretmeni Mebrure Baykal'm Safranbolu Sulh 
Ceza mahkemesince hükmedilip katileşmiş bulu
nan üç ay hapis ve on lira ağır para cezası bü
tün, hukuki neticelerine şâmil olmak üzere affe-
dilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2: — B u kanun neşri târihinden 
hıier'idîr. - ; .;.'•: -r : -,'., 

REİS — Maddeyi kabul, buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü iorraya 
Adliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti ıımumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Şeker -ve: glikoz resimlerinin indirilmesi 
hakkında 1/136, şeker ve glikoz İstiklâle vergisi 
hakkındaki 4385 sayılı kanuna ek 1/172 sayılı 
kanun lâyihaları ve İktisat, Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları i[l] 

REİS — ikinci müzakeresidir,., 

Şoker ve glikoz istihlâk vergisi hakkındaki 4385 
sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — 1.1 . I . 1943 tarih ve 4385 sa
yılı kanunun 4 ve 5 n.ci maddelerinin verdiği sa
lâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetinin 30 . 
IV . 1943 tarih ve 2/19843 sayılı ve 8 . XI . 1943 
tarih ve 3/1 «ayılı ilişik kararlariyle şeker ve 
glikoz üzerindeki munzam istihlâk vergilerinde 
yapılan tenziller tasdik olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kamın neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini tat
bik;) İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler.-.. Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihayı açık reyle reyinize arzediyorum. 
Birinci müzakeresi yapılacak maddelere geçi

yoruz. 

dadır, 
1] Birinci müzakeresi 73 ncü inikat zaptın-
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d. — Fevkalâde hallerin devamı müddetince 

memur ve müstahdemlere yapılacak yardım hak
kında î/271 ve Fevkalâde hallerin devamı müd
detince 3661 sayılı kanuna tabi subay ve askerî 
memurlara yapılacak yardım hakkında 1/287 
sayılı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası ([1] 

REİS — Bu lâyihanın msütacelen müzakere
sini encümen, mazbatasında teklif ediyor. Müs
taceliyetle müzakeresini kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
S. YURDKORU (Afyon KaraMsar) — Muh

terem arkadaşlar, bu celse memleket ve millet 
hesabına büyük faydalar getirecek birtakım 
zengin kanun projeleriyle doludur. Geçen gün
lerde bir arkadaşımız Ticaret Vekâletine ait 
işleri görüşülürken bir cümle söylemişlerdi. Ben 
bu cümlenin bir kelimesini alacağım. Bugün reyi 
âlinizle kanuniyet kesbedecek bu lâyihalar mem
lekette hakikî bir iydi sürür yaratacaktır, şüp
hesiz. Bu lâyihalardan bir tanesini de şimdi 
müzakere ediyoruz. Fevkalâde hallerin devamı 
müddetince , memur ve müstahdemlere yapıla
cak yardımlar . . Bu kanun lâyihasının esbabı; mu-
eibesi arasında şunları görüyoruz. (Hayat pa
halılığının devamı müddetince husule gelen ge
çim güçlüklerine karşı memur ve müstahdem
lerin zor durumlarını düzeltmek ve âmme işinde 
çalışan memur ve müstahdemlerin doğru kalma
larını sağlamak). Şimdilik ayda 15 liralık bir 
yardım esasma istinat eden bu kanun lâyihasiyle 
ileride Hükümet daha geniş imkânlar bulursa, 
kanunun bir yerinde ifade edildiği gibi, yardımı 
daha çok arttıracaktır. Bu yardım esasında göz-
önünde tutulan kaynak, kanunun bir yerinde 
ifade edildiği gibi vekâlet ve daireler maaş ve 
masrafları tertiplerinden yapılacak tasarruf de
ğildir. Maliyemiz bu yardımlar için ayrı bir kay
nak bulmuştur. Ancak kanunun 15 nci madde
sine dikkat edersek burada diyor ki, mülhak büt
çeli idareler, belediyeler ve hususi idarelerle 
3659 sayılı kanuna tabi teşekkül ve müesseselerin 
bu kanun mucibince yapacağı aynî veya nakdî 
yardım kendi bütçelerinden ödeniyor. Yine mu
vakkat maddede şu kayıt vardır; mülhak bütçeli 
daireler, belediyeler ve hususi idareler 1044 ma
lî yılı bütçelerinin gerek masraf, gerek maaş 
tertiplerin deki tasarrufları hususi 'bir fasla nak
len bu yardıma tahmise mevzuudur. 

Demek oluyor ki, muvazenei umumi yeden ma
aş ve ücret alan memurlara bulunan kaynaktan, 
hususî idarelerin burada zikredilen kanun şü
mulüne giren memurlara yapılacakları" yardım 
için. istifade ediliniyecektir. Bunlar kendi bütçe
lerinden bu imkânları yaratacaklardır. 

Arkadaşlar, hepimiz pekâlâ biliyoruz ki bu

j i ] 168 sayılı basmayanı, zaptın sonundadır, 

susi idareler ve belediyeler zaten gayet dar kay
naklara maliktirler. Bu kaynaklarla kendileri
ne verdiğimiz işlerin c/o 10 nunu yapamaz vazi
yettedirler. Bunlar tasarruf yapıpta memur ve 
müstahdemlerine bu kanunun ifade ettiği şekil
de yardım yapmak imkânından elbette mahrum 
bulunacaklardır. Bu suretle memleketin geniş 
bir memur zümresini şu kanunla memnun eder
ken idarei hususiye ve belediyelere mensup me
mur arkadaşları bundan belki mahrum edeceğiz. 
Ben öyle zannediyorum ki, Hükümetimiz bele
diye ve idarei hususiyelerin bütçe ve imkânlarını 
nazarı itibara alarak bu idarelere bir yardım 
mevzuunu düşünmüş bulunacaktır. Ancak bu ci
het lâyihada tamamen meskût geçilmiştir. Onun 
için muhterem Maliye Vekilimizden Hükümet na
mına bu hususun tavzih Duyurulmasını rica 
edeceğim. 

MALİYE V. F. AĞRALI (Elâzığ)-— Efen
dim şimdiye kadar çıkarmış olduğumuz kanun
ları, meselâ 13 ncü Maaş ve Fevkalâde zam ka
nunlarını mülhak bütçeli idareler, İdarei husu-
siyeler ve belediyeler tatbik edeceklerdir, dedi
niz- Bunların içinde hangilerinin ne dereceye 
kadar istitaat.lavr varsa yapmışlardır. Yardıma 
muhtaç olanlara da yine Muvazenei umumiyeden 
yardım temin edilmiştir ve edilmektedir. Şimdi
ye kadar çıkan bu kanunların içinde bu hususta 
bir sarahat mevcut değildi. Fakat böyle yapıl
mıştır. Nilîayet tevazünle mükellefiz. Ancak ar-
zettiğim. gibi bugün bütçe mütalâa buyrulacak 
olursa görülecektir ki, yaptığrmız zammı maaş
ların idarei hususiye ve belediyelerce vcrilmiyerr 
krşnu Muvazenei umum iyede yer almakla ve ve
rilmektedir. Bina.ena.leyh arkadaşımın dediği gibi 
bu idareler, kendi bütçelerinden yapabileceklerini 
yapacaklar, yapamadıkları ne İse onu, evvelce 
olduğu gibi, Dahiliye Vekâletinin teklifi ile mu
vazenei umumiyeden. biz temin edeceğiz. 

Z. KARAMÛRSAL (İstanbul) — Bir sual.. 
Bu yardrm mülhak bütçeli idarelere de yapılacak 
mıdır? 

MALÎYE V. (Devamla) — Arzettiğim gibi, 
ister ınülİnik olsun, ister hususi idareler bütçe-. 
lerinde olsun, ister belediyelerde olsun, kendi 
bütçelerinden yardım yapılamadığı takdirde Mu
vazenei umumiyeden bu yardım yapılacaktır. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddelere 
geçilmesini reyinize, arzediyorum. Kabul buyu
ranla t'... Etmiyenler-.. Kabul edilmiştir. 

Fevkalâde Haillerin devamlı müddetince me
mur ve müstahdemlere yapılacaik yajfdım 

hakkında kamım 

MADDE 1. — Umumî mülhak ve hususi büt
çelerle belediye bütçelerinden, 3659 sayılı ka
nuna tabi müessese ve teşekküllerden aylık 
alanlardan: 

A) 3056, 3059 ve 3601 saydı kanunlara tabi 
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memur ve müstahdemlere; 

B) 3173 sayılı kanuna tabi memur ve müs
tahdemlere; 

0) 2005 sayılı kanuna göre okul pansiyon
larında çalıştırılanlara; 

0) 3G5G sayılı kanunun 19 neti ve 3659 sa
yılı kanunun 10 nen maddeleri şümulüne giren 
müteferrik müstahdemlere; 

D) Kadroları 4454 sayılı kanuna göre 
teshil edilen Posta, Telgraf ve Telefon başmü-
vezzi ve lıat başbakıcılariyle, müvezzi ve hat ba
kı e d arma; 

E) Bütçeleri masraf "tertiplerinden alınan 
kadrolardan çalıştırılanlara; 

F) 3238 sayılı kanunun 5 nei maddesinde 
yazılı köy eğitmenlerine; 

(1) 3803 sayılı kanunun hükümlerine tabi 
köy öğretmenlerine; 

11) 4459 sayılı kanun mucibince yetiştirilen 
köy- ebelerine ve seyyar sıhhat memurlarına; 

1) 2624 ve 4504 sayılı kanunlara göre üc
ret nlan yardımcı muallimlere; 

J) Umumî muvazeneye dâhil dairelerle hu
susi idarelere ve belediyelere tabi daire, mües
sese ve teşekküllerden 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlara tabi olanlara; 

K) Maaş ve ücretleri 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tabi dairelerle bunlara bağlı ve yine 
aynı kanunlara tabi daire ve müesseselerdeki 
mütedavil sermayelerden ödenenlere; 

L) Cami ve mescit hademeleriyle vaizler ve 
dersiamlara; 

M) 1757 sayılı kanuna göre tahsisat alan
lara ; 

N) Açık maaşı alanlara; 
O) Birinci ve ikinci derece askerî malûllere; 
P) 3663 sayılı kanunun birinci maddesi mu

cibince evlenmeğe mezun gedikli başçavuşlarla 
başgediklilere, deniz ve hava kadrolarında bu
lunan gedikli subaylara; 

11) 3949 sayılı kanunun beşinci maddesi 
mucibince evlenmeğe mezun olanlardan evli 
jandarma gedikli erbaşlarla evli temditli erata. 

Fevkalâde hallerin devamı müddetine mün
hasır olmak üzere aşağıdaki maddelerde yazılı 
esaslar dairesinde aynı yardım yapılır. 

E. PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, bütçe 
konuşmalarında Hükümetin belirttiği aynî yar
dım işlerini tanzim için Meclise sunulmuş olan 
bu kanun lâyihası encümende de emekli bir ça
lışma yapıltıktan sonra, benim kanaatıma göre, 
iyi bir halde yüksek huzurunuza sunulmuştur. 

Bu birinci madde, aynı yardımın kimlere ya
pılacağını fıkralarla ifade eden bir maddedir. 
Bunun içerisinde emekliler, dullar ve yetimler 
bahismevzuu olmuyor. Bu arzettiğim emekli, dul 
ve yetimlerin aynı yardıma nasıl ve hangi şart
lar içerisinde mazhar olacakları müzakere 
etmekte olduğumuz bu lâyihanın Bütçe En
cümenince teklif edilen 16 ncı maddesinde şu 

şarta talik olunmuştur: O şart da şudur: «Malî 
imkânlar müsait oldukça bu kanunda yazılı aynı 
yardımı, aile başına yarı nispette, mütekaitler, 
.dullar ve yetimlere teşmil etmeğe İcra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir.» 

Bu işin 16 ncı maddede yazılı şekline göro 
Encümen tabii Hükümetle mutabık olarak 
emekli, dul ve yetimlere aile başına yarım nis
pette yardım yapmayı, tabii imkânları, hesap
ları gözönünde tutarak . tesbit etmiştir. Fakat 
16 ncı maddedeki bu yazılış şeklinde maddi, 
mânevi bakımdan, benim telâkkime göre, doğ
ru olmayan ve tashih edilmesi icabeden bir ma
hiyet vardır. Bence maddede vadedilen aynı 
yardımların, malî imkânlara talik edilmeksi
zin yapılmasının, birinci maddede verilecekler 
sırasında nazarı dikkate alınması icabeder şek
linde de ifadelendirmek lâzımdır. Zira emekli, 
dul ve yet imlere yarı nispette aile başına veril
mesi yeniden malî imkânlara muallak tutulur
sa bunun yapacağı, mânevi tesir çok büyük 
olur. Büyük Millet Meclisi bunu vermiştir, 
fakat Hükümet vermiyor tarzında, biliyorsu
nuz, memleketin her tarafında çokluğu ye ifa-
delerindeki müessiriyetle ehemmiyetli bir ke
miyet teşkil eden bu kütleyi, hem kalplerinden 
yaralayıp gayrimemnun eder ve hem de bugü
nün güç şartlar içinde zor bir takım işleri ba
şarmak vaziyetinde bulunan Hükümetimizin 
sırtına bir makûs propagandanın kesafetini 
yüklemeye sebep teşkil eder. Meclisin verdiği
ni Hükümet vermiyor tarzındaki bir ifadenin, 
yarın İcra safhasında çalışan arkadaşların ba
sma bir takım ağır bir mânevi hava yarataca
ğından endişe 'ederim. Binaenaleyh 16 ncı 
maddenin arzettiğim kayıt ve şartlarla yerin
de kalması doğru değildir. Bu sebeple şimdi 
arzedeceğim teklif kabul edilecek olursa o za
man 16 ncı madde müzakere mevzuundan vo 
kanun maddesi olmaktan kendiliğinden çıkmış 
olur. Benim teklifim, birinci maddede P har
fine kadar sıralanmış olanlara yapılacak olan 
ayni yardımın, malî imkânın müsait olup ol-
mıyacağı yeniden tetkika muallak olmamak 
şartiyle bu zümreye de aile başına yarı nispet
te, buraya otomatik bir surette geçmesi şek
lindedir. Şurasını açıkça itiraf edeyim ki, ev
velce derpiş edilmiş hesaplara müstenit bıılun-
mıyan bu mâruzâtım, 'Ira işleri pek iyi bilen 
Encümen ve Maliye Vekili tarafından burada 
açıklandırılabilir. Bununla hem yardıma muh
taç olan ve diğer aylıklı unsurlardan farklı ol-
mıyan emekli," dul ve yetimleri birlikte nazarı 
dikkate almış olur, hem de öteyandan mesul 
Hükümeti bir takım' kötü propagandalardan 
korumuş olur. Onun için 16 ncı maddedeki bu 
hükmün, malî imkanlara muallak kaydi altında 
olmaksızın, yarı. nispetinde, birinci maddeye 
bir fıkra olarak ilâyesihı teklif ediyor ve bu 
hususta bir takrir takdim ediyorum. 
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Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) — Maddenin (L) 

fıkrasında « cami ve mescit ve hademe... » t â 
birine imamların da dâhil olup olmadıkların'.: 
öğrenmek istiyorum. (Dâhildir sesleri). Dâhilse 
mesele yoktur ve başka bir noktaya geçiyorum. 

Maddenin (O) fıkrasında birinci ve ikinci 
derecede askerî malûller kaydi vardır. Bizini 
şimdiye kadar çıkardığımız kanunlarda askerî 
malûller ve harp malûlleri tabiri vardır ve bu 
tâbirler ayrı ayrı konulmuştur. O başkadır. 
öteki başkadır. Burada da tashihini, yahut bir 
fıkra ilâvesini rica ediyorum. Demek istiyo
rum ki , paragraf şu veçhile tashih edilerek 
birinci ve ikinci derecede askerî malûllere ve 
(harp malûlü subaylara). Bunun için bir takrir 
veriyorum. 

REİS—Başka mütalâa var mı? 
MALİYE VEKÎLÎ F. AĞRALI (Elâziğ) 

Efendim Yüksek Heyetinizin malûmudur ki, en 
ziyade hassasiyetle tutmuş olduğumuz esas, büt
çenin muvazenesidir. Binaenaleyh, Keceb Peker 
arkadaşımızın birinci fıkrada itiraz etmek iste
diği kaydi koymaya bizi sevkeden o mülâhaza
dır. Diğer müzakere edilecek kanunlarda da 
göreceksiniz, Askerî ve Mülki baremin, ayni
yatın hepsi bütçeye tahsisat koymasını istilzam 
eden kanunlardır. Yaptığımız tetkiklerde hep
sinin karşılıklarını bulduk. Ona göre huzuru
nuza gelmiş olan lâyihada memurlara 15 lira
dan az olmamak üzere yardm yapılır dedik. 
Mütekaitler hakkında teklif buyurdukları; hu
susa gelince; Maliye Vekili sıfatiyle açıkça hu
zurunuzda arzedeyim ki; bugünkü şartlara gö
re memurlara ne vakit yardıma başlanacaksa 
mütekaitlere do aynı zamanda yardım, yapmak 
imkânım görmekteyim, Amma bunu kanuna 
bir mecburiyet olarak koyduğumuz zaman hak
lı olarak bana sorarsanız, bunun karşılığını ne
reden buldunuz da bunu koydunuz? Buna ce
vap verecek vaziyette değilim. Fakat derhal 
arzedeyim ki, bu günkü vaziyette memurlara 
olduğu gibi mütekaitlere de vermeye vaziyeti
miz müsaittir. Bir sual daha soracaksınız ve 
diyeceksiniz ki, yarın vaziyet müsait olmazsa1? 
Ha, yarın vaziyet müsait olmazsa o zaman ve
remeyeceğiz. Vaziyet budur, nasıl tensip bu
yurursanız öyle olur. 

O. K. ÎNCEDAYI (Sinob) — Arkadaşlar, biz 
bu yardımı hayatın bugün bilhassa muayyen ge
lirli ve dar gelirli ve hayat yükünü bin bir zor
lukla tevazu içinde yürüten insanların ve aile
lerin yaşayışını biraz kolaylaştırmak için Büyük 
Meclisin uzun zaman üzerinde genişçe durarak 
verdiği bir karar üzerine yapıyoruz ve bu kanu
nu çıkarıyoruz. Buvünkü hayat şartının tazyiki 
altında bulunan vatandaşları şöyle bir hatılımız
dan geçirdiğimiz zaman bunların maaşı erbabı 
olan memurlar ve ömürlerini bu Devlet uğurunda 
muayyen maaşla geçirip nihayet tekaüt olmuş 
ve biı- kenara ç.oluğu çocuğu ile çekilmiş adamlar 

ve aileleri veyahut bugün yaşayan memur gibi, 
hayatını memleket hizmetine hasrederken ölmüş 
bir memurun karısı ve yetimleridir, bugün en 
büyük tazyik altında olanlar bunlardır. O halde 
biz bu kanunu niçin çıkarıyoruz? Biz bunu, sırf 
bu gibi dünya ahvalinin tazyikiyle geçinme ve 
yaşama şartla IM altında ağırlık çeken, Türk aile
lerini, biraz ferahlatmak, gayesiyle yapıyoruz. O 
halde kanunu çıkarmakta Meclisin, Grupun nok-
tai nazarını esas tutmamız lâzımdır. Bunun, ana 
hareket, noktası bu olan kanun, böyle çıktığı tak
dirde, hayat içinde, halk safları arasında husule 
getireceği iyi olmayan tesirlerini İv. Berker ar
kadaşımız çok kısa olmakla beraber büyük bir 
vuzuh ile izah ettiler. Ona tekrar dönmiyclim. 
Onun için Maliye Vekili arkadaşımızın bizim her 
zorumuza her vakit çara buldukları gibi buna da 
bir çare bulacaklarına, eminim. Zaten her zaman 
da müşküllerimizi hallediyorlar. Kendileri ihti
yati r olayım buyurdular. Böyle olunca bunu da 
yan olarak asla alalım. Eğer buna hiç imkân 
bulamıyacaklarsa başka bir teklifim olacaktır. 
Bırkanunıı, biz niçin yapıyoruz? Sırf geçimi dar 
ve zor olanlara; evet bugün 400 lira maaş alan 
bir memur da zor içindedir. Fakat o yine geçi
nebiliyor. Bunu oraya vermeyelim, ötekilere ve
relim. Bu teklife geleceğim. Onun için çok rica 
ediyorum bunu böylece temin edelim. Hüküme
timizin ve Meclisimizin nokta! azimeti olan bir 
icapla bu çıkmış olsun. Aksi takdirde bu teklif 
ile huzurunuza geleceğim. 

R. PEKER (Kütahya) — Akadaşlar; muh
terem Ağralı'yı, esas görüşte kendim ile muta
bık gördüm. Fakat Maliye 'Vekili, rakamların te
siri altında hakikati ararken, bizim düşünebil
diğimize nispetle daha çok rakamların ve hesap
ların tesiri altında bulunuşunun tabii neticesi 
olarak ifadelerini hakikate tam uymıyan bir tezat 
içinde belirttiler. Buyuruyorlar ki, imkân hâsıl 
olunca diğerleri gibi onlara da verilmesine taraf
tarım. aynı kaydı, emekli, dul, ve yetim olmayan
lara ne nispette sâri ise bunlara da o nispette 
sâri olur. Incedayr arkadaşımın prensip olarak 
belittiği ve bundan sonra çocuk aylıklarının 
mevzuubahis olacağı Barem kanununda uzun 
uzadıya, arzetınek için fırsat bekliyorum, fakat 
şimdiden kısaca arzedeyim; yüksek aylıklı ile kü
çük aylıklılar arasında Türkiye'deki içtimai sıra
lanma ve derece farkına bakılırsa dünyanın hiç 
bir yerinde olmayan şekilde bu farklar bizde bir 
birine yakındır. Yüksek memuriyet ve ihtisas de
recesine varmış olan' unsurların bizdeki aylık 
mazhariyetini hiç. bir vakit çok görmemelidir ki, 
istisnalar yapılınca onların haklarından kesilsin. 
Öyle Devletler vardır ki, memur tabakaları ve 
bütün çalışan iş unsurları arasında, müsavi yaşa
mayı kendilerine ideoloji olarak kabul etmişlerdir. 
Buna rağmen bu memleketlerde bir işte en az 
aylık alanla, en çok aylık alan arasında fark 15 
dereceden bağlıyarak 30 dereceye kadar yüksel-
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mistir. Meselâ Türkiye'de en küçük rütbeli bir 
subay 75 - 80 lira' para almaktadır. Bunu en 
yüksek maaş alanın aldığı paraya nispet edecek 
olursak arada sekiz misilden i'azla fark yoktur. 
Arkadaşlar, bir büyük ve medenî insanlar kütle
sinin tertip ettiği bit* heyetin-maaş unsurlarını bu 
kadar az dereceye sığdırmak, küçük rütbede bu
lunanların ileri derecelere erişilmesi, kendilerine 
tatlı bir ideal gibi görülmesi lâzmıgelen istikbal 
ümidiyle yapacakları çalışma hızlarını söndürür. 
Küçük rütbelere nisbetle büyük rütbeler daha 
ileri fark ifade etmelidir ki, cemiyet, o istikbale 
mazhariyet arzusıyla küçük rütbede çalışanların 
şevkini kamçılamış bulunsun. Onun için bizde 
küçük maaş alanlarla büyük derecelerdeki aylık
ların arasındaki arzettiğim bu tef avut, bir haset 
ve haksızlık dâvasını tahrike müsait değildir. Bu 
ancak olsa loşa, tam hesaplı, tam mütalâalı ve 
bu işleri rakamlara göre mukayese etmiyen in
sanların yapacağı bir iştir. Adam, onlar çok alı
yor, onları bundan mahrum etsek de olur gibi 
bazı mütalâalar derpiş ettiği vâkidir. Binaena
leyh yüksek maaş alanlardan kesipte mütekait, 
eytam ve eramile vermek noktai nazarına ben mu
tabık değilim. Yalnız söze başlarken, ilk söz alı
şımda arzettiğim gibi, biz nizamlı bir Devletiz. 
Başımız bütçeye ve rakama, hesaba ve malî ta
kate bağlıdır. Bn takati zorlıyarak birtakım işleri 
yapmak noktai nazarından asla Maliye Vekili ar
kadaşımıza muhalif değilim. Fakat samimî ola
rak bir kanaatimi arzedeyim ki, bu işin portesini 
bilmediğim için ve Maliye Vekili Beyefendiden 
rakamları istedim lütfetmediler, bunun portesi 
kaç milyonu buluyor, bu, takatleri haricinde ka
lıyorsa, mütekait, yetim ve dullara, icabında 
Hükümet tarafından yapılacak bir takdire müste
nit bir mazhariyet vaziyetinde Hükümeti ağır bir 
propagandaya mâruz bırakmaktansa, öteki tara
fı da aynı şart içinde besliycbilecek derecede u-
fak bir tenzilâta tabi tutularak bütün aylıkları: 
müsavi bir surette ve bir malî imkân kayıt ve 
şartına muallâk olmaksızın, birine ne zaman ve
rilecekse hepsine aynı zamanda verilmesi sure
tiyle bu işin nizamlanması elzemdir. Bu kısa ya
zılmış bir takrirdir.' Muayyen bir fikir ifade için 
kısa yazılmıştır. Bunun esasları nihayet kürsü 
sözleriyle ve izahatlarla genişletilebilir. Encü
men takriri alır, Maliye Vekilinin huzuriylc tek
rar gözden geçirilir, icabında biz de kendilerine 
konuşma yardımında bulunuyoruz, imkânı maliye 
muallâk olmıyarak mütekait, dul ve yetimlere de 
yardım etmek imkânı hâsıl olur zannederim. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞRÜE ( Tö-
İcad) —• Efendim, bu aynî yardımın mütekait, 
dul vo yetimlere teşmili meselesi bizim encümeni
mizde de görüşülmüş olan bir meseledir. Bütçede 
mevzu olan tahsisat 15 milyon liradan ibarettir. 
Bu yardımdan istifade edecek olan memurların 
adedine nazaran bu 15 milyon lira ancak kâfi gel-
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mektedir. Biz aynı zamanda encümende bu yar
dımın bir asgari ile tâyin edilmesini kabul etmiş 
bulunuyoruz, bu asgari 15 liradır, i leride vari
dat imkânları karşısında bu miktar daha da f az-
lalaştırılabilir. Memur adedine göre 15 asgari 
esası üzerinden bit mevcut tahsisat tamamiyle 
kifayet ediyor. Ancak bu mütekait, dul ve ye
timleri bu yardımdan derhal istifade ettirirsek 
ve ileride varidat fazlası da tahakkuk etmezse, 
bu 15 milyon lira kâfi gelmiyecektir. Vakıa en
cümenimizde, bunlara yapılacak yardımın da, 
diğer yardım görecekler gibi, kanunun neşri ta
rihinden-başlaması temenni edilmiştir. Ancak bu
nun bütçe imkânları dahilinde bir çaresi buluna
mamıştır. Bu vaziyet dahilinde 16 net maddeyi 
kabul etmek zarureti Hâsıl oldu. Yani bu yardım 
diğerlerine yapılacak yardımın yarısı nispetinde 
olmak ve malî imkânlarla mukayyet bulunmak 
şartiyle kabul edildi. Bunun hudut ve şümulüne 
gelince, şudur: Bizde mevcut malûmata göre 
sayısı 66 bin adeddir. Bu yardım yarı nispe
tinde yapılacağına göre, yani 7,5 lira esasından 
yapılacağına göre, aşağı yukarı 5 900 000 -
6 000 000 lira içinde bir paradır. Binaenaleyh 
bu altı milyon liranın karşılığını bulamamak
tan mütevellit vaziyet dolayısiyle malî imkânlarla 
mukayyet olarak bu maddeyi hazırlamış bulu
nuyoruz. 

Vakıa derhal hatıra sayın Receb Pere'in ile
ri sürdüğü hal tarzı gelir. Yani asgariden bir 
miktar indirilerek elde edilecek tasarrufta, emek
li, dul ve yetimlere yapılacak yardımı karşıla
mak... Fakat Bütçe Encümeni bu asgari 15 lira
yı daha aşağı inmiyecek bir miktar telâkki et
miştir. Bugünkü şartlar içinde 15 lira yardım 
dahi büyük bir mâna ifade etmediği meydanda
dır. Şimdi bunun bir miktar daha azaltılması 
bu yardımın mânasının bir miktar daha kaybol
ması demektir. Biz bilâkis istiyoruz ki, malî im
kânlar müsait olsun da Hükümet bu 15 lirayı da
ha fazla arttırsm. 

Bütçe Encümeninde bu işin münakaşa, müza
kere tarzı ve vardığı netice bundan ibarettir. 

Osman Şevki Uludağ arkadaşımızın sorduğu 
bir iki sual vardır. Şimdi onlara arzı cevap edi
yorum. 

Bu (L) fıkrasında; cami, mescit hademele-
riyle tâbirinde imam, ve hatiplerin dâhil olup ol
madığını sordular, Bu tâbirde imam, hatip, mü
ezzin ve kayyumlar da dâhildir. 

Sonra aynı maddenin (O) fıkrasında birinci 
ve ikinci derecede askerî malûller kaydı vardır. 
Harp malûlleri subaylarının da bunun içinde 
dâhil olup olmadığını sordular. Harp malûlleri 
subayları da bunun içinde dâhildir. 

A. N. DEMÎRÂĞ (Sivas) -— Emekli, yetim 
ve dul olarak 66 bin rakamını verdiniz. Bun
lar aile adedi midir? maaş alanların adedi mi-

1 dir ? 
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MAZBATA MUHARRİRİ H. N. KEŞMİR 

(Tokat) — Maaş alanların adedidir. 
A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Şu halde bu

yurduğunuz altı milyon da yarıya inebilir. 
H. N. KEŞMİR (Tokat) — Burada buyur-

duğımuz .şekilde bir tasarruf hatıra gelmekte
dir. Fakat yarı mıdır, diğil midir ? bunun 
hakkında kati bir" malûmat arzedccck vaziyette 
değiüm. Binaenaleyh burada bir tasarruf me
muldur , zaten bu yardım 5 900 000 filân ci
varındadır diye arzettim. Aileye yapılacağına 
göre bir tasarruf memuldur. Fakat derecesini 
tâyin edecek vaziyette değilim. Y a n mı olacak? 
fazla mı olacak? daha az mı olacak? bilmi
yorum. 

İ. M. UĞUR (Sivas) — Bir sual soracağım. 
Malûl subaylar dâhil dediniz, erler dâhil değil 
mi ? 

M. M. H. N. KEŞMİR (Tokat) — Dâhildir, 
hepsi dâhildir. 

F. F. DÜŞÜiNSEL (Bingöl) — Maliye Ve
kili Beyefendinin beyanatı sırasında yanlız mü
tekaitlerden bahis buyurdular. Eytam ve era-
mil zikretmediler. Onun için bir kerre bu nok
tanın aydınlatıl masını rica ediyorum. 

Sonra malı imkânların halen mevcudiyetin
den bahsettiler; (İşitilmiyor sesleri) Şu anda 
malî imkânların mevcut oluşundan bahsettiler. 
Binaenaleyh öyle vaziyet olursa bunun telifi 
imkânı olacak gibi görünüyor. 

Şimdilik ne yapabileceklerini bariz bir şekil
de ifade buyururlarsa diğer taraf dan malî vazi
yetin icablariylc telif etmek kabil olabilir. Onun 
için bendeniz her şeyden evvel Maliye Vekilinin, 
vaziyet hakkında hâlen ne düşünüldüğünü ve ne 
yapılabileceğini ifade buyurmalarını ve vuzuhla. 
söylemelerini faydalı görüyorum. Bu cihetleri 
Maliye Vekili söyledikten soma icabederse ifade
de de bulunabilirim. 

MALİYE V. F. AÖRALI (Elâzığ) — Ben
deniz ne demek istediğinizi anlamadım. Tav
zih ediniz. 

F. F. DÜŞÜNSE*, (Bingöl) — Efendim iki 
nokta buyurdunuz. Halen bir imkân gördüğünü
zü söylediniz. O imkân nedir? Onu izah etmediniz. 
İkincisi, yalnız mütekaitlerden bahsettiniz. Eytam 
ve diğerleri için bir şey söylemediniz. Binaen
aleyh ifadenizi müphem gördüm. İzah ediniz. Ma
lîye Vekili Bey ilk tevziat için bir imkân oldu
ğunu ifade ettiler- O halde başlamak vaziyetinde 
bir müşkil yoktur. Yalnız devanı vaziyetinde bir 
müşkil hâsıl olmuş bulunuyor. Halbuki başladık
tan sonra bu işi devanı ettirmemek gayet tuhaf 
olur. Onun için başladıkları işi devam ettirmek 
bakımından yol açıldıktan sonra bilâhare bu yolu 
kapamanın garabet olacağını derpiş buyurarak 
bu işi biraz da etraflı izahlariyle ameli bir yola 
şevketinelerini faydalı mülâhaza ediyorum. 

R. GÜRELİ (Grümüşane) — Muhterem arka
daşlar, Parti komisyonunda memurların terfihi 
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işi düşünülür ve konuşulurken tetkikatta evvelâ 
nazaır dikkate alınan şey, dul, mütekait ve era-
mildi. Okuduğum 1325 ve 1683 numaralı kanun
larda emekliler için bir fark olmadığını gördüm. 
Bu, nazarı dikkatimi celbetti. Arkadaşlar, en zi
yade muhtaç olan ve dar gelirli olarak tanılan 
bu zavallılardır. Ben öylelerini biliyorum ki, 
kendi çoluk çocuğunun maişetini, idaresini temin 
etmek için amelelik edyor. Bunlar yüksek atıfet 
ve şefkatinizi bekliyor. Bilhassa değerli Maliye 
Vekilimiz, adetleri 62 bin raddesinde ve alacak
ları 2,5 milyon lira raddesinde olan bu emekli
leri de gözetmek üzere hizmet etsinler. Bu para 
yi nereden olsa temin edeceklerdir. Bilhassa 
atıfetinize müracaat ediyorum. Kabul edilecek 
olursa bu zavallıların şükranlarını kazanmış ola
caksınız. Değerli Maliye Vekilimizin bunu esir-
gemiyeceğinc katiyen eminim. Esasen bunu ko
misyonda da düşündüklerini söylemişlerdir. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ ; (Konya) — Efendim 
maksadımı mazbata muharririne iyi arzedememi-
şim. Ben sual sormadım, paragrafa bir fıkra 
ilâve ettim ve bunun için takrir verdim. O fıkra 
da askerî malûller kelimesinden sonra «ve harp 
malûlü subaylara dedim. Askerî malûllerle 
harp malûlleri arasında fark vardır. Askerî ma
lûl olanların miktarı 1 000 küsürü subay diğer
leri er olmak üzere şimdi İsmail Arkadaşım sor
dular, 12 bin kadardır. Ve bunlar arasında harp 
malûllerinin ayrıca kaydedilmesinde bir fayda 
görüyorum. Çünkü alelûmum askerî malûllerden 
yalnız birinci ve ikinci derecelere yani nihayet 
eli, kolu kaybolmuşlara bu para verilecektir. Di
ğerlerini başka arkadaşlarım mütalâa edebilirler. 
Fakat bu harp malûllerinin bu fıkra içine gir
mesinde büyük faydalar görüyorum. Nihayet 
bunlar teğmendir, yüzbaşıdır ve gençliğini ora
da bırakmıştır. 5 ve C ncı derecede harp ma
lûlü dahi olsa bu kayıttan istifade edebilmeleri ni
hayet orduda çok güzel tesir yapacak ve memle
kette de çok güzel akisler bırakacak mahiyette
dir. Şimdiye kadar harp malûlleri hakkındaki 
teklifleri ve mütalâaları çok büyük bir hassasiyet
le nazarı itibarc alan Büyük Meclisin reddetmi-
yeecğini ve Maliye Vekilinin de buna muvafakat 
etmesini bilhassa rica ederim. 

R. PEKER (Kütahya) — Arkadaşlar, Keş
mir arkadaşımızın encümen adına ifade-buyur
dukları sözler arasında, malî imkân genişleyince, 
burada bir kayde muallak olmadan, kendilerine 
15 lira tutarında'tam olarak ayniyat verileceğini, 
dar vaziyetleri biraz daha genişletici zamlar der
piş edileceğini söylediler. Bu güzel mecradan 
girip, istifade ederek arzetmek istiyorum ki, 
eğer hakikaten burada derpiş edilmiş olan mik
tarın teşkil edeceği milyonlar yekûnuna yeni'bir 
iki milyon zam imkânı yoksa bunun içerisine az 
gördükleri bütün maaş sahiplerinin bu kanunla 
derpiş edilen mazhariyetleri birer, ikişer lira ke
silerek bütün mütekait, ve yetimleri de bu imkân 
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çerçevesi içine almak lâzımdır. Buyurdukları ge
niş imkan vâki olduğu zaman, bugün bu kanunla 
lıiç verilmemesi teklif edilen mütekait, dul ve 
yetimlere de bir şey verilmesine başlanması; yeni 
imkânların açacağı hepsine birden mecradan is
tifade ederek yeniden ilâveler yapılması daha 
mâkul ve müreccahtır. Arkadaşlar, bu mevzu üze
rinde vülgarize edebiyat yapmak istemiyorum. 
Onun için vaziyeti daha ziyade rakam üzerinde 
arzetmek istiyorum. Fakat müzakerenin aldığı 
bu yeni çığıra göre bu işin mânevi portresi üzc-, 
rinde müşterek uyanışımıza yardım edecek bir 
iki fikir arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlar, güç zamanlarda millet denilen 
ve mukadderatı bizle beraber olan büyük cemiye
tin; varlıklara ve yokluklara, saadetlere ve nik-
betlerc müşterek ve müsavi surette tahammül et
mesi, veya ınazlmr olması, bu millî- birliği bera
ber umumî anlayışta en kuvvetli temeli teşkil 
eder. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Size başka bir hatırayı arzetmek istiyorum. 
Mütekaitlere, kimseye kusur atfetmiyorum, hepi
mizin içinde bulunduğumuz imkânsızlıklar ve sı
kıntılar ve tazyikler arasında bunların aylıklarını" 
evvelkiler ve sonrakiler diye senelerce tefavütlü 
bir halde idame ettik. Bunun neticesinde biliyor
sunuz arkadaşlar; memlekette bir çok dedikodu
lar devam etti. Bu dedikoduların ne ehemmiyeti 
var? Sade bunların ehemmiyeti bakımından değil, 
sade memlekette müsavi hak ve menfaatlerin te
mini bakımından da değil, fakat içinde bulundu
ğumuz günün, bizim İcra Vekilleri Heyetine, bu 
Meclisin ayıridığı icra kuvvetine tevdi ettiği iş
leri başarmak için mâruz kaldıkları güçlükler o 
kadar çoktur ki, bu bakımdan da bunun üzerinde 
durmak lâzımdır. Demin sözümün başında da 
arzettiğim gibi, Meclis bu hakkı verdi, fakat bu 
fera Vekilleri Heyeti bizim hakkımızı malî im
kânlara talik ederek uzatıp duruyor. Bunu bu 
şekilde derse, bunu diyenlerin adedi enfiltro bir 
halde bütün içtimai bünyenin bütün hücrelerine 
sâridir. Onun için mütekait, dul ve yetimlerin 
vücuda getirdikleri bu propaganda havasının za
rarlı tesirleri her halde bu memlekette bir kaç 
milyonluk hesapla ölçülemiyecek derecede rahat
sızlıklar doğurabilir. (Doğru sesleri) Onun için 
arkadaşlar, bendeniz istirham ediyorum, takri
rimde de'ana fikri ifade ettim, onları .da bunlarla 
beraber bu çizginin içinde bu meseleyi encüme
nin mütalâa etmesine fırsat verecek surette muh
terem heyetiniz sadece nazarı dikkate alırsa, En
cümen Maliye Vekiliyle bunu hesap ederek tet
kik ve tamik ettikten ve bunu iyice kurcaladık
tan sonra, öyle tahmin ediyorum ki, hale, vasıta
ya, maddî ve mânevi imkânlara daha uygun bir 
tarzda vücutlanmış bir şekilde muhterem heyeti
nize arzetmek fırsatını bulur. (Encümene sesleri) 
(Burada sesleri). 

R. KAPLAN (Maraş) — Encümen Mazbata 
Muharriri arkadaşımızın izahatından anladık 

ki, bu işin ikisini birleştirmek imkânı vardır. 
îşin asgari miktarını 15 tutacağımıza 14 tuta
rız ve bununla tediye tarihlerindeki tefavütü 
kaldırırız. Onun için fazla söylemiyeceğim. En
cümen arkadaşlarımız bu işi bu şekilde hallet
sinler bitirelim. (Doğru sesleri). 

' G. Ş. TURSAN (îçel) — Müsaade ederseniz 
bendeniz muhterem arkadaşlarımın söyledikle
rine malûmunuz olan bir misalden birini hu
zurunuza arzedeceğim. Sakarya'da bir alay ku
mandanı vardı. Sınıf arkadaşımdır. Kolordu 
kumandanımız, bunun birinci derecede güzi
de bir alay kumandanı olduğunu söylüyordu. 
Sakarya'da alay kumandanı olmak, bir mem
leket kurtaranların ön safında gelen bir müca
hit demektir. Bu arkadaş tekaüt oldu. Aylık 
olarak 50 lira alıyordu. Tabiidir ki, bununla 
idare edemiyordu. O zaman istanbul'da güm
rük başmüdürü olan, zannederim Seyfi Bey ismin
de bir zat, bunu hamallar kâhyası yaptı. Bu adam 
diyordu ki, mebussunuz, iftihar ediniz, ben ha
malların yevmiyesinden para alarak geçiniyo
rum. Kıymetli bir adamdn\ Bu vaziyeti hoş 
görmedi. Sonra Maarif Vekâletinde orta mek
teplere riyaziye muallimi oldu. Bu adam ayak
ları şişmiş bir vaziyette yine çalışmak mecbu
riyetinde kalıyordu. Kendisini burada tanıyan
lar vardır. Maarif Vekâleti bir kaç sene evvel 
bütün mekteplerde orta ve lise muallimleri 
arasında 10 kişiyi birinci dereceye ayırmıştı. 
Bu zat ta derece alanlardan biridir. Yani kıy
metli bir zat idi. Bunlara yapılacak yardımın 
maddi kıymeti kadar mânevi tesiri de vardır. 
Binaenaleyh memurlara eğer icabediyorsa 15 
yerine 14, 13, 12 verelim fakat mütekait ve ye
timlere de mutlak surette yardım edelim. Be
nim de istirhamım arkadaşlarımın mütalâası
na iştirakle bu işi halletmektir. 

S. UZAY (Battkesir) — Muhterem arkadaş
lar, malûmu âlileri olduğu üzere, yapmak is
tediğimiz bir yardımdır. Yardım, evvelâ en lâ
yık olana yapılır. Ondan sonra daha az muh
taç olanlara doğru gidilir. Sofrasında bir ku
ru ekmeği bile bulamıyanlar dururken, sofra
sında ekmeğini zeytin ve peynirle katık yapabi
leni evvelâ düşünemeyiz. Yani sofrasında ek
mek bulamıyana yardım vaziyetinde iken ek
meğinin yanma zeytin ve peynir bulan için haf
tada hiç olmazsa bir et ilâvesini düşünemeyiz. 
Maliye Vekili dedi ki, bu, bütçe meselesidir, 
biz de bunu yapalım istiyoruz, fakat imkânı 
yoktur. Receb Peker de buyurdular ki, az ma-" 
aş alan bir memurun vaziyetiyle yüksek maaş 
alanın vaziyeti mukayese dahi edilemez. Evet, 
eline 60 lira geçenle 400 lira geçeni mukayese 
imkân yoktur. Binaenaleyh ancak 60 lira alan 
ve dört çoeuğiyle ailesini geçindirmek mecbu
riyetinde olan ve çocukları için yırtık pabuç 
bile bulamıyanı 400 lira alanla mukayese et
mek hiç birimizin aklına gelme» Binaenaleyh 
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en ziyade muhtaç olanlar mütekaitler, eski 
tabiriyle eytam ve eramildir. Bundan sonra 
düşüneceklerimiz memurlardan en az maaş 
alanlardır. Bizim paramız ne kadarına yetiyor
sa evvelâ en muhtaç olanlardan bağlamak hem 
bir vicdan borcudur, hem de hakikat, adalet 
bunu emreder. Binaenaleyh Maliye Vekili 
muhtereminden rica ediyorum, belki hesabını 
biliyorlar, yahut yeniden tetkik ederler, niha
yet yapılabilirse belki 15 lira hiç bir şey de
ğildir, bundan daha fazlasını yapabilirlerse 
yapsınlar. Fakat arzettiğim gibi bugün eline 
400 lira, 500 lira geçen ayda 15 lira almazsa 
hiç bir şey lâzımgelmez. Fakat bir küçük me
mur 15 lira değil, 15 kuruş dahi almazsa üç 
gün aç yatıyorsa o zaman dört gün aç yatar. 
Binaenaleyh bu yardım en muhtacından başla
nılarak yani yetim ve dullardan başlanılarak 
yukarıya kadar asli maaşı 60 olana mı1? 70 ola
na mı? nereye, kadar yeterse oraya kadar yar
dım yapmak bence en.muvafikidir. Bunun için 
de bir takrir takdim ediyorum. Takdir ve kabul 
Yüksek Heyetinizindir. 

BÜTÇE E. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
— Efendim şekle ait bir mütalâa söyliyeceğim. 
Bu bahiste sayın Receb Peker burada bir fıkra 
ilo bunun temin edilmesini ve 16 ncı maddenin 
tayyedilmesini söylediler. Bence bu doğru ola
maz. Çünkü; bunlara yapılacak yardım 16 ncı 
maddede diğerlerino yapılacak yardımın % 50 
si nisbetinde olduğu zikredilmektedir. Bu me
selenin 16 ncı maddede görüşülmesi ve orada bir 
şekle bağlanması lâzımdır. 

Esasa gelince, demin arzettiğim gibi, ma
lî imkânlar dairesinde bu şekilde mütalâa ettik. 
15 i 14 e indirsek malî imkânlar daireshıde mc-
selo halledilmiş olmaz. Vakıa bazı tasarruflar 
hatıra gelmektedir. Atbdurrahman Naci arka
daşımızın dediği gibi , 66 bin aded'ni mutlak 
olarak almak doğru deyildir. Fakat ne de ol
sa bu yardım yine 3 - 4 milyon tutacaktır, 66 
bin adedini tam olarak alsak 6 milyon eder. 
15 i 14 e indirmek maksadı temm etmez. Mah
sûs derecede indirmek lâzım gelir. Meselâ 10 
liraya indirmek gibi. Ancak böyle bir tenzil 
bu yardımdan beklenilen maksadı elde etmeğe 
hizmet etmez. Bundan başka esasen bu yardım 
düşünülürken hâkim olan prensip şudur ; Dev
let memurlarının bugünkü şartlar içinde âmme 
hizmetlerini hakkiyle görebilmeleri için bazı 
tedbirler almak lâzımdır. îdarî ve cezaî ted
birlerin yanında memurlara geçim imkânları 
temin etmek bir zarurettir. 

Hükümetten gelen kanunda hâkim olan zih
niyet budur. Esasen. Parti Grupunda bu cihet 
tebarüz ettirilmiş bulunuyor. Encümen müza
kereleri sırasında , ömürlerini âmme hizmetle
rine vakfetmiş olan bir takım vatandaşların 
bugün tekaüt oldukları ve bugünkü şartlar için 
de zamanın tesiratından son derece muztarip 

'bulundukları düşünülerek bunları da yardım
dan istifade ettirmeyi muvafık bulduk. 

Demin de arzettiğim gibi , malî imkânın 
içine sığdıramadığımız için 16 ncı maddede tek
lif ettiğimiz formül dâhilinde bunu ifade ettik. 
Bu baptaki maruzatım bundan ibarettir. 

• Osman Şevki Uludağ arkadaşımın bahset
tiği meseleye gelince ; demin de arzettiğim gi
bi (O) fıkrasındaki 1 nci ve 2 nei derece as
kerî malûller tabiri, harp malûlleri subayları 
da ihtiva etmektedir. Ayrıca bir kayıt ilâvesi
ne lüzum olmadığı kanaatindeyim. 

REİS —• Başka mütalâa var mı? 
MALİYE V. PUAD AĞEALI ( Elâzığ ) — 

Arkadaşlar, bendeniz cereyan eden beyanattan, 
izahattan öyle zannediyorum ki, maksadımı iyice 
arzedemedim, Bir sui tefhhüm hâsıl oldu. Hepi
mizin maksadı bir. Şu yardımı yapalım. Maliye 
Vekili bunun aykırı olduğunu söylemiyor. 

Sonra Feridun arkadaşıma şunu hatırlatmak 
isterim ki, mütekait dediğim zaman içinde dul 
ve yetimler de dâhildir. 

imkândan bahsettim. Bunu neye müstenit ola
rak söyledim. Arkadaşlar, Maliye günü gününe 
vaziyeti takip etmekle mükelleftir ve bunu takip 
ediyoruz. Bugün ayın 21 idir. Tempoya bakı
yorum, geçen seneki gibi gitmektedir. Geçen se
ne bütçe muhammenatmı 200 milyon liraya ya
kın bir fazlalıkla kapattık. . Binaenaleyh buna 
bakarak cesaretle huzurunuza gelip diyorum ki, 
yapacağız, imkân mevcuttur. Amma kanunun 
içinde bunu bağlarsanız, doğru olmayacağım 
arzediyorum. Ben bunu yapsam siz beni tahtie 
etmelisiniz, karşılığını nereden bulacaksın? Te
vazünü bozacak sevi nasıl yaparsın? nasıl koyar
sın? 20 günlük, bir aylık tahsilata iptina ederek 
alıpta muvazeneyi bozacak olursam, bunu nasıl 
yapıyorsun diye bana sorarsanız ben ne cevap ve
rebilirim? Böyle bir cevaba imkân var mıdır? 
Sormayız sesleri). 

Müsaad buyurun; esas itibariyle şurasını ar-
zetmek isterim ki, takdim etmiş olduğumuz lâyi
hada, mazbata muharririnin de tebarüz ettirdik
leri gibi memurlara yardım diyerek düşündük? 
Binaenaleyh mütekaitler ve yetimler yoktu. Bun
lar Bütçe Encümeninde müzakere esnasında 
mevzuubahis oldu. Bunlara da yapalım dedik ve 
portesini hesap ettik. Bu şekilde Hükümet muta
bık kaldı. Arzettiğim gibi bunlara da yardım 
yapabiliriz amma tevazün endişesi ve karşılığı 
olmadığından dolayı bu yolda imkânı malî kay-
diyle koyduk. 

Receb Poker arkadaşımız bendenize tezat is
nat ediyor. Diyorlar ki ; mademki beri tarafta 
kendileri için ileride imkânsızlık kaydı vardır, 
bunları da onlarla beraber mütalâa etsin diyor
lar. Ben bunları hesaba istinat ederek arzettim. 

- Evet bütçenin tahminlerinde de belki hata ola
bilir. Fakat nasıl varidat • tahmini yaptığımız 
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malûmunuzdur. Onun haricinde bir habbe ilâ
ve ettik mi buna cevaz görülmez. Diğer taraftan 
bugünkü gidişe göre çok fazla verebilmekliğimiz 
ihtimali var. Daha açık söyliyeyim arkadaşlar, 
Hükümet takdim etmiş olduğu lâyihada memur
lara 35 milyon liraya kadar yardım yapılacaktır. 
diyor. Bu cesareti kendimizde gördük. Bugün 
yüksek huzurunuzda daha başka bir şey ilâve 
edeyim. Bu sene bu yardımdan başka geçen se
ne olduğu gibi t!3 neü maaşı dahi vermeği düşün
mekteyiz (Baro sesleri). Amma bunları kanuna 
koyamayız. Büiçe tevazününden dolayı (Gürültü
ler, gülüşmeler). . 

Müsaade buyrun, binaenaleyh bilhassa müte
kaitler bahsinde maruzatta bulunacağım Müte
kaitler işi tetkik buyurulursa görülecektir ki, de-
faatla yardım ettik. Hangi zaman Hükümet 
insiyatifini rasin almadı. Arkadaşlar söylerler 
mi bana? % 40 yaptık. Geçen sene fevkalâde 
zamdan istifade ettiler, 13 ncü maaştan istifade 
ettiler. Bugün de Maliye Vekili diyor ki, memur
lardan farklı tutmıyacağız. İleride memurlara 
yapılan yardımın arttırmak imkânını bulursak 
mütekaitlerin alacağını aynı yolda 15, 16, 18 ilâ-
hir çıkarmaya çalışırız. Arzetmek istediğim lü
zum budur ki, sırf şekilden dolayı karşılığı 
yoktur, deneceğinden dolayı mütevazin bir büt
çeyi sarsmamak içindir ki, bu kaydı koyuyoruz. 
Yoksa diğerlerini ayırmak gibi bir zihniyeti ba
na atfederek beni insafsız kabul etmek doğru de
ğildir. İmkân bulamadığım takdirde elbette hu
zurunuza gelceğim, diyeceğim ki; arkadaşlar va
ziyet budur. 14 dü 13 çe indirelim, arzettiğim 
veçhile malî imkân sözünden sarfınazar edemi
yoruz. Yine karar Heyeti Celilenizindir. İtimat 
buyurun Hükümet hiç bir vakit memurlara yap
tığı yardımlarda mütekaitleri ayırmadı. Fevkalâ
de zamlardan hiç bir vakit ayırmadı. Yalnız tek
rar ediyorum, mesele karşılık meselesidir (Kâfi 
sesleri). 

REİS — Takrirler var, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Maddenin (O) fıkrasına ve harp malûlleri 

subaylara kaydının • ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Dr. O. Ş. Uludağ 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin (O) fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini rica ederim.. 
Birinci ve ikinci derece askerî malûllerle.harp 

malûlü subaylar. 
Malatya 

M. N. Zabcı 

Yüksek Reisliğe 
Tekaütler, dullar ve yetimlere ayniyat veril-

. meşinin birinci maddeye bir fıkra olarak eklen

mesini teklif ederim. 
Kütahya 

R- Peker 
Yüksek Reisliğe 

Şifahi arzettiğim sebeplerden dolayı birinci 
maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini teklif ede
rim. 

Gümüşane 
R. Güreli 

«Z - 1325 ve 1683 sayılı kanunlara göre maaş 
alanlara». 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddeye mütekait, dul ve yetimlerin 

de konulmasını, kâfi tahsisat.bulmak-imkânı'ol
mazsa yardımın en muhtaç olan en az maaşlıla
rından başlanılarak yüksek maaşlılara yetmezse 
onlara verilmemesini teklif ederim. 

Balıkesir 
Y. S. Uzay 

REİS — Şimdi takrirleri tekrar okutacağım 
ve birer birer reye arzedeceğim-
(Osman Şevki Uludağ'ın takriri tekrar okundu) 

REİS — Reye arzediyorum. Takriri nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir • nazarı dik

kate alınmıştır. 
(Zaten kanunda var sesleri). 
(Recep Peker'in takriri tekrar okundu) 
t. SABUNCU (Giresun) — En geniş tadil bu 

olduğu için evvelâ bunun okunarak reye konul
masını söyliyecektim. 

(Takrir bir daha okunsun sesleri) 
(Recep Peker'in takriri tekrar okundu) 

R. PEKER (Kütahya) — Burada yanlış an
laşılmasın, yarım veya dörtte bir diye bir kıstas 
ortaya koymadım. Bunda encümeni muhayyer 
bırakıyorum. Kendi noktai nazarlarına göre 
hesaplarlar. 

REİS — Efendim, reye arzediyorum- Nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate 
alınmıştır. (Alkışlar) Encümene veriyoruz. 

Açık reye iştirak etmiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Birinci madde encümene gittiğine göre lâyi

hayı bırakıyoruz. 

5. -— Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunda değişik
lik yapılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun lâyihası ve Bütçe En
cümen mazbatası (1/269) [1] 

REİS — Encümen mazbatasında, müstaceli
yetle müzakeresini teklif ediyor. Müstacelen mü
zakeresini reye arzediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenlcr.:. Kabul edilmiştir. 

[1] 167 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Heyeti umumiyesi hakkında müzakere açıl

mıştır. Söz istiyen var mı? 
F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) —Bendeniz ka

nunun serlevhası hakkında bir maruzatta bulu
nacağım. Kanun malûmu âlileri (Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve taadülüne dair 3656 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası) diye yazılıdır. 
Fakat kanunun içinde iki türlü madde vardır. Bi
ri ek cinsinden maddeler, diğeri evvelki kanu
nun bazı maddelerini değiştiren maddeler. Me
selâ birinci madde bir ek maddedir, yeni bir 
maddedir. İkinci madde bir değiştirmedir. Üçün
cü madde 3656 sayılı kanunun 7 nci maddesi ye
rine kaim olmaktadır. Tafsil etmiyeyim, bu su
retle devam ediyor. Binaenaleyh, kanunun ser
levhasının şu şekilde olması lâzımgelir. 

«Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin, değiştirilmesine ve o kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkmnda kanun». Bu şekle 
kalbedilmesi şimdiki usulümüze uygundur. Zan
nederim ki, Encümen de kabul eder. 

BÜTÇE En. Rs. V. T. COŞKAN (Kastamonu) 
— Evet, evet, 

S. YURTKORU (Afyon) — Efendim; bun
dan evvelki kanunun müzakeresi sırasında suali
min taşıdığı endişeyi Maliye Vekili Beyefendinin 
cevapları ortadan kaldırdı. Cevapları şu idi; bun
dan evvelki yardım mevzularında olduğu gibi. 
hususi idareler ve belediyelerden müşkile düşen
lere yardım edeceğiz, dediler. Ben filhal İs
tanbul, Ankara ve İzmir gibi en fazla gelirli be
lediyeler de dâhil olmak üzere böyle bir yar
dımın dışında kalacak bir belediye tahmin 
ve tahayyül edemiyorum. Binaenaleyh Ma
liye Vekilimizin bu vaadlcrini tam ve geniş 
ölçüde alarak biraz daha müsterih oldum. Bu 
kanun ile de idarei hususiye ve belediyelere yeni 
bir takım malî külfetler tahmil ediyoruz. Bu 
kanunun altıncı maddesi çocuk zammından bah
sediyor. Bir çocuktan itibaren çocuk sahibi bü
tün memurlara çocuk başına beşer lira yardım 
yapılacağından bahsediliyor. 7 nci maddesinde 
de çocuğu dünyaya gelenlere, karısı ölenlere 
birer maaş, memur kendisi ölürsa ailesine iki • 
maaş nispetinde bir yardım yapılması derpiş 
edilmiştir. Şüphesiz bu yardımlar bütçe imkân-
lariyle mukayyet olmak lâzımgelir. Maliye Ve
kili Beyefendi yine beni inşiraha sevkeden beya
natta bulundular bazı arkadaşların suallerine 
cevap olarak Hükümetin bütün bu yardımların 
mecmuuna karşılık bazı fazlai varidatını da mev-
zuubahis ettiler. Hükümet aynı zamanda bütçe 
açıklarını yeni bir takım gelirlerle, yeni bir 
takım munzam vergilerle, hatta emisyonlarla 
karşılayabilir-. Fakat bu kanunun şümulüne gi
ren müesseseler arasında hususi idareler ve bele
diyeler de vardır. Bunlar muvazenei umumi-
yeden tediye edilmediği takdirde, yeni bir 
takım vergi ve resimlerde ihdas edemiyeceklerine 

nazaran o halde bunların mesnetleri no -olacak
tır? Maliye Vekili Beyefendiden soruyorum. Bu 
hususta bendenizi tenvir buyursunlar acaba o da 
bendenizin anladığım manada mı düşünüyorlar? 
- MALİYE V. F. AĞRALI (Elâzığ) — Demin 
diğer kanunda nasıl arzetmişsem, kendilerinin ve
rem iyccekleri sabit olan müesseselere muvazenei 
umum iyeden yardım yapılacağını tekrar arze-
derim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalâa yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları ayMdarrnın tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanunun baızı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna baızı mad

deler eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 
birinci maddesinde gösterilen derecelerden 15 nci 
derece kaldırılmıştır. Bu kanunun meriyete gir
diği tarihte o derecede bulunan memurlar 14 ncü 
dereceye terfi etmiş sayılırlar. 

F. F. DÜŞÜNSEL " (Bingöl) — Bu madde 
ile 15 nci derece kaldırılıyor, 14 ncü derece onun 
yerine geçiyor. Şimdi aynı sebebe binaen ikinci 
maddede, «3656 sayılı kanunun üçüncü maddesi
nin (A) ve (H) işaretli bentlerinde adı geçen 
15 nci-derece 14 ncü derece olarak değiştirilmiş
tir» deniyor. Sonra 5 nci maddede aynı mevzudan 
bahsedilmektedir. 

Bunları: derlitoplu bir şekilde bir tek mad
deye alınarak bu, yapılabilir. Eğer bir fayda 
görüyorlarsa daha iyi olur. 
. BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) — 

Zatı âlinizin dediği şekilde daha karışık olur. 
Daha vazıh olsun diye böyle ifade ettik. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Siz bilirsiniz, 
iş tatbikatta aynı mevzua dair yani 15 nci dere
cenin kaldırılması halinde 3 maddenin mevcudi-
3retiylo karşılanacaktır. 

H. N. KEŞMİR (Tokad) — Mevzular ayrıdır. 
REİS —: Başka mütalâa yoktur. Maddeyi re

ye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3656 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinin (A) ye (H) işaretli bentlerinde adı 
geçen 15 nci derece 14 ncü derece olarak değiş
tirilmiştir. 

F . F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Eski maddede 
(A) ve (H) işaretli bentler, diğer iki bendin 
değiştirilmesinden bahis, .öteki maddede (B) 
bendiyle 14 ncü maddenin (A) bendi de birbiri
ne müteallik olduğundan yine, 14 ncü maddeyi 
alâkalandırıyor. Kanunun yeniden basımı ha
linde (A) ve (B) bentleri aynı hükmü ihtiva 
eden iki ayrı bent haline gelecektir. Onun için 
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(A) ve (B) bentlerini birleştirmek lâzımdır. En
cümen bu şekli kabul ederse süratle tanzim edi
lir ve neticeye doğru gidilir. 

BÜTÇE En. M. M.. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
Efendim, maddeyi değiştirmek istemedik. Madde
den çıkarılan hükümleri ifade etmek istedik. 

E-EIS — Başka söz alan yoktur. Takrir de ve
rilmediğine göre maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 3G56 sayılı kanunun 7 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yukarı dereceye terfi için en az üç sene bir 
derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece 
maaşını fiilen almış ve üst dereceye terfie ehliyet 
kazanmış olmak şarttır. 

Ehliyet, memurun meslekî bilgisi, haşarılığı, 
sicilli, âmir ve müfettişlerce yapılan tezkiyeler 
gözönünde tutularak takdir olunur. Bu hükmün 
tatbik şekli nizamname ile gösterilir.. 

Hususi kanunların, ehliyetin tâyini hakkın
daki hükümleri mahfuzdur. 

Müddetini doldurmadan yukarı derecede bir 
memuriyete tâyini ıcabedcnler, müddetlerini dol
duruncaya kadar eski derece maaşlarını alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden 
fazla terfi caiz değildir. Şu kadar ki, kadroya 
göre aşağı derecede memuriyet olmadığı veya 
uüıi-memur bulunmadığı takdirde yedinci ve da
ha yukarı derecelerden birine en çok iki derece 
aşağıdaki memurların tâyini caizdir. Bu suretle 
en çok iki derece yukarıdaki memuriyetlere tâyin 
olunanlara, o derece maaşı tu tan ve fevkalâde 
zamları ile hak kazanmış bulundukları derece 
maaşı tutarı ve fevkalâde zamları arasındaki 
fark İcra Vekilleri Heyeti karariyle tazminat 
olarak verilebilir. 

Altıncı madde hükümleri mahfuz kalmak üze
re üçüncü ve daha yukarı derecelerdeki memuri
yetlere tâyin edilebilmek için yüksek mektep 
mezunu olmak şarttır. 

Altıncı ve daha aşağı derecelerdeki memuri
yetlere bu dereceler karşılık gösterilerek daha 
aşağı derece ile memur tâyini caizdir. 

t ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, bir sua
lim var. Bu maddenin sonunda, ikinci fıkrasın
da üçüncü ve daha yukarı derecelerdeki memu
riyetlere tâyin edilmek için yüksek mektep me
zunu olmak şarttır deniyor. Demek ki, yük
sek mektep mezunu olmıyanlar dör
düncü dereceye kadar yükseleceklerdir. 
Şimdi bazı teşkilât kanunlarında tahsi
le göre dereceler tesbit edilmiştir. Falan tah
sili gören falan dereceye, falan tahsili gören fa
lan dereceye kadar denilmiştir. Bu devam ediyor 
mu ? 

BÜTÇE En. M. M. H. W. KEÇMÎR (Tokad) 
— Hususi hükümler bakidir. 

t ARUKAN (Devamla) — O halde şimdi ga
rip bir vaziyet hâsıl oluyor. Malûmu âliniz Nafıa 

Teşkilât aKnununda telmik adamlar üç smıfa 
ayrılmışlardır : Fen memuru, mühendis, yüksek 
mühendis. Yüksek mühendisler bilaistisna her de
receye çıkabilirler. Yalnız mühendisler 5 nci de
receye kadar yükselebilir, deniyor ki, onların 
tahsili lise tahsilinden daha büyüktür. Fakat tah
sili âli değildir. Fen memurları da 6 ncı derece
ye kadar yükselir deniyor. Fakat burada ondan 
daha küçük bir tahsillinin 4 ncü dereceye kadar 
yükselmesi kabilken öbürlerinin böyle 5 ve 6 ncı 
derecelerde kalmaları doğru değildir. Bence Na-
fia Vekâletinin, icabediyorsa, bu teşkilât kanun
larını değiştirecek bir kantin lâyihası getirmesi
ni teklif ediyorum. Yani mesele, iktidarı olan 
meslek adamlarının, bu kanuna göre daha yüksek 
tahsil gördükleri halde, büsbütün mağdur bıra
kılmaması içindir. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun sekizinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bulundukları derecelerde kanuni müddetle
rini doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu 
halde , hususi teşkilât kanunlarının koyduğu 
yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar do-
layısiyle üst dereceye geçirilemiyenlerle kanuni 
hükümler dairesinde terfie hak kazanmış bulun
dukları halde kodroda açık yer olmamak veya 
bulundukları memuriyette kalmalarına idarece 
lüzum görülmek veya bulundukları memuriyetler
de üst derece bulunmamak sebepleriyle terfi e-
demiyenlere bir üst derece maaşı ve bu derecede 
de bir terfi müddeti geçirerek aynı sebeplerle 
üst dereceye geçemiyen veya terfi edemiyenlere 
daha üst bir derece maaşı verilir. 

ikinci derece memuriyetlerde bulunupta bu 
suretle bir üst derece maaşı almış olanlardan 
bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak ka
zananlara yüz lira aylık tazminat verilir. 

Birinci derece memuriyetlerden bu deecede 
bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak kaza
nanlara yüz lira ve bunlardan ikinci bir terfi 
müddetini doldurarak terfie hak kazananlara da
ha yüz lira aylık tazminat verilir. 

Bu madde hükmüne göre yapılacak terfi
lerde memurun bulunduğu derece maaşını bir 
terfi müddetince müktesep hak olarak almış bu
lunması şarttır. 

C. TÜZEL (Kayseri) — Efendim, encümenin 
teklif ettiği 4 ncü maddenin son fıkrasında (bu 
madde hükmüne göre yapılacak terfilerde memu
run bulunduğu derece maaşını bir terfi müdde
tince müktesep hak olarak almış bulunması (hak 
olarak almayan memurlar hakkında encümen iza
hat, veriyor) mazbatasında da bulundukları de
rece maaşlarını müktesep esastır) diyor. Fakat 
istisna mevkilerinde, ihtisas mevkilerinde bulu
nan memurların neden dolayı bu farktan istifa-
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de etmediklerini izah etmiyorlar. Lütfen mazbata 
muharriri encümen mazbatasında istisna ve ihti
sas mevkilerinde terfi müddetlerini doldurmuş 
olmalarına rağmen bunların terfiden mahrum 
bırakılmalarının neden ileri geldiğini izah et
melerini rica ederim. Kendilerinin izahlarını 
dinledikten sonra bu husustaki maruzatımı ar-
zedeceğim. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
—' Efendim, şimdi mevzuubahis olan memur
lar Teadül Kanununun 6 ncı maddesine giren 
memurlardır. Yani bunlar hukuk müşaviri, va
liler, kalemi mahsûs müdürleri, mütercimler. 
Teadül Kanununun 6 ncı maddesi, bunların 3 
ncü madde kayıtlariyle mukayyet olmaksızın 
kadro derecelerine yekten tayinleri imkânla
rını vermektedir. Yani diğer memurların tah
sil derecelerine ve hizmet müddetlerine göre 
muayyen kadro derecelerine tâyin edildikleri 
halde burada mevzuubahis olan memurlar hiç 
bu gibi: kayıtlarla mukayyet olmaksızın tâyin 
ediliyorlar. Meselâ 100 liralık bir hukuk müşa
virini nazarı itibare alalım. Buraya müktesep 
hak derecesi 40 lira olan bir kimseyi 100 lira 
ile tâyin etmek imkânını bu madde ile elde 
etmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh, bunların bu 
imtiyazlı vaziyeti nazarı itibare alınarak bu 
kanununun 4 ncü maddesinin son fıkrası bu 
şekilde kabul edilmiş bulunuyor. (Doğru, doğ
ru sesleri). Arkadaşımın bu bapta vereceği 

. diğer izahata göre ayrıca arzı malûmat ederim. 
C. TÜZEL (Kayseri) — Efendim, Mazbata 

Muharriri arkadaşımızın izahatından ve mazba
tada verilen malûmattan anladığıma göre bil
hassa iki sınıf memur bu maddenin temin etmiş 
olduğu haklardan mahrum etmek lâzımgcldiği 
kanaatinde bulunduklarını zannediyorum. Bun
lar da istisna mevkiinde bulunan memurlarla 
ihtisas mevkilerinde bulunan memurlardır. 
Müsaade buyurursanız ihtisas ve istisna mev
kilerine getirilen memurların nasıl geldikleri
ni ve terfilerinin nasıl bir usule tabi olduğunu 
kısaca gözden geçirelim, ondan sonra Encüme
nin ve benim, noktai nazarımdan hangisinin 
doğru olduğunu yüksek takdirinizle ayırt eder
siniz. 

îstisııa mevkiinde bulunan memuriyetleri 
bugün yaşamakta olan kanunun 6 ncı madde
si tadat ediyor. Diyor ki, elçilikler, müfettişi 
umumilikler, valilikler, Riyaseti Cumhur me
murlukları, hukuk müşavirlikleri, istisna mev-
kileridir. Bir de geçenlerde neşredilen diğer 
bir kanunla Millî Emniyet Reisliği kezalik bir 
istisna mevkii olarak kabul edilmiştir. Kanu
nun istisna mevkii hakkındaki hükümlerine 
göre herhangi bir memur istisna mevkilerine 
tâyin edildiği, takdirde o memurun baremdeki 
derecesine bakılmaz. Baremdeki derecesi her 
ne olursa olsun memur, tâyin edildiği kadroda
ki maaşını tam olarak alır. Fakat kanun hük

münü burada kesmiyor. Ayrıca bir fıkra da
ha ilâve ediyor. Bugün mer'i olan kanun di
yor ki'; bu suretle istisna mevkiine tâyin edil
miş olan memurlar bir terfi müddetini doldur
dukları takdirde aynı vazifenin üst derecesin
deki memuriyete terfii caizdir. Yalnız bu va
zifeler kendileri için hakkı müktesep teşkil 
eder. Amma bunun haricinde bir vazifeye 
tâyin edildikleri takdirde hakkı müktesep teş
kil etmez. Yani bu memurlar başka bir vazife
ye yeniden tâyin edildikleri takdirde böyle bir 
hakkı müktesep iddiasında bulunamazlar. Mük
tesep hakları ne ise ancak o maaşla kadroya 
girerler. 

İhtisas mevkileri hakkındaki hükümlere gelin
ce; bunun hakkında da kanun ayrı bir hüküm 
sevkediyor. Diyor ki, ihtisas mevkelerine tâ
yin, edilecek memurlar; meslekî bilgilerini, temin 
için hariçte kaç sene çalışmış iseler her iki senesi 
bir derece addedilerek gireceği barem derecesi 
tosbit edilir. . 

Şu halde 10 - 15 sene hariçte çalışmış bir dok
tor veya avukat veya diğer bir meslek erbabı 
ihtisas mevkiine getrildiği • zaman şöyle bir he
sap ameliyesi yapılacak. Bu adam, mektepten 
hangi tarihte neşet etmiştir. İlk gireceği barem 
derecesi hangisidir. Hariçte geçirdiği her iki 
sene derece itibar edilerek girebileceği barom 
derecesi tesbit edilir. Bu suretle 7, 8 veya daha 
yukarı dereceye alınır. 

Onun hariçteki serbest faaliyetini Devlet me
muriyetinde, âmme hizmetinde geçmiş gibi mu
ayyen bir kadroya tâyin ederek son 100, 125 lira 
kadrolu ihtisas mevkiine gelmeye haklısın. Ka
nun bunun için diyor ki, bu suretle ihtisas mev
kilerine tâyin edilen memurlar dahi bulunduk
ları derecede bir terfi müddetini ikmal edince 
aynı vazifelerde üst derecelere terfi edebilirler. 
O halde bu meriyette bulunan kanun istisna ve 
ihtisas mevkiinde bulunan memurların hakkı 
mükteseplerini almamaları halinde kendilerine 
münhal vazife olarak üst dereceye terfii hakkını 
tanımaktadır. Fakat üst derecede vazife olmazsa 
ne olacaktır. Bir memur ihtisas mevkiinde üç 
sene çalıştı. Yukarda münhal yoktur. Bu me
mur ila nihayc böyle çalışacak mıdır? Mevzuu
bahis olan sekizinci maddenin tadilidir. 

Bugün yaşamakta olan kanun diyor ki, bir 
memur sicilli ve ehliyeti itibariyle terfie hak 
kazanmış olduğu halde aynı derecede iki terfi 
müddeti geçirir, fakat yukarı derecede münhal 
kadro olmaması .dol ay isiyle terfi edemezse o me
mura bir derece yüksek maaş verilir. Bu 
memurun maaşını müktesep hak olarak alma
sına hiç bir kayıt yoktur. Yani o memur ister 
müktesep hak olarak maaşını alsın, ister bir is
tisna vaziyetinde bulunsun, bulunduğu yerde iki 
terfi-müddeti geçirirse ve terfi edemezse o me
mura bir derece üst maaşı verilir. Bütçe Encü-
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meni bu sekizinci maddeyi tadil ediyor ve ta
dil ederken diyor ki, Hükümetle tamamiylc 
mutabık olarak ben de kabul ediyorum,- memur
ların bir ıztırabı da bir memuriyet derecesinde 
iki terfi müddeti doldurduğu halde kadrosuzluk 
yüzünden terfi edememesidir, binaenaleyh buna 
bir çare bulmak lâzımdır. O halde ne .yapma
malıdır? ..föğer memurun ehliyeti varsa ve si
cilli terfiine mani değilse bir terfi müddetini ge
çirenlere bir üst derece maaşı verilmelidir. 

Hattâ bugün yaşamakta olan 8 nci maddeyi 
biraz daha tevsi ederek sadece üst derece maaş 
verilmek değil aynı zamanda terfi etmiş adde-
dümelidir. Kczalik kendi kadro vaziyeti müsait 
olmamasından dolayı 2 dereceye kadar terfi şek
li kabul edilmiştir. Bu kayıttan istifade edile
bilmek için encümen memurun müktesep hakkı 
bu edereceye ulaşmış olmalıdır diyor. Bendeniz 
diyorum ki, böyle bir kaydın ilâvesi hem bugün 
yaşamakta olan kanunun temin etmiş olduğu 
müktesep bir hakkı ihlâl eder, hem adalete tama
men mugayirdir. İhtisas ve istisna mevkilerine 
ihtiyaç yoksa niçin kanun bu hakkı, müktesep 
hakkı ile takyit etsin. Doğrudan doğruya 100 li
ralık bir mevkie getirilen bir memura o mevkiin 
maaşı veriliyor. Demek ki, ihtisas mevkilerine 
htiyaç vardır. Barem dahilinde 30 - 40 lira ma
aş almak hakkını haiz olan bir adama terfi müd
detini doldurduğu zaman üst derece maaşını ve
riyoruz. 

Bunlar bir terfi-müddetini doldukları takdir
de üst dereceye terfi hakkını haizdir. Yine mer
iyette olan 8 nci madde diyor ki, (iki terfi müd
detini doldurdukları halde bir üst derece maaşı
nı alır.) Bütçe Encümeni diyor ki, zaten bulun
dukları derecenin maaşını müktesep hak olarak 
almıyor ki. Hak etsin, çalışsın, hepsini verelim. 

Gl. K. iSEVÜKTEKÎN* (Diyarbakır) — Üç 
sene mi? 

0. TÜZEL (Devamla) -—Üç sene değildir. 
Yani meselâ baremin umumî hükümlerine göre 
40 liralık derecedeki bir memuru 100 liralık bir 
yere tâyin etmek mümkündür. Şimdi. Bütçe En
cümeni diyor ki, baremin hükmüne göre bu memur 
terfi ettirilmiş olsaydı 40 lira alırdı. Emsali de 
40 lira alır. Bulunduğu derecede kaç terfi müd
deti geçmiş olursa olsun. Evvelâ bu 100 liravr 
hak etsin. Meselâ 40 da değil mi? 50, 60, 70, 80, 
90 bu dereceleri katetsin, yani 20 sene sonra an
cak 100 lirayı alabilecektir. 

Üç kere altı 18, arada bir terfi müddeti de 
doldurmak lâzımgeldiğino göre 21 sene, Binaena
leyh, bir istisna mevkiine getirilmiş bir memu
run yüksek kadroda münhal olmazsa 21 .sene 
beklemesi lâzımgclir. Arkadaşlar, hangi müte
şebbisi bu vaziyette ihtisas mevkiine getirmek ka
bil olur? Tasavvur buyurun, hariçto serbest ça
lışan bir avukatı, mühendisi, mimarı günün bi
rinde, ondan istifade etmek istiyen bir vekil, 
istisnai bir mevkie, kadro maaşı olan 100 lira ile 

tâyin ediyor. Fakat bununla beraber ona söyli-
yeceği şey şudur; arkadaş, buraya geldikten 
sonra sen ancak 26 sene sonra terfi edebileceksin. 
Çünkü sen serbest çalışmışsın, Devlet memuri
yeti vermemişsin, kadro maaşını almak için mük
tesep bir hakkın yoktur, burada terfi edemezsin. 
Rica .ederim arkadaşlar, bu şekilde âmme hizme
tini gördürmek için kimseyi getirmeye imkân 
yoktur. Bu itibarla bıinlarm istisnai mevkide 
bulundukları kadroda terfi etmek haklarını ta
nımak lâzımdır. Eğer böyle bir ihtiyaç ve zaru
ret yoksa ihtisas ve istisna mevkilerini kanundan 
çıkaralım arkadaşlar. 

Encümen âzasiyle yaptığım görüşmelerde ba
na dediler ki, esasen bugün mer'iyette olan ka
nunun 8 nci maddesi bu hakkı tanımamıştır. Fa
kat orada mutlak bir hüküm vardır. Bir memur 
iki terfi müddetini doldurupta terfi edemediği 
takdirde kendisine bir üst derece maaşı verilir 
deniyor. Amma ihtisas ve istisna mevkiinde olan
ların bundan istifade edeceğine dair bir kayıt 
mevcut değildir. Onların terfi edebilmeleri an
cak üst derecede kadro olmasına bağlıdır. Ben 
cevap olarak diyorum ki, Encümenin ortaya koy
duğu delil kendisini tekzip etmektedir. Mademki 
ayırca böyle bir fıkraya ihtiyaç olmaksızın bu 
temin ediliyordu, o halde Bütçe Encümeni 8 nci 
maddeyi tadil ederken (şu kadar ki) diye bu 
fıkraya neden ihtiyaç gördü arkadaşlar? Madem
ki bir haktan istifade edemez diye bir hüküm 

' yoktur, orta yerde bu hükmün- mevcut olmama
sı, dolay isiyle- bu memurların bundan istifade 
edemeyecekleri kanaatiyle bu fıkrayı istisnaen 
buraya, koymağa lüzum kalmazdı. Bugün bu va
zifelerde bulunupta 20 gün sonra terfiini bekli
ydi bir takım memurlar vardır ki, bu fıkra muci
bince bu memurların terfilerine uzun seneler için 
bir set çekilmiş olacaktır. Binaenaleyh gerek 
mhterem Maliye Vekilimizden ve gerek daima 
müktesep haklarda en büyük hassasiyet ve titiz
likle hareket eden sayın encümenden bu fıkranın 
tayyına muvafakat buyurmalarını rica ediyorum. 
Bu maksatla da bir takrir takdim edij^orum. Rey 
Yüksek Heyetinizindir. 

BÜTÇE En M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
— Bendeniz gerek altıncı maddede, gerek 13 
ncü maddede bahis mevzuu olan istisnai mev
kiler lüzumlu mudur? değil midir? meselesinin 
münakaşasını yapacak değilim. Yalnız vaziyeti 
kısaca anlatmağa çalışacağım. 6 nci madde şü
mulüne giren memuriyetlere tâyin edilenler 
için arzettiğim gibi üçüncü maddedeki kaydü 
şartlar mevzuubahis olmaksızın kadro derecesi
ni almak imkânı- mevcuttur. Yani 100 lira ma
aşlı bir kadroya müktesep hak derecesi bunun 
çok dununda olduğu halde bazı zaruretlerle 100 
lira ile tâyin imkânı vermektedir. Bu 6 nci 
maddenin diğer hükümlerine nazaran da bu şe
kilde tâyin edilen bir memur, her terfi müdde-
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tini doldurdukça otomatik olarak âzami dere
ceye doğru terfi etmektedir. Yani 40 lira mük
tesep hakkıdır. 100 liralık yere tâyin edilmiş
tir. Bu maaşı almaktadır. Her üç seneyi dol
durdukça 50 - 60 - 70 e çıkmak suretiyle mükte
sep hak 100 e doğru yaklaşmaktadır. 100 lira
da üç seneyi doldurmak şartiyle hattâ mükte
sep hak derecesinin kadro derecesine intibakına 
lüzum olmaksızın kadro imkânı varsa, 125 e 
çıkmak imkânı da vardır. 

Arkadaşlar, baremdeki bu tadili kadro im-
• kansızlığı yüzünden, iki, üç, hattâ 4 terfi müd
detini doldurduğu halde terfi edemiyenlere ter
fi imkânları vermek için yapıyoruz. Bu arka
daşlar bunlarla kabili kıyas mıdır? Altıncı 
maddenin şümulüne giren memurların imtiyaz
lı vaziyetini arzettim. Buna yenilerinin ilâvesi
ne lüzum var mıdır? Bahsedilen 8 nci maddenin 
bunlara kabili tatbik olduğu da şüphelidir. Tefsir 
mevzuudur. (Alkışlar). 

Yüksek Reisliğe 
Arz ve izah ettiğim sebeplere binaen 4 ncü 

maddenin son fıkrasının lâyihadan çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
O. Tüzel 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Naza
rı itibare alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibare 
alınmadı. 

O halde maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 3656'sayılı kanunun onuncu 
maddesindeki on beşinci derece kaldırılmış ve on 
dördüncü dereceye ait muvakkat tazminat mik
tarı on beş liraya çıkarılmıştır. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. -— A) Maaşlı ve ücretli me
murlara (açık maaşı alanlar dâhil) her çocuk 
için beş lira aylık çocuk zammı verilir. İn fakı 
memura ait olan üvey çocuklar öz çocuk sayılır. 
Ana ve babanın her ikisi de memur ise çocuk 
zammı yalnız birisine verilir. 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez: 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2. On dokuz yaşını dolduran erkek, yirmi 

beş yaşını dolduran kız çocuklar; (19 yaşını bi-
* tirdiği halde yüksek tahsile devam etmekte 

bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek 
üzere tahsillerini ikmal edinceye, kadar bu zam
mın verilmesine devam olunur). 

3. Hakikî veya hükmi şahıslardan aylık 
veya gündelik alan çocuklar. 

C Üçüncü ve daha yukarı derece aylıkla
rını gerek müktesep hak olarak, gerek mükte
sep hak teşkil etmemek üzere alanlar ve bu de
receler maaşı ile müktesep haklan olan dere

ce maaşı arasındaki farkı üçüncü madde gere
ğince tazminat olarak alanlara çocuk zammı 
verilmez. 

D) Bu maddeye göre çocuk zammı verilen
lere 4178 sayılı kanunun üçüncü maddesi hük
mü tatbik olunmaz. 

¥ . D. KARSLIOĞILU (Yozgad — Efendim, 
bendeniz bir hususu sormak istiyorum. Ana ve 
babanın her ikisi de memursa çocuk zammı yal
nız birisine verilir deniyor. Her ikisi de memur 
olan ana ve baba birbirinden ayrılmışsa, boşan
mış bulunursa ona dair bir sarahat yoktur. 
Hangisine verilecek? Gerçi ikisi bir arada olma
dığı vakitlerde çocuk kimin yanında ise ona ve
rilecektir. Ancak herhalde bir sarahat ister. 

R. PEKER (Kütahya) —Arkadaş lar ; emek
li, dul ve yetimlerin encümene giden maddesi 
müzakere olunurken bir arkadaşın teması müna
sebetiyle arzettiğim bir noktayı tekrarlamama 
müsaadenizi rica ederim. 

Memlekette bilhassa hayatın sikmtısı yükünü 
daha fazla çeken az aylıklı, az gelirli tabakalarda, 
yüksek makamlarda çok maaşlar alıyor gibi bir 
'fikir vardır ve bu fikir cemiyeti içinden rahat
sız edecek bir gelişımeye de yavaş yavaş mazhar 
oluyor. Benim burada söz alışımın esası, az ay
lıklı arkadaşların bu yanlış olan düşüncelerini 
tashihe imkân verecek, bu madde üzerinde, 
bir nokta teklif etmektir. Demin de arzettiğim 
gibi, insanlara bütün şartlariyle, bütün ha
yatın tadlarma, ve mazhariyetlerine müsavi 
olarak nail kılmak imkânlarını verecek rejim
lerde dahi en çok maaş alan, en az maaş alan 
dereceleri en sıkı bir hale koymak arzusuna rağ
men buna muvaffak olamamışlardır.. En az alan
la en çok para alan arasında 30 dereceye yakın 
bir tef avut arzetmiştir. Bizim mer'i olan. ve 
şimdi yeni rötuş ve reviziyondan sonra yeni şek
lini alacak olan bareme göre meselâ en küçük 
rütbeli bir subayın aldığı para ile, ordunun en 
yüksek rütbesine na i l olmuş olan bir maraşal ve
ya bir orgeneralin maaşı arasındaki fark 
derece itibariyle 14 fakat maaş itibariyle 
8 mislini geçmez, vaktiyle mülâzımı saııi 
dediğimiz teğmen 2,5 lira maaş alırken bir ma
raşal L50 altın aylık alırdı. Yani Osmanlı Dev
leti camiasında mevcut nizam 60 misli fark ar-
zeden o noktadan yukarıya doğru gelişmeleri ve 
istikbalin ümitleri belki, zamana nazaran biraz 
fahiş, olmakla beraber, 60 derece fark gösteren, 
besleyici, imkânlar vardı. Şimdi bizde fiili ola
rak asgari 80 lira. en fazla 600 lira aylık alanlar 
arasında 7 - 7,5 misli bir farka inmiştir. Her 
hangi bir zam yapılırken, mesela pahalılık dev
rinin girmesi icabı olarak geçen yıl yaptığımız 
zamlarda yine fazla maaş alan tabaka farzedile-
rek onlara verilen zammın yüzde nispeti, az ma
aş alanlara nazaran daha az bir mikyasta tutul
muştur. 

Şimdi benim burada teklif edeceğim nokta, 
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daha ziyade pisikolojik bıv noktadır."'Hakikatte 
bunun Hazineye olan tesirini hesap etmedim, 
encümendeki arkadaşlarımın söylediğine »öre 60, 
70 bin liralık bir farktır. Fakat bu istisnayı 
besi iyen. bir mahiyet bu şekilde de mevcuttur. 
Müzakere edilen 6 ncı maddenin (C) fıkrasında 
yapılan istisnalar meyan nida 3 ncü ve yukarı 
dereceden aylık alanlara çocuk zammı verilme
mektedir. Bu yukarı derecelerden.aylık alanlar, 
memleketin en yüksek vazifelerinde bulunan, 
yaşını başını almış, fakat hayatın mümkün kıla
cağı istirahata daha çok muhtaç, evlat ve torun 
sahibi olmuş ve hayatın ağır yüklerini taşımak 
vaziyetine girmiş olanlardır. Çocuk zammını za
ten kanunda, bir çok tahditlerle bağlıyoruz. 19 
yaşım bitirenlere veya yüksek tahsilde ise 25 
yaşını bitirenlere vermiyoruz. Bu kayıtlar da 
nazarı dikkate alınır ve büyük yaşta olan in
sanların buna. müstahak küçük çocukları varsa 
bunların da adedi çok az olacağına ve bunun da 
bütçede miktarı gayet az bir yekûn tutacağına 
nazaran, bu mazhariyetten fazla aylık alıyor 
dâvasını esas tutuyor um usuz gibi istisna etmek 
doğru bir şey değildir. 

Binaenaleyh çocuk zammı diye verdiğimiz 
parayı, malum olan bütün diğer tahdid ve sı
ralama şartlarına riayet olunmak kaydı altlınla 
bütün barem derecelerinin heyeti umumiyesine 
şâmil bir şekle getirilmesini teklif ediyorum. 
Bunun için de bir takrir takdim ediyorum. 

(Doğru doğru sesleri). Takririm (C) fık
rasının tayyı hakkındadır. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl), — Burada «'ni
fakı memurlara ait olan üvey çocuklar» tâbiri 
vardır. Bundan maksat nedir? İzah etsinler. 
Hukukan üvey çocuklara karşı infak mecburi
yeti yoktur. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. H. N. KEŞMİR 
(Tokad) •— Efendim; altıncı maddenin (O) 
fıkrasında üçüncü ve daha yukarı derecelerde 
bulunan memurlara çocuk zammı yapılmıyaea-
ğına dair bir hüküm vardır. 

Sayın Keçe.]) Pek er memur hiyerarşisi üze
rinde ve bunların maaşları arasında'farkın ne 
olması hakkında bazı. beyanatta bulundular. 
Esas itibariyle haklıdırlar. Aşağı yukarı her 
yerde aşağı derecelerde yukarı dereceler ara
sında maaş farkı gittikçe mütezayittir. Bunun 
esbabı da malumdur. Bu kanun ile baremin bu
na müteallik olan cihetlerinin ıslah meselesi 
mevzuubah's değildir. Belki ilerde baremin 
heyeti umum iyesi ile alındığı zaman bu mevzu 
üzerinde de durulabilir. Biz bu yardımın va
sati H-4 çocuk itibariyle ; 15-20 lira tutaca
ğını nazarı itibara alarak bilhassa küçük me
murlar üzerinde müessir olacağını düşündük 
ve bu memurlar üzerinde tevakkuf ettik. Bu
nun biraz da pisikolojik sebepleri var. Bu iti
barla maddeyi bu şekilde tesbit etmeş bulunu
yoruz, 
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sebeple paramızın iştira kuvveti mühim nispet
lerde azaldığı için , yüksek derecede bulunan 
memur da küçük ve orta derecede bulunan 
memurlar da bugün son derece mustariptirler. 
Bizim daha ziyade küçük memur üzer'nde niçin 
durduğumuzu arzettim. 

Mam afi şunu derhal ilâve edeyim ki, yüksek 
derecedeki memurların adedi pek az dır. Bun
lar istisna edilmese dahi işin malî portesi büyük 
değildir. 

S. PEK (Kocaeli) — Efendim; bir kanun 
vardır, çocuksuz ve az çocuklu hâkimlerden mu
ayyen bir para kesilir. Ook çocuklu hâkimlere 
verilir. Bu kanun berkarar olacak mıdır? 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
— Efendim ; arkadaşımın-, temas ettiği mesele en
cümende mevzuubahis edilmiştir. Bazı arkadaş
lar bu ikinci yardım şekli olduğu için diğer hük
mün kaldırılması meselesini ortaya koymuşlardır. 
Fakat düşündük bu kanunun doğrudan doğru
ya mevzuuna giren bir mesele değildir. Bu ka
nundan başka şu veya bu kanunun, yani mev-
zuubahsedilen Hâkimler Kanununun haricinde 
daha. bir çok kanunların da noksan tarafları ha
tıra gelmiştir. Bu kanunla böyle bir çok kanun
ların noksanlarını- ikmal etmek mevzuubahso-
madığı düşünülerek biz Adliye Arekilinden yalnız 
bir temenni ile iktifa, ettik. İcabediyorsa ayrıca 
bir tadil teklifi getirmesini rica ettik. 

•F .F. DÜŞÜNSEL (Bingöl — B u r a d a «İn
fak ı memura ait olan» deniyor; şöyle desek, «Me
murca. infak edilen çocuklara»... 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
— Arzedeyim, bu hüküm elyevm yaşamakta olan 
Çocuk zammı Kanununda mevcuttur. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — «Ait olan» 
kaydı var mıdır'? Yarın Divanı Muhasebatta ait 
olmıyanui bir hükmü olmıyacağı için nazarı iti
bara alınmaz. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
— Şimdiye kadar Divanı Muhasebatın tatbika
tında bir müşkile rastlanmamıştır. Bu da pek 
farklı değildir. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Ben şöyle di
yorum: Kanunda «înfakı memura ait olan» di
ye bir maddemiz yoktur. «Memurca infak edi
len çocuklar» desek daha hakikate uygun olur. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
— Tadilini mi teklif-buyuruyorsunuz1? 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Evet, bir 
takrir vereceğim. 

A. N. DEMİRAÖ (Sivas) — Çocuk bakımın
da esas olan babadır. Binaenaleyh evvelemirde 
çocuklara, baba bakmakla mükelleftir. Onun için
dir ki, 7 nci maddenin son fıkraları ana ve baba 
her ikisi memur ise (A) l'ıkrasiyle verilecek yar
dım parası yalnız babaya verilir. Bu esası ka
bul ettikten sonra yani çocuk, zammını babaya 
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Vermek esası kabul edilince bunu 6 ncı mad
de de ka.bul etmek lâzım geliyor. Ancak ana ve 
baba ayrı ise ve çocuğa da ana bakıyorsa arlık bu 
zammı babaya vermekte mâna kalmaz. Onun 
için şöyle -bir teklif yapıyorum: «Çocuk zammı 
babaya verilir. Bu esas baki kalmak suretiyle 
ana ve baba ayrılmışilarsa bu zam çocuğa bakana 
verilir» diye tashih etmek lâzımdır, Yani çocuk 
zammının esası ve 7 nei maddede çocuğu doğa
caklara verilecek para gibi babaya vermektir. 

Fakat ayrı iseler çocuğa hangisi bakıyorsa ona 
verileceğini lütfen encümen tashih etsin. Eğer 
bunu burada tashih etmezsek her ikisi de memur 
ise ikisi de almak isterler. Bir teşevvüşe sebep 
olur. Onun için kanunda esas olarak babaya ver
mektir. Şayet ayrı iseler çocuğa hangisi bakı
yorsa ona verilmelidir. Bilmem encümen kabul 
eder mi? 

F. BAYSAL (Kayseri) — Evet. 
A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Mademki en

cümen esası kabul ediyor. Benim takrir verme
me lüzum kalmamıştır. 

H. N. KEŞMİR (Tokad) — Tatbikatta müş
külât yoktur.. Onun için bilmem ki buna lüzum 
var mı? 
' A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Efendim tatbi
katta müşkülât olacağını zannediyorum. Müş
külâttan sarfınazar teşevvüş olacaktır. Çünkü 
ilcisi do memur ve ayrı olan ana baba her ikisi 
de kendisi almak ister. 

H. N. KEŞMİR (Tokad) — Babanın velayeti 
vardır babaya verilmesi lâzımdır, tatbikatta 
bu merkezdedir. Boşanmalarda mahkeme ilâ
mı nasılsa öyle verilir. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — O halde bir tak
rir veriyorum. 

REİS Madde hakkında verilen takrirleri 
okutuyorum: 

Yüksek Riyasete 
6 ncı maddenin (C) fıkrasının tayyım teklif 

ederim. 
Kütahya 
R. Poker 

Yüksek Reisliğe 
(Memurca infak edilmekte olan) şeklinin 

kabulümü arzeylerim. ' 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 

Yüksek Reisliğe 
u' ncı maddenin (A) fıkrasının çocuk zam

mından sonra babaya verilir. Ana ve baba ayrı" 
iseler İni zara çocuklara bakana verilir. 

Sivas 
A. N. Demirağ 

REİS — Takrirleri tekrar okutup, reyinize 
arzedeceğinı. 
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(Recep Pekor (Kütahya) nm takriri tekrar 

okundu). 
REİS — Takriri reyinize arzediyorum: Na

zarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı dik
kate alınmıştır. 

Şu halde C fıkrasını tayyediyoruz. 
(Feridun Fikri Düşünselin takriri tekrar 

okundu). 
BÜTÇE E. M, M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 

— Encümen iltihak ediyor efendim. 
REİS — Takriri yüksek reyinize arzediyo

rum. Encümen de iltihak ediyor. Nazarı iti
bara alanlar... Alnuyanlar... Takrir nazarı iti
bara alınmıştır. 

(Abdürrahman Naci Demirağ'in takriri tek
rar okundu). 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. H. N. KEŞMİR 
(Tokad) — Efendim, Encümen bunu kabul 
etmiyor. Bu, tatbikatta halledilmiştir. Ahkâ
mı umumiyeye ait hükümlerdir. Bunun tefer
ruatına girmek bir çok komplikasiyonlar yara. 
tabilir. Binaenaleyh bu kâfidir. 

A . N . DEMİRAĞ (Sivas) — Efendim, bil
mem Encümenle neye anlaşamıyoruz? Madem 
ki bu ahkâmı umumiye ile halledilmiştir de 7 nci 
maddenin. A fıkrasına göre çocuğu olanlara ve
rilecek bir maaş yardım parasının babaya ve
rilmesi neden tasrih edilmiştir ve bu neden tas
rih edilmek istenilmemektedir? Esas itibariyle 
çocukların in fakı ile mükellef olan babadır. 
Fakat ayrı yaşıyorlar da baba da çocuklara 
bakmıyorsa o zaman tabi atiyle bu yardımın 
anaya verilmesi lâzım gelir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. H. N. KEŞMİR 
(Tokad) — Efendim daha bir çok İhtimaller 
hatıra gelebilir. Ahkâmı umumiyenin halletti
ği b :r şeyi burada tekrar mevzuubahis etmek 
doğru değildir. 

A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Meselâ? 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. H. N. KEŞMİR 

(Tokad) — Burada misal arzedemem. Tatbi
katın derpiş ettiği bir çok ihtimaller vardır. 
(Reye reye sesleri). 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum. 
(Takrir tekrar okundu). 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Mazbata mu
harririnden soruyorum. Ahkâmı umumiye hal
letmiştir diyorlar. Ahkâmı umumiyede bu dâ
vayı halleden bir hüküm yoktur. 

Karı koca birinden: ayrılırîarsa mahkeme ço
cuğu da anaya verirse baba nafaka vermekle 
mükellef olacağı tabii yani vereceğiniz bu beş 
lirayı baba almak hakkını kendisinde görür ve 
alır. Halbuki çocuğa bakan anadır. Bunun 
ahkâmı umumiyede halledilmiş bir şekli yok
tur. Onun için bu nokta her halde taczih edil
melidir. Hiç olmasa denilmelidir ki mahkeme 
karariyle çocuk kime kalırsa bu tazminatı o 
alır demek bizimdir. (Gürültüler). 
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A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Bu arkadaşımı

zın noktai nazarına iştirak ederim. 
("Reye sesleri). 
Z. YÖRÜK (Ankara) — Söz istiyorum. 
REİS — Yeniden müzakere acmıyacağım. 
Z. YÖRÜK ( Ankara ) — Teklif hakkında 

söyliyeceğim. • 
Hükmen bakacak olana verilir demek doğru 

olmaz. Hükmen çocuğun verildiği velinin bun
dan istifadesi doğru olmaz. Çünkü nafaka mü
kellefiyeti ana veya babaya verilmiştir. Nafaka 
mükellefiyeti kimde ise ona verilmelidir (Reye 
sesleri). 

REİS — Takriri tekrar okutayım da reye ar
şedeyim. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Müsaade ederse
niz tavzih edeyim. Bir çocuğun bir taraflı nafa
ka mükellefiyeti yoktur. Çocuğa, ana ve baba 
müştereken bakmak mükellefiyetindedir. Bina
enaleyh ahkâmı umumiye ile hallettik dediler. 
Bu, noktaya geleceğim. Arzettiğim gibi ana ve 
baba boşanmış olabilir. Çocuk anada kalır, dâ
va eder, babasına bir nafaka hükmettirebilir. 
înfak mükellefiyeti kendisine tahmil edilmiş, 
baba bu beş lirayı niçin almasın? Beş lira ile bir 
çocuk idare edilemiyeceğine göre ona ekler ve
rir. Hiç olmazsa vereceğimiz parayı çocuk ya
nında infak ve iaşe ediliyorsa kimin yanında 
ise ona verilir diyelim. 

REİS — Reye arzediyorum. Nazarı itibara 
alanlar . . . (Neyi sesleri). 

İki defa okuduk, bir daha okuyalım. 
(Takrir tekrar okundu) 

REİS — Reye arzsediyorum. nazarı dikkate 
alanlar . . . Almıyanlar . . . Nazarı dikkate alın
mıştır 

REÎS -— Encümen düzeltmek üzere takrir i 
alacak mı? 

B. En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) — 
Alıyoruz. 

MADDE 7. — Maaşlı ve ücretli memurlar
dan (açık maaşı alanlar dâhil) : 

a) Çocuğu dünyaya gelenlere; 
b) Memur olmayan karısı ölenlere; ^ 
Son maaş veya ücretinin bir aylık tutarı ; 
c) Memurun ölümü halinde sağlığında be

yanname ile gösterdiği kimseye, eğer beyan
name vermemişse ailesine, son maaş veya ücre
tinin iki aylık tutarı yardım olarak verilir. 

Yabancı memleketlerde vazife gören Hari
ciye Vekâleti memurları ile maaş ve ücretleri
ni aynı esaslara göre alan diğer daireler me
murlarına taallûk eden yardımlarda memleket
te aynı maaş derecesindeki memurlara verilen 
aylık tutarı esastır. 

Ana ve babanın her ikisi de memur ise (a) 
fıkrasına göre verilecek yardım parası yalnız 
babaya verilir. 

Bu yardımlar muhasiplerce tediye emri aran
maksızın derhal ödenir. 

REİS — Kabul erenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. —- Bu kanunun 6 ncı ve 7 nci 
maddeleri gereğince yapılacak yardımlar ile 
168o sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 
58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikra
miyeleri hiç bir vergiye ve tevkifata tabi değil
dir ve bu yardımlar borç için haciz dahi edile
mez. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — 3G5(Î sayılı kanuna tabi ma
aşlı ve ücretli memurlardan (açık maaşı alanlar 
dâhil) memleket içindeki resmî veya hususi sıh
hat müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavi
leri lüzumu i'cnnen sabit olanların tedavi ve yol 
masraflariylc tedavi edilmekte iken ölenlerin ce
naze masrafları dairelerince ödenir. 

Yabancı memleketlerde vazife gören Hariciye 
memurları ile istihkaklarını aynı esaslara göre 
alan diğer memurlardan yukarıki vaziyetlerde 
bulundukları mahallî memleket resmî müessese-
lerinco tasdik edilenlere Türkiye'de verilen mua
dil masrafları tecavüz etmemek üzere Vekâlet
lerinin takdir edecekleri tedavi ve yol masrafla
rı aynı bütçelerden verilir. 

Bu madde hükmü, Maliye ve Sıhhat ve İçti
mai muavenet Vekilliklerince tesbit ve İcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunacak esaslar daire
sinde tatbik edilir. 

î . ARUKAN (EsMşehir) — Bir sualim var. 
Şimdi bu madde hükmüne göre bir memur 
herhangi bir hastanede bilâ müddet tedavi 
edildiği zaman masraflarının dairesine ait oldu
ğu anlaşılıyor. Yalnız benim burada sormak is
tediğim nokta şudur: Eğer bir memur işe girdi
ği bir zamanda bu müzmin hastalık kendisinde 
mevcutsa bu masraf yine Hazineye mi ait ola
caktır? Hastalığı memuriyeti sırasında almışsa 
doğrudur. Bu hâlâ, bazı Devlet teşekkülleri ka
nunlarında mevcuttur. Fakat işe girdiği zaman 
müzmin bir hastalığı olup ta kısa bir zaman 
sonra hastaneye yatması icabederse onun teda
visi yine Hükümete mi ait olacaktır? Eğer bu 
madde bu tarzda telâkki edilirse Hükümetten 
bir temennim vardır. Bu madde tatbik edildiği 
vakit memurlar işe alınmadan evvel behemehal 
3 - 4 mütehassıs tarafından muayene edilmelidir. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
— Esasen bir memur ilk defa memuriyet hizme
tine alınabilmek için onda bazı şartlar aranır ve 
bu meyanda sıhhatli olması şartı da vardır. Sıh
hat raporu ibraz etmesi lâzımdır. Bu bakmadan 
malûl ve hasta olan bir kimsenin Devlet hizme
tine alınması mevzuubahis değildir (Doğru ses
leri). , _ , , ; ^ t ;•"-•! • ^ 
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BEİS — Başka mütalâa var m ı ! Maddeyi 

reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . .'". Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 788 sayılı Memurin kanunu
nun 20, 69 ve 88 nci maddeleriyle 84 ncü cadde
sinin 3335 "sayılı kanunla'değiştirilen (d) fıkrası 
ve 3656 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin, son 
fıkrasi vle muvakkat 16 nci maddesi kaldırılmıştır. 

Y. S. UZAY (Balıkesir) — Bu madde ile kal
dırılmak istenilen Memurin kanununun 88 nci 
maddesi şundan ibarettir: Memurlardan beş sene 
hizmeti olan, 10 sene 20 sene ve daha ziyade hiz
meti olanların bir çocuğu olursa yatılı mektepte 
meccanen okutulur, iki çocuğu olursa yarı ücret 
alınır diyor. Şimdi biz bu kanunla bunu kaldı
rıyoruz. Sebep de çocuğu olanlara her ay beş 
lira vermeyi kabul etmemizdir. Fakat ne yapmış 
oluyoruz? Vereceğimiz para bir senede 60 liradır. 
Tabii bunu da ilerde çocuğumu okutacağım diye 
bankaya koyacak değildir. Öyle de yapsa bir 
senede alacağı 60 liranın 10 senelik tutarı bir se
nelik leyli ücrete tekabül edebilir. Bu kadar bir 
şey vermekle, Memurin kanunu ile memurlara 
verilen böyle bir hakkı geri almak zannederim ki, 
yerinde olmaz. Binaenaleyh o fıkrayı yani 88 
nci maddenin kaldırılması hakkındaki fıkrayı 
kaldıralım. Bu madde varsın Memurin kanununda 
kalsın, bunu istirham, ediyorum. Belki de bu 
madde halen tatbik edilmiyor amma madamki o 
kanunda vardır, bugün tatbik edilmiyorsa yarın 
tatbik edilebilir, yani fiilen kaldırılmış değildir, 
şimdilik sırası gelmediği için tatbik edilmiyor, 
varsın kalsın, çocukları kalabalık olan memurlar 
bundan istifade etsinler, çocuklarını okutsunlar. 

BÜTÇE En, M. M. H. M. KEŞMİR (Tokad) 
—-Efendim, bendenizin' arzedeceğim nokta; Me
murin Kanununun 88 nci maddesinin, 6ü ncu 
maddesinin, 20 nci maddesinin senclerdenbori, 
Memurin Kanunu çıktığı tarihtenberi, Muvazc-
nei Umumiye Kanununa konulan bir madde ile 
daima tatbikinin tehir edilmiş olmasıdır. Bina
enaleyh; bunların tatbikma imkân görülememiş
tir ve görülememektedir. Bu yeni kanımda me
murlara bazı terfi, yardım esasları vazedildiği 
için, ötedenberi tatbik edilmiycn bu eski hüküm
lerin kaldırrlmasını Encümen yeninde görmüş 
ve bu şekilde hareket etmiştir. (Doğru doğru 
sesleri). ' , 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzeylediğim sebepten dolayı 10 ncu 

maddedeki (88 nci maddeleriyle) kelimelerinin 
çıkarılmasını teklif ederim. 

Balıkesir 
Y. Sezai Uzay 

Y. S. UZAY (Balıkesir) — Takririmi geri 
alıyorum.*- _ : 

BEİS'—- Şu halde maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
neşri tarihinde memur bulunan yüksek mektep 
mezunları için bir defaya mahsus olmak üzere 
terfi müddeti iki senedir. 

Gl. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Efen
dim, buna neden lüzum görülmüştür? Bunu an
lamak isti.yorum. 

İL Ş. AD AL (Bolu) — Efendim, Bütçe Encü
meninin mucip sebepler lâyihasında bu maddenin 
istihdaf ettiği gaye izah edilirken eskiden mev
cut bir farkın, yani yüksek mektep mezunları ile 
yüksek mektep mezunu oimıyanlar arasındaki üç 
ve dört senede terfi farkının üç sene olarak bir
leştirilmesi üzerine yüksek mektep mezunlarına 
bir avantaj vermek için bu üç senelik terfi müd
deti bir defaya mahsus olmak üzere, bittabi eh
liyet ve diğer şartları haiz olmak şartiylo, iki 
seneye indirildiği yazılmaktadır. Yalnız kanu
nun istihdaf ettiği bu gayeye nazaran yazılış 
şeklindeki vaziyet bütün yüksek mektep mezun
larına Arerilen bir hakkın tatbikatla muayyen bir 
kısmına verilmesi gibi bir netice hâsıl edecektir-
yani iki sene terfi müddetini dolduran bir yüksek 
mektep mezunu iki sene de terfi etmek imkâ
nını bulacak fakat eski terfi müddeti olan üç 
sene olduğu için iki sene geçerse ve hattâ, üç 
seneyi doldurursa, hattâ dört sene de olsa bu va
ziyette bu haktan istifade otmiyecektir. Yani 
istihdaf edilen gaye bir senelik kıdem zammıdır. 
Bu kıdemde daha fazla hizmet gören bundan is
tifade etmiyor da daha az hizmet görenler isti
fade ediyor. Bunu bir misal ile izah edeyim. Üç 
sene evvel herhangi bir dereceye tâyin edilen bir 
memur var, bir de iki sene evvel o dereceye tâ
yin-edilen bir memur var. Bu kanunun tatbi
katında iki sene evvel tâyin edilen memur terfi 
hakkını haiz oluyor, yani iki senelik terfi müd
detinden istifade ediyor ve üç sene evvel tâyin 
edilen memurla beraber oluyor. Bu vaziyet kar
şısında, gâye şudur: Bütün yüksek mektep me
zunlarına bütün şeraiti haiz olmak şartiylo bir 
defaya, mahsus olmak üzere bir hak teinin et
mek bu şekil altmda yüksek mektep mezunların
dan muayyen bir kısım vardır ki, hattâ.ekseriyeti 
teşkil etmektedir. 3 - 4 sone hizmet etmişlerdir. 
Bu haktan istifade etmiyeceklerdir. Yalnız, yeni 
terfi edenler bundan istifade edeceklerdir. O 
halde; Bütçe Encümeninin mazbafasındaki istih
daf edilen gaye, yüksek mektep mezunlarının 
hepsine birden şâmil olarak verilmiyecek. Bu 
vaziyette gayri muayyen ve encümenin ve Hü
kmü etin bugün tâyin edemiyeceği hizmetlerde 
bulunan memurların âdeta piyango kabilinden 
bir istifadeleri olacaktır- Zannediyorum ki, Büt
çe Encümeninin gayesi .yüksek mektep mezunları
na bir hak (emin etmek olduğuna göre İni mad
denin sonuna şöyle bir fıkra eklenirse maksat 
daha evi hâsıl olur. 

«Bunların o tarihte bulundukları derecede 
iki seneden fazla müddetleri bir seneyi geçmemek 
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üzere ınüktcsop hak olarak terfi edecekleri dere
cedeki kıdemlerine zammedilir.» 

Dîrva madelet teminidii'. Az hizmet görene 
hak vermek değildir, ikisine birden aynı hakkı 
temin etmekten ibarettir. Buna Bütçe Encüme
ni de iştirak ederse iyi olur, takdir Heyeti Celi-
lenizindir. 

B. E. M. M. H. N. KEŞMİR ( Tokad ) — 
Efendim, âli tahsil görenlerle görmeyenlerin 
terfi müddetleri birleştirilmiştir. Bir tarafan da 
âli ahsil görmiyenlcrin çıkabilecekleri derece bi
raz daha yükseltilmiş olduğu için bir defaya 
mahsus olmak üzere hâlen kadrolarda bulunan 
âli tahsil gören memurlara bir taviz olarak bir 
senelik kıdem zammı vermeyi Encümenimiz ma
delet icabı addetti ve bu bir defaya mahsus ol
mak üzeredir. 

Hasan Şükrü Adal'ın mevzuübahis ettiği. 
noktaya gelince hâlen Devlet hizmetinde bulu
nan âli tahsil görmüş olanlardan bulundukları 
derecede iki seneyi doldurmamış olanlar iki se
neyi doldurunca terfi etmek, imkanını-elde etmiş 
olacaklardır. Fakat bu meyanda bazı memurlar 
vardır ki bulundukları derecede iki seneden faz-, 
la kalmışlardır. İki sene sekiz ay, on ay hizmet
leri vardır. Bu vaziyette olanlara hiç bir şey 
yapmış olmuyoruz. Bu kabîl memurlardan başka 
o, 4 veya 5 senede bir memuriyet derecesi üze
rinde kalmış olanlar vardır. Binaenaleyh bu
nun hududunu geniş tuttuk mu iki terfi im
kânını da vermiş olabiliriz. Eğer Yüksek Heyet 
İm noktai nazarı şayanı kabul görürse iki sene
den fazla ve üç seneden noksan kısmın da ileri
deki terfi esnasında nazarı dikkate alınmasını 
maddeye.ilâve etmek mümkündür. Bu noktai na
zar şayanı tasvipse, arkadaşımın teklif ettiği 
madde ki, lâyihadaki maddenin yerine ikamesi 
istenilen maddedir, maksadı temin etmektedir. 

H. F. ATAÇ (Gümüşane) —Encümenden bir 
şey soracağım. Hükümetin teklifinde böyle bir 
şeye ihtiyaç görülmemiştir. Encümen bu ihti
yacı ne sebeple gördü? Lütfen bunu izah buyu
rurlar mı? 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
— Evet, Hükümet teklifinde bu lüzum ve zaru
ret yoktu. Bendeniz bu lüzum ve zarureti en
cümenin hangi tesirler tahtında hissetmiş oklu
ğunu demin izah ettim ve izah ettiğim esbabı 
mueibeye binaen de encümen bu ilâveyi muvafık 
gördü'. Encümen nihayet Hükümetin her getir
diği leklif ile de mukayyet değildir. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Takriri okıı-
I ıı vorum: 

olmak üzere terfi müddetleri iki senedir. Bun
ların o tarihte bulundukları derecede iki sene
den fazla müddetleri bir seneyi geçmemek üzere 
müktesep hak olarak terfi edecekleri derecedeki 
kıdemlerine zammoluuur. 

Bolu 
Ş. Adal 

C. K. İNCEDAYI (Sinob) — Yani bunu ka
bul ettiğimiz takdirde şimdi yaptığımız barem' 
tadili, terfileri 3 senede mümkün kılacak kad
rosunda o memurun terfi yeri olmasa da varmış 
gibi. harem derecelerini alarak terfi edecektir. 
Bu esas mahfuz kalırken, şimdi bu koyacağımız 
İtayı ti a hu kanun çıkar çıkmaz bütün Devlet me
murlarından yüksek tahsil yapmış olanların ba
remin birinci derecesinden 15 nci derecesine ka
dar iki sene hizmet yapmış olanlar grupman 
terfi edecekler midir? 

REİS — Takriri reye arzediyorum: Nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

. O halde maddeyi aynen reye arzedivörum. 
Gl. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır)*— Mad

denin tayyını teklif ediyorum; takrir veriyorum. 
C. K. İNCEDAYI (Sinob) — Reis Bey bir 

nokta. Böyle bir terfi yaparsak bunun malî cep
heden yapacağı reaksiyon nedir? Maliye Vekili 
lütfen izah etsinler. 

REİS — Takriri okutuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat maddenin kanundan tayyını teklif 

ederiz. 

O. 
Sinob 

K.Incedayı 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 

Yüksek Reisliğe 
Arzcttiğim sebeplere binaen muvakkat birinci 

maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini tek
lif ederim: 

Bu kanunun neşri tarihinde memur bulunan 
yüksek mektep mezunları için bir defaya mahsus 
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(llcye, veye sesleri). 
BÜTÇE En. REİSİ T. Coşkan (Kastamonu) 

— Müsaade buyurun. Acele etmeyin. Encümenin 
noktai nazarını izah etsin. 

BÜTÇE En. M. M. H. N.. KEŞMİR (Tokad) 
— Efendim; bu maddenin niçin ilâve edildiğini 
demin arzettim, dedim ki, âli tahsil görenleri o 
görmeyenlerin terfi müddeti birleştiriliyor. İliş
kiden yüksek tahsil görmiyenler 4 senede terfi 
ederlerdi, şimdi tahsil görenler ve görmeyenler 
üç senede terfi edeceklerdir. Bunu bu şekilde 
getiren tevhit eden encümen değil Hükümettir. 
Bugünkü şartlar içerisinde farklı terfi müddet i 
koymağı Hükümet de muvafık görmemiş, tevhit 
ederelc getirmiştir. Şimdi burada âli tahsil gör-
mirenlerin terfi müddetini üç seneye indirmek
le onların lehinde geniş bir hareket yapmış olu
yoruz. Demin de arzettim, yüksek tahsil görme
yenlerin halen yaşayan hükümlere göre terfi 
imkânları 5 nci dereceye kadardır, beşinci derece 
dâhil değildir . Simdi bunlar 90 liraya kadar çı
kabileceklerdir. Binaenaleyh bu bakımdan da 
âli tahsil görmiyenler lehine yeni bir kayıt ilâ
vesine lüzum hissedilmiştir. Bir def aya -mahsus 
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olmak üzere .-bunların lehine bir kayıt koymayı 
encümeniniz çok yerinde addetmiştir. Nihayet 
bunlar terfi edeceklerse yine ehliyet ve liyakat
ler^ olmak suretiyle terfi edeceklerdir, bu 
terfi otomatik değildir. Esasen yeni kanunun 
terfi için koyduğu esas hüküm ehliyettir. Bu 
bakımdan kanundaki bu hüküm yerindedir. 
Kabulünü encümen namına rica ediyorum. (J)oğ-
ru, doğru sesleri). 

H. F. ATAÇ ( Gümüşane ) —- Arkadaşlar, 
bendeniz Bütçe Encümeninden bir sual sordum. 
«Hükümetin her getirdiğini aynı şekilde kabul 
etmeye mecbur değiliz» diye cevap aldım. At
larına mağruren bunu bendeniz de pekâlâ bilir
dim. Daha vazıh bir esbabı mucibe dinlemek 
için bu suali irat ettim ve bu cevabı aldım (Gü
lüşmeler). 

,• Esbabı mucibe olarak buyuruluyor ki, âli 
tahsil görmiyenlerin terfi müddetlerini, âli tah
sil görenlerin terfi müddetleriyle birlişetirdik. 
Binaenaleyh âli tahsil görenlere bir taviz olsun 
diye, bir defaya mahsus olmak, üzere, umumî 
olarak iki seneyi doldurmuş olanlara bir terfi 
esasını kabul ettik. Şimdi bu hükme göre bu 
kanunda terfi müddetini doldurmuş olanla
rın mutlak terfi etmelerini şart olarak kabul 
etmiyorlar, ana hükümlere göre ehliyeti, sicili, 
mesaisi, hizmetindeki hüsnühali, mafevkinin 
memnun oluşu gibi bir takım şartlar dermeyan 
ediliyor. Diyor k i ; ileride bu şartlar için ayrıca 
bir nizamname yapılacak ve bunlar daha geniş 
mikyasta orada tavzih edilecektir. Şimdi bir 
taraftan kanunun esas hükümlerinde terfi için 
bu kadar ciddî ve esaslı şartlar dermeyan eden 
Encümen, ki çok yerindedir bu teklifler, ve biz de 
bunu seve seve kabul ederken aşağıda bir mu
vakkat madde koyuyor ve diyor k i ; yukarıda 
benim söylediğim çok esaslı ve lüzumlu şartla
rın hiç birine bakılmaksızın bir defaya mahsus 
olmak üzere bunlar terfi ederler (öyle değildir 
sesleri). 

Madde mutlaktır. 
Z. YÖRÜK ( Ankara ) — Mutlak değildir. 

Bu şartlar ile mukayyettir. 
H. P. ATAÇ (Gümüşane) — Gürültüye lü

zum yok. Ben dinledim, sizi Maddede, numara
sını hatırlamıyorum, falan maddedeki kayıtlar 
ve şartlar altında olarak bir defaya mahsus ol
mak üzere terfi eder demiyorsunuz. Bir defa
ya mahsus olmak üzere hepsi terfi eder diyor
sunuz. Anlayışım yanlış mıdır? O halde metni
nizi düzeltin ve deyin ki, falan maddedeki şart 
ve kayıtlar ile bir defaya mahsus olmak üzere 
terfi eder. O vakit biraz hak veririm ve illâ 
mutlak söylediğiniz zaman anlayışım da doğru
dur, izahım doğrudur. Sizin gürültünüz fazladır 
arkadaşlar (Gülüşmeler). Binaenaleyh ikinci su
alim, biz maliyenin sırtma çok ağır külfetler 
yükledik. Bizden daha evvel Bütçe Encümeni bu 
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hesap ve muvazeno i florini nazarı dikkate al
malı, zannederim hepimizden fazla, hiç olmazsa 
bizim kadar bunu nazarı dikkate alması lâzrmge-
lir. İki sene müddet zarfında bir derece terfi 
edecek olanların tu tan nedir ?. Buna ait bize bir 
fikir verselerde kabili hazim bir rakamsa biz de 

bir şey söylerdik, buna ait bir kelime dahi söylem c-
verselerdi kabili hazım bir rakamsa biz de bir 
şey söylerdik, buna ait bir kelime dahi söyleme
diler. Binaenaleyh bendenizce bu madde kabul 
edilecekse yukarıda izah edilen şartlara tabi ol
mak kaydiylc, vazıh olarak koymadığımız takdir
de tay on doğrusudur 

BÜTÇE En. Na. F. BAYSAL (Kayseri) — 
Arkadaşımız Hasan Fehmi Ataç'in tereddütlerine 
karşı evvelâ .maddeyi okumakla cevaba başlamak 
istiyorum. Madde şudur: (Bu kanunun neşri ta
rih inde. memur bulunan yüksek mektep mezun-
larr için bir defaya mahsus olmak üzere terfi 
müddeti iki senedir.) Binaenaleyh esas maddede 
deniyor ki,- memurlar üç senede bir terfi edebilir. 
Memurun üç; sene sonunda terfi edebilmesi için 
üç sene hizmet etmesi ve bilfiil maaş alması lâ
zımdır. Terfi için de deniyor ki, şu tahsilleri yap
tıktan sonra terfide ehliyet esastır. Burada ya
pılan, encümenin yukarıda kabul ettiği üç sene 
müddeti,iki seneye indirmektir. Yoksa 2 sene 
hizmet edenlerle behemehal terfi edeceksin diye 
bir kayıt yoktur. 

F. ATAÇ (Gümüşane) — Neye tavzih et
mediniz! 

F. BAYSAL (Kayseri) — Lüzum varsa tav
zih ederiz. Fakat yukarıda deniliyor ki, terfi 
için lâzımgclen fiili.hizmet 3 senedir. Bir defa
ya mahsus olmak üzere yüksek tahsil için bu 

• müddet-iki senedir. Fakat yukarıda terfi için 
konulan bütün esaslar-mahfuzdur. .Bunun için 
kendilerinin tereddüdüne mahal yoktur. 

F. ATAÇ (Gümüşane) — Mademki, encümen
de yukarıki maddenin şeraitine tabi olduğunu 
kabul ediyor ve maksadımız budur diyor, buraya, 
falan maddedeki şeraite göre demekte ne beis 
vardır? Çünkü muvakkat bir maddedir, ayrı bir 
hüküm taşımaktadır, tatbikatta mutlak olarak 
almak ihtimali çok kuvvetlidir. Encümen eksi
ğini tamamlasın. 

BÜTÇE En. M. M . H . N . KEŞMİR (Tokad) 
— Bu kaydü şartı koymak suretiyle maddeyi 
kabul ediyoruz. i ' ' ' 

C. K. İNCEDAYI (Sinop) — Eğer bu şart
ları encümen kabul ederse takririmizi geri alırız. 

REÎS — Maddeyi encümene veriyorum. 
MUVAKKAT MADDE 2. — 3656 sayılı ka

nunun S nci ve muvakkat 16 neı maddelerine göre 
kendilerine üst derece maaşı verilmiş olanlar 
bu maaşı aldıkları tarihte o dereceye terfi etmiş 
sayılırlar. 

Bu gibilerin, işbu kanunun 4 ncü maddesi 
mucibince ikinci üst derece maaşı almaları için 
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geçirmeleri lazım gel en müddet o tarihten hesap 
ol ıı ti ıır. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 . - 3 neü maddenin 
tatbik şekli hakkındaki nizamnamenin en çok bir 
yıl içinde tanzimi .mecburidir. Bunun tanzim ve 
tatbik mevkiine konmasına kadar yapılacak ter-
filer o maddede yazdı ehliyet esaslarına göre ya
pılır. 

, REİS — Mütalâa, var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 1944 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin 215 nci (Teadül 'Kanununda yapılacak 
değişiklikler karşılığı) f aslındaki tahsisatı o cet
velin -(.Çocuk zammı, tedavi ve yol masrafları) 
tertipleriyle aynı cetvelde bu kanunun 7 nci 
maddesi gereğince- ödenecek yardımlar için yeni
den açılacak tertiplere ve aynı cetvelin (maaş 
ve ücret) tertipleri tasarruflarından ihtiyaç gö
rülen miktarı aynı cetvelin (Çocuk zammı) ter
tiplerine nakletmeğe Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı!. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — 4564 sayılı ka
nuna. bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı on lira 
maaşlı müvezzi ve hat bakıcıları kadroları on 
beş liraya, çıkarılmıştır. 

.Bu kanunun meriyeti tarihinde on lira ma
aşta bulunan nmvezzi ve lıat bakıcıları on beş 
liraya terfi etmiş sayılır. 

REİS — Mütalâa var mı! Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler..v Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 

Encümen namına tadil edilmiş olan birinci mu
vakkat maddeyi takdim ediyoruz, okunmasını 
rica ederiz. 

REİS — Muvakkat birinci madde encümen
den gelmiştir, okutuyorum. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
neşri tarihinde •memur, bulunan yüksek mektep 
mezunları için bir defaya mahsus olmak üzere 
terfi müddeti iki senedir. 

Terfi için 3 ncü maddede yazılı ehliyet kayıt 
ve şartları mahfuzdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Encümene giden maddelerin hazırlanmasına 
meydan vermek için 15 dakika celseyi tatil ede
ceğim, ancak bundan evvel- Devlet Şûrasında 
açık bulunan âzalık için yapılan seçimin ve açık 
reylerin neticesini arzedeceğim: 

Devlet Şûrasında açık--bulunan âzalık için 
yapılan seçimde (290) zat reye iştirak etmiştir. 
Muhittin Tekad 200, Seyfi Tülümen 69, Baha 
Aykaç 20 rey almışlardır. Bir rey de mazbata 
haricidir ki, tabii keenlemyekündür. Şu halde 
Muhittin Tekad Devlet Şûrası azalığına inti
hap edilmiştir. (Muvaffakiyetler dileriz sesleri.) 

Antalya, Trabzon ve Malatya elektrik imti
yazlarının feshi hakkındaki kanun lâyihasına 
(313) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır, 
nisap mevcuttur. Kanun (313) rey ile kabul 
edilmiştir. ' 

Şeker ve glikoz resimleri hakkındaki 4385 
sayılı kanuna ek kanun lâyihasına (315) zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır, nisap mev
cuttur. Kanun (315) rey ile kabul edilmiştir. 

15 dakika için celseyi kapatıyorum. 
Kapanınla saiati : 18,11 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 18,50 

REİS — R. Canıtez 

KÂKIPLER : K. Turan (İsparta), B. K. Çağlar (Erzincan) 

REİS .— Celse a< 'diniştir. 
Efendim, encümenin hazırladığı maddeyi oku

yoruz. , 

MADDE 6. — A) Maaşlı ve ücretli 'memur
lara (açık maaşı alanlar dâhil) her çocuk için 
beş lira aylık çocuk zammı verilir. Meni ur tara
fından infak edilmekte olan üvey çocuklar öz ço

cuk sayılır. Ana ve -babanın her ikisi de memur 
ise çocuk zammı babasına verilir. 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez: 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2. On dokuz yaşını dolduran erkek, yirmi 

beş yaşım dolduran kız çocuklar; (19 yaşını bi
tirdiği halde yüksek tahsile devam etmekte bu
lunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek 
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üzere tahsillerini ikmal edinceye kadar bu zam
mın verilmesine devam olunur.) 

3. Hakikî veya hükmi şahıslardan aylık 
veya gündelik alan çocuklar-

O) Bu maddeye göre çocuk zammı verilen
lere 4.178 saydı kanunun üçüncü maddesi hük
mü tatbik olunmaz. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri). 
Maddeyi reyinize arzediyorum, Kabul buyu

ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — B u kanunun 6 ncı maddesi 
.hükmü 1. ikinci teşrin 194.4 tarihinden ve diğer 
hükümleri 3.1 Mayıs 1944 tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler..- Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul- edenler... Etmiyen
ler..- Kabul edilmiştir. 

Layihanın heyeti umum iyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmişti]-. 

REİS — Encümen diğer kanuna ait mad
deyi de hazırlamıştır.. Birinci maddeye ait hü
küm Encümende müzakere edilmiştir. Yalnız 
icabeden tadilâtı 16 ncı maddede yapmıştır. 
Şimdi birinci maddeyi ilk okunduğu . şekilde 
okuyacağız, 

Fevkalâde Haillerin devamı müddetince me
mur ve müstahdemlere yapılacak yatrdmı 

'hakkında kanun 

MADDE 1. — Umumî-mülhak ve hususi büt
çelerle belediye bütçelerinden, 3059 sayılı ka
nuna tabi müessese ve teşekküllerden aylık 
alanlardan: 

A) 3650, 3059 ve 3601 sayılı kanunlara tabi 
memur ve müstahdemlere; 

B) 3173 sayılı kanuna tabi memur ve müs
tahdemlere; 

O) 2005 sayılı kanuna göre okul pansiyon
larında çalıştırılanlara; 

Ç) 3656 sayılı kanunun 19 ncu ve 3659 sa
yılı kanunun 10 ncu maddeleri şümulüne giren 
müteferrik müstahdemlere; 

D) Kadroları 4454 sayılı kanuna göre 
tesbit edilen Posta, Telgraf ve Telefon başmü-
vezzi ve hat'başbakıcılariyle, müvezzi ve hat ba
kıcılarına; 

E) Bütçeleri masraf tertiplerinden alınan 
kadrolardan çalıştırılanlara; 

F) 3238 sayılı kanunun 5 nci maddesinde 
yazılı köy eğitmenlerine; 

G) 3803 sayılı kanunun hükümlerine tabi 
köy öğretmenlerine; 

H) 4459 sayılı kanun mucibince yetiştirilen 
köy ebelerine ve seyyar sıhhat memurlarına; 

İ) 2624 ve 4504 sayılı kanunlara göre üe-
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ret alan yardımcı muallimlere; 

J ) Umumî muvazeneye dâhil dairelerle hu
susi idarelere ve belediyelere tabi daire, mües
sese ve teşekküllerden 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlara tabi olanlara; 

K) Maaş ve ücretleri 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tabi dairelerle bunlara bağlı ve yine 
aynı kanunlara tabi daire ve müesseselerdeki 
mütedavil sermayelerden ödenenlere; 

L) Cami ve mescit hademeleriyle vaizler ve 
dersiamlara; 

•M) 1757 sayılı kanuna göre tahsisat alan
lara; 

N) Açık maaşı alanlara; 
O) Birinci ve ikinci derece askerî malûllere; 
P) 3663 sayılı kanunun birinci maddesi mu

cibince evlenmeğe mezun gedikli başçavuşlarla 
başgediklilere, deniz ve hava kadrolarında bu
lunan gedikli subaylara; 

R) 3949 sayılı kanunun beşinci maddesi 
mucibince evlenmeğe mezun olanlardan evli 
jandarma gedikli erbaşlarla evli temdi ti i erata. 

Fevkalâde-hallerin devamı müddetine mün
hasır olmak üzere aşağıdaki maddelerde yazılı 
esaslar dairesinde aynı yardım yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yapılacak yardımın aylık tu
tarı (15) liradan az olmamak üzere tora Ve
killeri Heyetince ve verilecek maddelerin nevi 
ve miktarları Dahiliye, Maliye, İktisat, Müna
kalât ve Ticaret Vekilliklerince müştereken tâ
yin olunur. 

Bu maddelerin bedelleri kâr gözetilmiyerek 
Hükümetçe tesbit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyo-
vıım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Yardım her ay muntazaman 
yapılır. Ancak tevzi imkânlarını temin etme ve 
kolaylaştırma bakımından en çok üç aylık yer
dim tutarını birleştirerek üç. ayda bir tevzi 
yapmak caizdir. 

REÎS •— Mütalâa var mı? Kabul, buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yardımın aynen yapılmasına 
imkân bulunmayan hallerde ve mahallerde 
ikinci maddede yazılı miktarlar nakden ödenir. 

Üçüncü madde mucibince tevzi edilen aynı 
yardım tutarı ile ikinci- maddede yazılı miktar 
arasında hâsıl olacak farkların mütaakıp tevzi-
atlakl aynı yardıma ilâvesi veya mütaakıp istih
kaktan mahsubu veya bu farkların nakden öden
mesi caizdir. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyo-
rıııu. Kabul edenler,,, Etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 
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MADDE'5. •̂ —••Devlet müessese ve teşekkülle

ri, Hükümetçe lüzum görüldüğü takdirde da
ğıtma işlerini (bu hususta ihtiyar edecekleri 
masraflar hariç olmak üzere) parasız yapmağa 
mecburdurlar. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul buyuran
lar... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun mucibince yapıla
cak yardıma istihkakta , 1108 sayılı Maaş Ka
nunu ile ek ve tadillerinin maaşa istihkak için 
koydıüu hükümler tatbik olunur. Ancak vekil 
memurlara bu yardım yapılmaz ve yardım ölüm 
halindo geri alınmaz. 

REİS — Mütalâa ver mı? Maddeyi reye ar-
zodiyorunı. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yeıiler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — İki vey adaha ziyade vazife
si bulunanlara, yanlız bir taraftan, asli vazi
fesinden dolayı yardım, yapılır. 

K a n ve kocadan her ikisi memur ve müs
tahdem bulundukları ' t akd ' rde yardım yanlız 
kocaya yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Daimî vazife ile yabancı 
memleketlerde bulunanlar bu kanun hüküm
lerinden istifade edemezler. 

BEİS —• Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-' 
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi
ycnler... Kabul edilmiştir. 

MADADE 9. — Bu kanun hükümlerindi tat
biki sırasında gerek alâkalı daire ve müessese
ler, gerek istihkak sahipleri tarafından tanzim 
ve imza edilecek beyannameler ve cetvellerle 
diğer her türlü evrak ve vesikalar damga res
mine tabi değildir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun gereğince me
mur ve müstahdemlere yardım olarak dağıtıl
mak üzere Devlet müessese ve teşekküllerinden 
satın alınacak maddelerden dolayı mezkûr mü
essese ve'teşekküllere ödenecek paralardan 2395 
saydı kanunun sekizinci maddesinin 3258 sayılı 
kanunla değiştirilen birinci fıkrasr. gereğince 
vergi alınmaz. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul buyuranlar... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle hazırlanacak beyanname ve cetveller ile 
her türlü evrak ve vesikaları tamamen veya 
kısmen hakikat hilâfına veya sahte olarak tan
zim veya bunları taklit, tahrif veya tağyir eden
lere, sahte, tahrif veya tağyir edilmiş evrakı bi

lerek kullananlara iki seneden sekiz seneye ka
dar ağır hapis cezasiyle suçtan husule gelen za
rarın on mislinden aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçlan işleyen memurlar 
hakkında- bağlı bulundukları daireler tarafın
dan yazılacak tezkere üzerine Cumhuriyet müd-
deiumumiliklerince doğrudan doğruya umumî 
hükümlere göre takibat yapılır. 

Bu suçları, işi iyen subay ve askerî memur
larla gedikli subaylar» gedikli başçavuş ve baş
gedikliler Tıakkm'da-takibat icrası askerî Mahke
me Usulleri Kanununa göre salahiyetli mercilere 
aittir. 

SEDAT PEK (Kocaeli — 11 nci madde hak
kında söz istiyorum. 

S. PEK (Kocaeli) — 11 nci madde ile encü
men sahte varak, beyanname veya bu gibi evrakı. 
tanzim etmiş olanlar ile böyle evrak sahte oldu
ğunu bilerek kullananların cezasını müsavi tut
muştur. Halbuki bizim ceza mevzuatımız ve na
zariyat bakımından bu, caiz değildir. Çünkü 
sahte evrak tanzim edenin cezası ayrı bunu bile
rek kullananın cezası da ayrı olarak kanunda 
tedvin edilmiştir. Ceza Kanunumuzun sahte ev
rak tanziminden bahis 339 ncu maddesi sahte 
evrak tanzim edene 3 - 10 sone arasında ceza 
vermektedir. Halbuki bu evrakı bilerek kulla
nanlar hakkında evrak resmi evraktan ma-
düt ise verilecek ceza 2 - 8 sene. Gayri resmi ev
raktan ise 1 - 3 sone arasındadır. 

Biz bu kanunun fevkalâde bir kanun olduğunu 
nazarı dikkate alarak her ikisini yani hem tanzim 
etmeği hem de .bilerek kullanmağı- aynı çapta 
tutsak belki caizdir. Amma encümenin teklifin
deki ceza ana kanundaki cezadan hafiftir. Yani 
bu kanunda yazılı evrakı sahte olarak tanzim 
edenlere encümenin teklifine göre 2 - 8 sene.yc 
kadar ceza verilmektedir. Halbuki ana Ceza 
Kanunumuzda böyle'sahte evrakı tasni edenler 3 
seneden 10 seneye kadar mahkûm olurlar. - Bina
enaleyh bu fevkalade kanunda ceza daha hafiftir. 
Hiç olmazsa cezayı ana kanundaki sahte evrakı 
tasni edenler haddine çıkarmak lâzımdır. Bina
enaleyh ceza nazariyatına uygun, olsun diye bir 
teklif yapıyorum. Bu maddedeki cezalar meselâ 
sahtekârlık edenler 3 seneden 15 seneye kadar 
ağır hapis bu sahte evrakı bilerek kullananların 
cezası ise 3 seneden 8 seneye kadar hapis bir 
tek mâruzâtım daha var. Bu kanunu okuyan 
bu cezayı kanunda görmelidir, alâkadarlar Ka
nunun bu suçlar için koyduğu cezaları ya biraz 
hafif veya çok hafif farzedebilir. Halbuki üç 
seneden on seneye kadar diye kanunda cezayı biz
zat'görürse çok daha müessir olur. Onun için 
bir takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 

A .N .DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim, ceza 
bakımından yapanlarla kullananlar ayrı, ayrı 
hükme tabi olmuşlardır. Fakat bu, muvakkat bir 
kanundur, fevkalâde zamanlara mahsustur. Ben-
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cc üç seneden on seneye kadar demek herhalde 
yapan da, kullananı da teyakkuza davet eder. 
Bunun kabulünü daha doğru buluyorum. 

Yüksek Reisliğe 
11 nci maddenin aşağıdaki şekilde tadilini 

teklif ederim: 
Bu kanunun tatbiki dolayısiyle hazırlana

cak beyanname ve cetveller ile her türlü evrak 
ve vesikaları tamamen veya kısmen hakikat hi
lâfına veya sahte olarak tanzim veya bunları tak
lit, tahrif, tağyir edenler 3 seneden 10 seneye ka
dar ağır hapis cezasına ve bu gibi taklit tahrif, 
tağyir edilmiş sahte evrakı bilerek kullananlar 2 
seneden 8 seneye kadar hapis cczasiyle mahkûm 
edilirler. 

Suçtan husule gelen zararın on mislinden aşa
ğı olmamak üzere ayrıca ağır para cezası da ha
pis cezasiylo birlikte hükmolunur. 

Kocaeli 
S. Pek 

BÜTÇE En. NAMINA T. B. BALTA (Rize) 
— Encümen kabul ediyor. 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir nazarı dik
kate alınmıştır. 

Bu birinci fıkra oluyor. Maddenin diğer kıs
mı bakidir. Bu tashihle maddeyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu tevziatın tahakkuk, te
diye ve bütçedeki tahsisatından mahsup şekli 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun gereğince yapıla
cak ayni ve nakdî yardımlar hiç. bir vergi ve res
me ve tevkif ata tabi olmadığı gibi borç için haciz 
dahi edilemez. 

REÎS — Mütalâa.var mı? Maddeyi reyinize 
erzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 14. •— 3661 sayılı kanuna tabi olan
larla birinci maddenin (P ve R) fıkraları şümu
lüne girenlere yapılacak yardım mensup oldukları 
daire bütçelerinin tayıııat tertiplerinden tesviye 
olunur. 

REİS —• Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
erzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Mülhak bütçeli idareler, be
lediyeler ve hususi idarelerle 3659 sayılı kanuna 
tabi teşekkül ve müesseselerin bu kanun mucibin
ce yapacakları ayni veya nakdî yardımlar kendi 
bütçelerinden ödenir. 

t fl\ DİLMEN (Burdur) — Mhhtercm ar

kadaşlar, umumî mcnfaatlara hadim tanınmış 
Cemiyetlerin istihdam ettikleri memurlar var
dır. Bunlar da aşağı yukarı diğer memurların 
vaziyeündedir. Bunlara bütçeden yardım yap
ılmasını istemek hatırımızdan geçmez. Fakat 
bu kanunun ifade ettiği aynı yardımı bu umu
mî menf aatlara hadim cemiyetler kendi memur
larına vermeğe tevessül ettiği takdirde bu ka
nunla tesbit edilen aynı yardım maddelerinin 
bu cemiyetlere de verilmesi ve bu suretle bu ka
nunla vergiden muaf tutulan maddelerden is
tifade etmeleri için bir takrir veriyoruz. Ka
bulünü rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Aşağıdaki fıkranın 15 nci maddeye ilâvesini 

arz ve teklif ederiz. 
Umumî mcnfaatlara hadim cemiyet ve mü

esseseler kendi memur ve müstahdemlerine bu 
kanun hükümlerine göre aynı yardımda bulun
mak istedikleri takdirde , bu aynı yardım mad
deleri 2 nci maddede gösterilen fiyat üzerinden 
Hükümetçe bu cemiyet ve müesseselere verile
bilir. Bu aynı yardımlar da hiç bir vergiye ta
bi olmaz. 

Kırklareli Burdur 
Dr. F . Umay î. N. Dilmen 
Ankara Erzurum 

M. Aksoley Ş. Koçak 

MALİYE VEKİLİ F. AĞRALI (Elâzığ) — 
Efendim , aynı yardımdan müstefit olsunlar, 
memurlara verilecek şeyleri versinler, eyval
lah. Amma vergi tevkifatı dahi yapılmasın 
diyorlar. İstirham ederim bütçe üzerinde mü
essir olacak, muvazeneyi bozacak taleplerde bu
lunurken arkadaşların ihtiyatlı olmalarını çok 
istirham edeceğim. 

REİS — Takrir sahipleri takririn reye ko
nulmasında israr ediyorlar mı? 

1 N. DİLMEN (Burdur) — Son fıkradan 
vaz geçiyoruz, madamki vekil bey muvafık gör
müyorlar . Birinci fıkranın reye konmasını rica 
ederim. 

REİS —> Takriri tekrar okutuyorum. 
(Takrir tekrar okundu). 
REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum.. Ka

bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanunda yazılı aynı 
yardım, aile başına yarı nispette, müteka
itlere ve yetimlere de yapılır. 

REİS—i Maddenin yeni şeklidir. 
Mütalâa var mı ? Maddeyi kabul buyuran

lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Mülhak bütçeli 
idareler, belediyeler ve hususi idareler, 1944 
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malî yılı bütçelerinin gerek maaş ve gerek mas
raf tertip! erindeki tasarruflarını hususi bir 
fasla naklen bu yardıma tahsise mezundurlar. 

REÎS — Mütalâa var mı! Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

MADDE 17. — 13u kanun 1 temmuz 1944 ta
rihinden mer'idir. 

REÎS — Mütalaa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Bu kanunun icrasına icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6. — Subay ve askerî memurların maaşları-
•na dair olan 3661 sayılı kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesi ve bu kamına bazı maddeler 
eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
(1-/289) [1] 

REİS — Encümen bunun ınüstacelen müza
keresini teklif etmiştir. Bu teklifi kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumivesi hakkında mütalâa var mı? 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) • — Çok ister

dim ki, baremler tadil olunurken askerî ve 
sivil baremler arasında evveldenberi mevcut 
olan haksızlık izale edilmiş bulunsun. Bugün 
görüyoruz ki, askerî baremde kısmen tashihler 
yapılabilmiştir ve düzgünlük temin edilmiştir. 
Demin müzakere ettiğimiz sivil baremde az 
fark kalmıştır. Eski askerî baremde bir yüz
başı altı sene aynı aylığı aldığı halde onunla 
beraber Devlet hizmetine sivil olarak girmiş 
olan memur para zammı görüyordu. Ondan son
ra binbaşılıkta, yarbaylıkta geçirdikleri müddet 
bir subay albay olduğu vakitte onunla beraber 
akran olması lâzımgclcn siviller arasında iki 
derece bir para farkı vardı. Bugün bu fark tas
hih edilmiştir. Yapılan işler arasında altı sene 
hiç bir zam görmeyen yüzbaşıların üç senede 
bir zam görmeleri için bir kelime ilâve edilmiş 
olmasıdır. Yüzbaşılar eskiden iki kısım yani 
kıdemli ve Önyüzbaşı olduğu halde bugün üçe 
bölünmüştür. Yüzbaşı, önyüzbaşı, kıdemli yüz
başı demişlerdir. Mesele böylece hallolunmuş-
tur. Yalnız bu yüzbaşılara bir had verilirken 
yani bunlardaki terfi müddeti altı seneden do
kuz seneye çıkarılmış oluyor. Bu da galiba tek
nik düşüncelerden doğmuş olsa gerek. Bu da 
başka mesele prensipi. Ordu rütbelerinde terfi için 

[1] 165 sayılı basmayazt zaptın sonundadır. 

sıra geldikçe Millî Müdafaa onu yapar. Bu, tek
nik bir meseledir. Buna asla dokunmuyorum. Ve
kâlet acaba sivil baremle tam tetabuk hâsıl et
mek imkânını temin edemez mi? Yine sivil ba
remle askerî barem arasındaki fark geçenlerde 
kabul ettiğimiz bir kanunun müzakeresi sıra
sında söylediğim gibi lisan bilenlere burada bir 
terfi imkânları veriyoruz. Fakat hiç olmazsa 
bir lisan öğrenenlere 55 lira gibi bir parayı ver
mek ordu mensuplarından lisan bilenlerin teş
vike âmil olmasa gerektir. Bunu arttırmak ge
rek. Ordunun kendi ihtiyacına göre yetiştir
diği mütehassısları vardır. Bunların ihtisasları 
kanunları henüz teklif edilmediği için tanın
mıyor. Millî Müdafaa tarafından yetiştiril
miş genç istidatlar Avrupa'da şimdiye kadar bi
linmeyen bir çok bilgileri öğrenip avdet et
mişler. Eşleri yok mütehassıslardır. Fakat 
ihtisaslarından bunlar asla istifade edemezler. 
Yeni bir lâyiha ile galiba bunu ayrıca düşün
mek muvafık olur. 

Dr. A. S. DELlLBAŞI (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; biraz evvel kabul buyurduğu
nuz Barem Kanuniyle memurluk hayatına giren 
insanlar arasında bulunan farklar dolayısiyle 
büyük ıstırap yaratan hususi bazı kayıtları kal
dırmış olduk. Bu gayet iyi bir tedbir oldu. Yani 
yüksek tahsil görenlerle görmiyenler arasındaki 
terfi müddetini müsavi İvildik. Bu şayanı şükran 
bir hâdisedir. Şimdi, elimizde yeni bir kanun 
var, subay ve askerî memurların maaşlarına dair 
olan kanun. Malûmu âlileri orduda muhtelif hiz-
m eti erde çalışan subaylardan başka bir de askerî 

• memurlar vardır. Bunlar muhtelif kalem işlerin
de, muhasebe vesair işlerde istihdam edilirler. 
Bugünkü vaziyete göre ordudaki zabitlerle bu 
sivil memurlar arasına terfi noktasından kanu
nu mahsusiyle bir fark konulmuş oluyor. Bu as
kerî memurların hukuk ve vazifelerini tanzim 
için yapılmış olan kanunun sekizinci maddesini 
müsaadenizle aynen okuyorum: 

Madde 8 : Askerî memurların s nü, terfi, in
zibat ve sair askerî muameleleri maaşça muadili 
bulundukları zabitler gibidir. Tcvf: müddetleri 
yüksek tahsil görenler için zabitler gibi ve ö şartı 
haiz 'olnıryanlar için her sınıfta zabitlerin asgari 
müddetlerinden bir sene fazladır. Memulların 
kıdemleri ilk memurluğa nasp tarihinden lıpsnp 
olunur. 

Bendenizin asıl dokunmak istediğim nokta 
ikinci Fıkradır. Yani burada sarahaten gösteri
yor ki, eğer bir askerî memurumuz yüksek tahsil 
görmüş değilse aynı rütbede bulunan subay ar
kadaşı ile beraber terfi hakkını haiz değildir. 
O dört senede ise bu beş senede, o altı senede ise 
bu yedi senede. Yani'daima bir sene fark var
dır. Biraz evvel kabul buyurduğunuz yüksek tah
sil görenlerle görmeyen sivil memurlar arasında 
bu fark kaldırılmıştır. Bu acaba niçin bu kanun-
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da da derpiş edilmemiştir? Bu noktadan bende
niz encümenin veya muhterem vekilin izahlarını 
bekliyorum. Ricam bundan ibarettir. 

BAŞVEKİL Ş. SARAÇOĞLU (izmir) — 
Arkadaşlar, bir hakikati herşeyden evvvel bil
memiz lâzımdır. Eğer askerlik sanatı baslıbaşma 
ayrı bir sanat olmasaydı sivil baremin onlara 
tatbikin dan daha kolay bir şey yoktur. Bir tek 
kanun yapardık. Fakat onlara ayrı bir kanun, 
sivillere apayrı bir kanun yapılmıştır. Siviller için 
yapıldığı zaman'şu'vekâletin bu vekâletin me
murları şu muameleye mâruz kalacaktır, şöyle 
mükâfat alacaktır diye bir kayit koyuyoruz. Fa
kat askerî baremi de yaparken bu sanatı bilen 
adamlar bunu uzun uzadıya tetkik ettikten sonra 
askerî baremde yapabileceğimiz iyiliklerin âzami 
haddini tespit ettik. Onun içindir ki askerî ba
remi ayrı, sivil baremi ayrı olarak tesbit edilmiş
tir. Biz askerlerimizden hiç bir şey esirgemedik 
ve esirgemiyeceğiz. Askerlerle siviller arasındaki 
şu ve bu farkları buraya getirip kürsüde söyleme
nin faydası yoktur, sadece zararı vardır. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Onun için arkadaşlar, askerî 
baremi, askerlik sanatının icabına uyarak yap
tık vC sanatkârlariyle bir arada düşünerek yap
tık» Sanatın icabı yarın bir kat daha ileri git
meği veya bir kat daha geri gitmeyi icabettiri-
yorsa bunu rütbe ve derece olarak değil bir in
celik olarak yaptık. 

Arkadaşlar bu izahattan sonra arkadaşların 
askerî barem hakkında .söylemiş oldukları sözle
rin nazarı itibara alınmamasını rica edeceğim. 

Sivil memurlar diyorlar; askerî kadroya gir
dikten sonra askerin başka, sivilin başka bir 
muamele görmesi asla caiz değildir. Askerî kadro 
«halleriyle, sivil olmıyanhıriylc beraber bir ye
kûn teşkil ediyor. Bu yekûn, her vakit burada
yız, ne vakit ne icabediyorsa bir arada tetkik 
ederiz ve sanatın icabını yaparız. Rütbenin, ve
rilen titrin veyahut yakaya takılan yıldızın şu 
veya bu derecesini yalnız onlar bilirler. Ben 
zannediyorum ki ordumuz için, ordunun başında 
bulunan zevat ellerinden gelen âzami gayreti 
göstererek bunu, bu sanatı ileri götürerek bu ka
nun lâyihasını teklif etmişlerdir. 

Bu kanun lâyihasının tarafınızdan kabulünü 
rica ederim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz alan yoktur. Maddelere geçilmesini reye ar-
zediyorıım. Kabul edenler?.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dair 
3661 sayılı kanunun birinci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen

mesine dair kanun layihası 
MADDE 1. — 3661 numaralı kanunun birinci 

maddesi aşağıda yazıldığı veçhile değiştirilmiş
tir; ' • ' ' • • . ' • ' • ' 

Kara, deniz ,hava askerî fabrikalar, harita su
bay ve askerî memurları (Askerî mekteplerdeki 
sivil muallimlerle maaşlı sivil memurlr hariç) vo 

.jandarma subaylarının dereceleri ve her dereceye 
ait aylık tutarlariyle maaş asılları ve bu derecelere 
dâhil subaylar ve askerî memurlar aşağıda gös
terilmiştir: 

I). Rütbe 
Maaş 
aslı Tutarı 

f Orgeneral 
1.-{Korgeneral" ve muadili As. 

(memurlar 
2 Tümyeneral ve muadili As. 

memurlar 
3 Tuğgeneral ve muadili As. 

memurlar. 
4 Albay ve birinci sınıf As. 

ikinci smif As. 

üçüncü sınıf As. 

150 

150 

125 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

35 

30 

600 

600 

500 

400 

300 

260 

210 

170 

150 

120 

100 

85 

Albay ve 
memurlar 

5 Yarbay ve 
memurlar 

6 Binbaşı ve 
memurlar 

7 Ünyüzbaşı ve dördüncü sınıf 
As. memurlar 

8 Kıdemli yüzbaşı ve kıdemli 
beşinci sınıf As. memurlar 

!) Yüzbaşı ve beşinci sınıf As. 
memurlar 

10 Üsteğmen ve altıncı sınıf As. 
memurlar 

11 Teğmen. ve yedinci sınıf As. 
memurlar 

12 Asteğmen ve sekizinci sınıf 
•As.-memurlar 25 75 

13 Askerî memur muavini 20 60 
Tekaüt ve harcırah hesaplarında ve muhtelif 

kanunların maaş asıllarına tallûk eden hükümle
rinin tatbikatında bu cetvelin maaşı asli sütu
nunda yazılı miktarlar ve emsali hasıla ait hü
kümlerde tutarı sütunundaki rakamlar esas tu
tulur. ' • • " ; " • ' • • 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. H. TUGAÇ 

(Ağrı) — Efendim, bu maddede ufak tefek bazı 
noksanlar vardır, onları arzedeeeğiın, tashi
hini rica ederim. 

Birinci derecede orgeneralden sonra, orami-
ral diyeceğiz. Yine birinci dereceye dâhil olmak 
üzere korgeneralden sonra koramiral ve muadili. 

İkinci dereceye tümgeneralden sonra tüma
miral ilâve edilecektirv 

Üçüncü derecede tuğgeneralden sonra tuğa
miral ilâve edilecektir. 

Dr. A. ARKAN (Çankırı) — Askerî Terfi 
kanununun.-bir rütbei askeriye için asgari müd
det mevcuttur. Teğmen ve üsteğmen için bu 
müddet 3 senedir ve bir mahrııt şeklinde yük
sel ir. Millî Müdafaa Vekâleti ve Genel Kur-
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may geçen sene müddetlerden birci' sene in
dirdi. Meselâ; evvelce yüzbaşı 10 sene iken 9 
seneye, binbaşı 7 sene iken 6 seneye, yarbay 
evvelce 5 sene iken 4 seneye indirildi. Üsteğ
men âzami 5 sene, teğmen 4 sene. idi.•Bunlardan 
da birer sene tenzil edilmiştir. Şimdi orta yer
de ası*] mağdur olan sınıf üsteğmendir. Bunlar 
yeni vaziyette 4. sene beklemek mecburiyetinde
dirler. Halbuki bunların maaşları esasen az
dır. • 

Binaenaleyh bu üç. seneyi kendi salâhiyeti dâ
hilinde Şûrayı askerî karariyle tenzil edilebilir ve 
bu suretle bir sene daha tenzil edilecek olursa as
gari müddet olarak üç seneyi tatbik edebilirler. 
Bunu muhterem vekilimizden rica ediyorum. 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. H. TUGAÇ 
(Ağn) — Doktor Akif arkadaşımızın söylediği 
mesele üzerinde orduca lâzımgelen tedbirler alın
maktadır. Bugünkü yapılan incelemeler üç se
neye indirilmesi imkânı hâsıl olmadığını anlat
mıştır. İleride ne derece azaltmak imkânı bulu
nursa o derece azaltılacaktır. 

REİS — Maddeyi encümenin tashih ettiği 
pekilde reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hizmet müddeti 40 seneyi fii
len dolduran orgenerallere ve oramirallara ayda 
100 lira tazminat verilir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. H. TUĞAÇ 
(Ağrı) -— Bu lâyiha encümenimizden geçtikten 
sonra ufak tefek noksanları tezahür etti. Bu mad
deye de bir fıkra ilâve etmek lâzımgeliyor. Fıkra 
şudur: Bir defa maddenin aslında 40 seneyi fiilen 
dolduran orgenerallere ve oram millere 100 lira 
tazminat verilir deniliyor. Bundan sonra bir ka
yıt yoktur. Halbuki bundan evvel müzakere ve 
kabul edilmiş olan esas baremde tadilât yapmayı 
icabeden lâyihada subaylara bir tazminat verili
yordu. Buna göre maddeye ikinci bir fıkra ilâve 
edilmesi lâzımgeliyor. Fıkrayı Riyasete takdim 
ediyoruz. 

REİS — İlâvesi istenen fıkrayı okutuyorum. 
(Birinci tazminatı üç sene almış olan orgene

rallerle oramirallcre daha 100 lira aylık tazminat 
verilir.) 

REÎS — Bu fıkrayı nazarı itibara alanlar... 
Almryanlar... Nazarı itibara alınmıştır. 

Bu iki fıkrayı birleştirerek, maddeyi reye ar
zediyorum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. —- Nasbmdan itibaren üç seneyi 
tamamlıyan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı denilir. 
Bunlara ve muadili kıdemli beşinci sınıf askerî 
memurlara 8 nci. derece maaşı verilir. Kıdemli 

yüzbaşılıkta üç seneyi tamanılıyanlara önyüzbaşı 
denilir. Bunlara ve muadili dördüncü sınıf as
kerî memurlara yedinci derece maaşı verilir. 

Ordu subaylarının, terfiinc dair 4273 sayılı 

kanunun 10 ncu maddesinde yüzbaşılar için ka
bul edilen altı sene asgari.müddet 9 seneye çıka
rılmıştır. Ancak hava ve deniz subaylarında mev
zu usullere tevfikan sekiz senede binbaşı olacak
ların önyüzbaşılık.taki terfi bekleme müddeti iki 
•seııedir. 

REİS — Mütalâa var mı Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 numaralı kanuna 
ek 4598 numaralı kanunun. 6, 7, 8 nci maddeleri 
subay ve askerî memurlar hakkında da tatbik 
edilir. 

Dr. A. ARKAN (Çankırı) — Çıkan Barem 
Kanununda memurlara verilecek ikramiye mad
desinde 30 seneyi dolduran memurlara bir sene
lik ikramiye, veriliyor ve bunlardan hiç bir su
retle vergi alınmaz deniyor. Acaba bir memur 
tekaüt olmadan ölecek • olursa cihetteki ikramiye 
ailesine intikal eder. Acaba bu veraset vergisine 
tabi olacak mıdır t Olmıyacak mıdır! Bunu rica 
ediyorum. ' . ' . 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
—-. Efendim, burada nıevzuubahis olan yalnız: 
kazanç, buhran, muvazene ve hava kuvvetleri
ne yardımdır. Veraset vergisine esasen tâbi de
ğildir. 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Yani 
verecek midir? 

H. N. KEŞMİR — Hayır vermiyecektir. Ya
ni veraset vergisi vermiyecektir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1464 numaralı kıdemli yüzba
şılık kanunu kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. H. TUGAÇ 
(AgTi) — 6 nci maddeden evvel muvakkat bir 
madde ilâvesini teklif ediyoruz. Bu lâyihanın 
üçüncü maddesinde yüzbaşılıkta asgari müd
detin 9 seneye çıkarılmış olduğunu gördük. 9 
seneye çıkarıldığı için terfi için de bu 9 sene
nin üçte biri müddetini mutlaka kıtada geçi
recektir. 4273 numaralı subaylar heyetine 
mahsus Terfi Kanununun muaddel 11 nci mad
desinde şöyle yazılıdır : «Hiçbir subay mensup 
olduğu rütbenin terfi, müddetinin enaz üçte bi
ri kadar fiilî olarak kıtada hizmet etmedikçe 
terfi edemez.» Şimdi böyle olunca bundan ev
velki kanunda bir yüzbaşının .binbaşı, olabil
mesi için altı senelik bir müddet kâfi geliyor. 
Bunun da üçte biri iki senedir. Binaenaleyh 
iki sene kıtada bulunmaları terfi hakkını veri
yordu. Bugün o kanuna tebaan terfi sırası 
beklemekte olan 30 - 40 kadar kurmay yüzbaşı 
ve yüzbaşı vardır. Esasen bunların terfi müd-
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dctleri iki senelik esasa göre tertiplendiği için 
bu kanunun 3 ncü maddesindeki kayıt böyle 
kaldığı takdirde ağustosta terfi edeceklerin 
bir. sene daha kıta hizmeti yapmaları lâzımge-
liyor. Buna meydan bırakmamak için bir mu
vakkat madde teklif ediyoruz. Kabulünü rica 
ederiz. 

MUVAKKAT MADDE — Kıta hizmetleri, 
bu kanununun neşrinden evvel asgari terfi 
müddeti 6 sene olduğuna göre tertip edilmiş 
olan yüzbaşılardan dokuz senelik bekleme müd
detini tamamlamış ve tamamlryacak olanların 
terfileri için kıta hizmeti (2) senedir. 

Bu gibilerin 1944, 1945, 1946 seneleri zarfın
da terfileri Millî Müdafaa Vekâletince bu esa
sa göre tertip edilir. 

REİS —'Efendim, bu Encümenin teklifidir. 
Madde olarak reye arzedeceğim. 

A. BİNKAYA (Kastamonu) — Bütçe En
cümeninin'bu hususta bir mütalâası yok mudur? 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
- - Bütçe Encümeni de mutabıktır. 

REİS — Efendim, Bütçe Encümeni de mu
tabıktır. Başka mütalâa olmadığına göre mad
deyi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... 

' Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunun çocuk zammı ve
rilmesine dair olan hükmü 1 ikinciteşrin 1944 
tarihinden • ve diğer hükümleri 31 mayıs 1944 
tarihinden mer'idir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7.—• Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7. — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit 
ve tadülüne dair olan 3779 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları (1/288) [1] 

REİS —Encümen müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Kabul edenler... Etmiyenler... Müs
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı ? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

[1] 166 saıjüı basma yazı zaptın somndadtr. 

GedikM erbaşların maaşlarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3779 numaralı kanunun ibazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde 

eklenmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Gedikli erbaşların maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 18 .1.1940 tarih 
ve 3779 numaralı kanunun 1 nci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Türkiye Cumhuriyeti ordusunun Kara, Deniz, 
Hava kısımlariyle Jandarma, Gümrük ve Orman 
muhafaza teşekküllerinde müstahdem bilûmum 
gedikli erbaşların maaş asıllariyle tutarları aşa
ğıda gösterilmiştir : 

Rütbesi Maaşı asli Tutarı 

Gedikli çavuş 15 50 
» üst çavuş 20 60 
•» Başçavuş 25 75 

Başgedikli 30 85 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyo
rum. Maddeyi Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir 

MADDE 2. —: Aynı kanunun 6 ner maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 
Başgediklilerin temdit tarihlerini takip eden 
ay başından itibaren alacakları maaşlar aşağıda 
gösterilmiştir : 

Maaşı aslı Tutarı 

35 100 Birinci temdit 
40 120 İkinci temdit 
50 140 Üçüncü temdit 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesi hakkmda 4598 
sayılı kanunun 6, 7, 8 nci maddeleri gedikli er
başlar hakkında da tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun çocuk zammı ve
rilmesine dair olan hükmü 1 ikinciteşrin 1944 
tarihinden ve diğer hükümleri 31 mayıs 1944 
tarihinden mer'idir. 

REİS —• Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
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ediyorıım... Kal)ııl edenier.. 
edilmiştir. . 

Etmiyenler... Kabul I kabul edilmiştir. 

ı9. •— İdare, II ey etinin, Büyük Millet Meclisi 
azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1613 
mimar alı kanunun 1 -nci maddesini muuddil 
1757 sayılı kamına ek kanım, teklifi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (2/44) [1] 

REİS — Encümen müstaceldi müzakeresini 
teklif etmektedir. Müstaceliyet teklifini kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi âzasmm tahsisat ve har
cırahları haHckmdalri 1613 sayılı ikaoojunoın bi
rinci maddesini değiştiren 1757 sayılı (ka

nuna ek kanun 

MADDE 1. — 5 mart 1931 tarih ve 1757 sa
yılı kanunun birinci maddesi gereğince yerilen 
tahsisatın seneliği ve her ay tediye edilecek mik
tarı, 1613 sayılı kanunun üçüncü maddesiyle 
tekaüt hesabında esas tutulan maaş derecesinin 
aylık tutarına göre hesaplanır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Haziran 1944 ta
rihinden mer'idir.. ' 

EEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümleri Bü
yük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

BEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Lâyihanın heyeti umumiyesi 

[1] 168 sayılı b asm ay azı zaptın sonuııdadır. 

9. — İdare Heyetinin, 2507 sayılı kanuna ek 
kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(2/46) [1] 

BEİS —Encümen müstacelen müzakeresini 
teklif ediyor. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2507 sayılı kanıma ek kamın 

MADDE 1. — 1 1 . V I . 1934 tarih ve 2507 sa
yılı kanunun birinci maddesi hükmüne göre ve
rilecek ölüm tazminatı bir gûna vergi ve resme 
tabi tutulamaz. 

BEİS — Mütalâa yoktur. Reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

BEİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

BEİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cuma günü için müstacel bir işimiz yoktur. 
Tensip ederseniz pazartesi günü toplanalım. 
(Muvafık sesleri). 

Pazartesi günü saat 15 te toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,50 

[1] 164 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

\>a<t 

DÜZELTÎŞ 

74 ncü inikat zaptında aşağıdaki düzeltme yapılmıştır: 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

91 5-7 Lâyihanın heyeti umumiyesini re- Lâyihanın birinci müzakeresi 
ye arzediyorum. Kabul buyuran- bitmiştir. 
lar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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î : 75 21.6.1944 C : 2 
Antalya, Trabzon ve Malatya elektrik imtiyazlaîrmm feshi haldcmdaki kanuna verilen 

söyleri» neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
1. II. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
A.ÇETİNKAYA 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER ""i 
S. YURDKORU 

AĞRI 
11. BAYRAK 
II. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎĞİTOĞLU 

ANKARA 
M.AKSOLEY 
Gl.N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN 
A.BAYTIN 
11. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
II. N. MIHÇ10ĞLU 
z. YÖRÜK ;: : 

ANTALYA 
N. AKSOY 
II. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
•Dr. II. KURAI 
N E . SÜMER 

AYDIN 
Dr. H, ALATAŞ 

Âza adedi : 455 
. Reye iştirak edenler : 313 

Kabul edenler : 313 
Reddedenler : 0 
Müstenlrifler.'": 0 
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[Kabul edenler] 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
F. TİRİTOĞLU 

T. S. UZAY 
1. II. UZUNÇARŞIL1 

BİLECİK 
Dr. M. SUNER 

BİTLİS 
B. OSM A 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H.R.ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
I/N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKG*vO 
A. DURU 
M. F. GERÇEKER 
Dr. ît. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 

Gl. N. TINAZ 
ÇANAKKALE 

S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELÎ 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. R.EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 

DENİZLİ 
F. ASAL 
A. EĞE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
0. OCAK 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 
Gl K. SEVÜKTEKÎN 

EDİRNE 
M. E. AÖA0ĞULLAR1 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. OÜNDÜZALP 

Dr. F. MEMİK 
ELAZIĞ 

H .KİŞİOĞLU 
I. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. İLTER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMlRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
I .U. AYKURD 

GAZİANTEB 
Dr. M.A.AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
Dr. M. OANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
F. ATLI 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş.ERDOĞAN 
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R. GÜRELİ 
C. SELEK 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRlM 
Gl E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
A. TÜRKMEN 

ÎÇEL 
E. tNANKUR 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 

•M. KARAAĞAÇ 
II ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENlZMEN 
Dr. H. DİKER 
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H. KORTEL 
Ş, A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
t. H. ÜLKMEN ; 
A. R. TARHTAN 
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Ş. ADALAN 
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O. BAYAR 
M. BİRSEL 
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E. ÇINAR 
S. EPlKMEN 
R. KÖKEN 
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Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
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Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
V. SELER 
Ş. TORGUT 
I. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YARGI 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BlLGlN 
Gl. A. F. CEBESOY 
F. GÖKMEN 
ÎT. KARAGÜLLE 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 

. 1944 C : 2 
Dr. A. S. DELÎLBAŞI 
H. PEKCAN 
A. TÎRlDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
0. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A.R. ARTUN-
KAL % 

t. ERTEM 
Ş. R. HATlPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYtZÎT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENClOĞLU 
Dr. A. URAS 
L ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. I. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
H. KİTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

II RÎZE 
Dr. S. A. DlLEMRE 
K. KAMU-
F. SlRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BlLSEL 
H. ÇAKIR 

II Amiral F. ENGlN 
N. FIRAT 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
1- D. ARİKOĞLU 

Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
Dr. K. SATIR 

LR A. M. YEGENA 
SİÎRD 

A. R .ESEN 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

StNOB 
C. ATAY 
C. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMlR 
H. ORUCOĞLU 

ıV I. H. SEVÜK 
SİVAS 

t. H. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMlRAĞ 
A. ESENBEL 
H. IŞIK 

J Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
R, Ş. SlRER 
I. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 

TOKAD 
S. ÇELlKKOL 
M. DEVELİ 
C. KOVALI 
N. POROY 
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R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOÖLU 
M.S.ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 

L. YAVUZ 
TUNCELİ 

N. S. SILAN 
II. ÜÇÖZ 

UEFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 

S. K. YETKİN 
VAN 

1. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIÖĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 

S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. GÜREL 
II. KARABACAK 
H. A. KUYUCAK 
Ş/TANSAN '•', 

[Reye iştirak etmiy enler] 

AFYON KARAHİSAR 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 

AĞRI 
R. R. PASİN 

ANKARA 
F. R. AT AY 
I. İNÖNÜ (R. C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (Mazur) 
Dr. C. TUNCA (Hasta) 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN (R. 
V.) 
A. S. LEVEND 
A.MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR (M.) 
II. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 
GL K. ÖZALP 

BİLECİK 
A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK (M.) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
JT. ERTAN 

BOLU 
TL Ç. ÇAMBEL 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ (Es. V.) 
A. M. ERHAN 
M. B. PARS (Mazur) 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (M.) 
T. ONAY 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
M, M. KANPU 
A US; 

ÇORUM 
I. EKER 
N.ICAYAALP (Hasta) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Dr.H. BERKMAN 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F. A. AYKAÇ 
S. SAGTROfiLU 

ERZİNCAN 
F. HALFEGTL 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
R. DİNÇ (M.) 

ESKİŞEHİR 
1. ÖZDAMAR (Hasta) 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
C. S. BARLAS 
Ş. ÖZDEMİR (M.) 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
Gl. 1. SÖKMEN (M.) 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
E. S. TÖR 

HATAY 
B. S. KUNT (Mazur) 
H. SELÇUK (Mazur) 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T, C. BERİKER 
> . C. GÜVEN 
R. KORALTAN (Hasta) 

İSTANBUL 
Gl.'R. BELE 
S.'CİMCOZ (M.) 
A; Ş. ESMER (M.) • 
G. B. GÖKER (Hasta) 
F. HAMAL 
N. MENEMENCİOĞ, -
LU 
V. SARIDAL 
II. C. YALÇIN 

İZMİR 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
(Bş. V.) 
H.Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
E. ÖZOĞUZ (M.) 

KASTAMONU 
T. TAŞKTRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
Ö.TAŞCİOĞLU 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A.KANSU ' 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 

KONYA 
M.A.BİNAL 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
Dr. S. IRMAK 
K. OKAY 
N. H. ONAT 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
Ö B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN (M.) 
H. SAĞIROĞLU 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER (M). 
0. ERÇÎN 
K.KARAOSMAN 
Y. ÖZEY 
fl. SARHAN 

MARAŞ 
A. YAYCIOĞLU (Ma
zur) 

MARDİN 
1. F. ALP AYA (1. A.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN (M.) 

MUĞLA 
C KARAMUĞLA 
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MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 

NİĞDE 
H. MEN.GÎ (M.) 
F. SOYLU (M.) 
H. TEPEYRAN (M.) 

ORDU 
Ş. AKYAZI. (M.) 
S. S. TARCAN (M.) 

RtZE 
T. B. BALTA 
II. C. BELÜL (Hasta) 

1 : 75 21. 6 
SAMSUN 

Z. DURUKAN 
t EZGÜ (M.) 

SEYHAN 
S. ÇAM (Hasta) 
K. ÇELİK 
O. ORAL 
II. URAN (V.) 

StVAS 
Ş. GÜNALTAY ( Rs. 
V.) 
K. KİTAPÇI 

.1944 0 : 2 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
N.'TRAK 
C. UYBADIN 

TOK AD 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
G. PEKEL 

TRABZON 
II. N. BOZTEPE 
S.DAY (V.) 
D. EYİBOĞLU 

H. SAKA 
URFA 

H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAD 
s. içöz 
Y. D. KARSLIOĞLU 

ZONGULDAK 
E. ERİŞİRGİL 
Y. Z. ÖZENÇİ 
R, VARDAR 

Şeker ve glikoz resimleri hakkındaki 4385 sayılı kanuna ek kanuna verilen reylerin neticesi 
. ' (Kanun kabul edilmiştir. 

AFYON KARAHÎSAR 
t. H. BALTACIOÖLU 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YİÖİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 

Aza adedi : 455 
Reye iştirak edenler : 315 

Kabul edenler : 315 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etnıiycnler : | 3 8 
Münhaller : 2 

[Kabul edenler] 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
II. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
II. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr.H.ALATAŞ(V.) 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R.LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 

0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
II. KÜÇÜKLER' 
II. ONAT 
F. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
R. OSMA 

BOLU 
H. Ş. AD AL 
Korgl. A. ALPTOGÂN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞI^R 

Dr. Z. ÜLGEN 
BURDUR 

1. N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERİ 
Dr. A, R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. C ÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAY1RLI 
H. ERGENELt 
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A. KAMÇIL 
ÇANKIRI 

Dr. A. ARKAN 
ÇORUH 

A.R. EREM 
A. TÜZÜN , -

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. C.ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 

DENİZLİ 
F. ASAL 
A. EGE 
İT. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA .: 

DİYARBAKIR 
R. BEKIT 
O. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKtN 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E.DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr; P. MEMİK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
î. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. TC. ÇAĞLAR . 
A. FIR AT 
A. S.ÎLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. UEMÎRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
t U. AYKURD 

î : 75 21 . 
GAZİANTEB 

Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö.'A. AKSOY 
Dr. N. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK ; -
M1. ŞAHÎN 

GİRESUN 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
0. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN . 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN 
JI. İLGAZ 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
E. tNANKUR 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

•.'.' İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. BERKSOY 
A. H. DENlZMEN 
Dr. II. DlKER 
t. A. GÖVSA 
Gl. K. KARABEKİR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL , 
F. ÖYMEN V..:\ 
1. II. ÜLKMEN \ 
A, R. TARKAN' 
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İZMİR 

Ş. AD ALAN 
B. ARIMAN • 
C. BAYAR ' 
M. BİRSELİ 
Dr; II. II. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPlKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN '. •" 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z ORHON 

KASTAMONU 
A. BtNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
II. ÇORUIC 
Dr. F. ECEVÎT 
Z. ORBAY ""' . ' 
R, SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Knrerrl. K. DOĞAN 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELEN 
Ş. TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl.M. BAKU 
A. DÎKMEN* 
R. FENMEN 
S. PEK 

t. TOLON 
S. YARGI 
1. S. YİĞİT » " 

KONYA 
V. BİLGİN 
Gl. A. F. CEBESOY 
F. GÖKMEN -
H. KARAGÜLLE 
T. F. SILAY 
A.R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S.DELİLBAŞI 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TiRİDOĞLU 
Ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞ1 
M. PEKTAŞ 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
0. ERCİN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATÎPOĞUL (V.) 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU ' 
F. USLU 

MARA Ş 
Dr. K. BAYİZIT 
R. KAPLAN 
II. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
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N. FIRAT 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. AR1K0ÖLU. 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
Dr. K. SATIR 

SttRD 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SlNOB 
O. ATAY 
0. K. İNCE DA VI 
Dr. B. KÖKDEMİK 
II, ORUCOÛLU 
1. H. SEVÜK 

. SİVAS 
t. H. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
A.N.DEMİRAG 
H. IŞIK 

Tuğamiral H. GÖKDA 
LAY 

. 1944 C : 2 
R. Ş. SlRER 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

İ : 75 21.6 
N. FIRAT 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOÛLU 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
Dr. K. SATIR 

StlRD 
A. R. ESEN 
S.TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
0. K. İNCE DA VI 
Dr. B. KÖKDEMİK 
II, ORUCOÛLU 
1. H. SEVÜK 

. SİVAS 
I. H. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
A.N.DEMİRAG 
H. IŞIK 

Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 

[Beye iştirak 

H.KİTABCI 
F. O. MENTEŞEOftL 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
Dr. R.F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
H. ÇAKIR 
Z.DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 

AFYON KARAHÎSAR 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 

AĞRI 
R. R. PASIN 

ANKARA 
F. R. ATAY 
I. İNÖNÜ (R. C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
Dr. H. KURAL (M.) 
T. SÖKMEN (Mazur) 
Dr. C. TUNCA (Hasta) 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN (R. V) 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR (M.) 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
K. KÜLEK (M.) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU . 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL 
C. S. SİREN (V.) 

BURSA 
Gl. Â. ATLI 
R. CANİTEZ 
M. B. PARS (Mazur) 

ÇANAKKALE 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (M.) 
A. İNAN 
T. ONAY 

etmiyenler] 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
(. EKER 
N. KAYA ALP (Hasta) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Dr. H. BERKMAN 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
K. ŞEDELE 
Ş. ULÜÖ 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F. A. AYICAÇ (M.) 
S. SAĞIROÖLU 

ERZİNCAN 
F. HALFEGİL 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URPA 
K.BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KAESLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. GÜREL 
M. KARABACAK 
İLA. KUYUCAK 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

ERZURUM 
R. DlNÇ (M.) 

ESKİŞEHİR 
1. ÖZDAMAR (Hasta) 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
C. S. BARLAS 
Ş. ÖZDEMİR (M.) 

GİRESUN 
M. AKICA YA 
F. ATLI 
Gl. I. SÖKMEN (M.) 
A. ULUS 

HATAY 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 
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R. KORALTAN (Has
ta) 

İSPARTA 
K. TURAN 

İSTANBUL 
Gl.R.BELE 
S. CİMCOZ (M.) 
A. Ş. ESMER (M.) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
V. HAMAL 
N. MENEMENCÎOĞLU 
(V.) 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
(B§. V.) 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
F. ÖZOĞUZ (M.) 

KASTAMONU 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
ö. TAŞÇIOĞLU (M.) 
N. TOKER 
O. TÜZEL 
"S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

î : 75 21 
KIRKLARELİ 

N. A. KANSU 
KIRŞEHİR 

F. ÇOBANOĞLU 
KOCAELİ 

Dr. F. Ş. BÜRGE 
KONYA 

M. A. BİNAL 
S. ÇUMRALİ 
A/H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
Dr. S. IRMAK 
K.OKAY 
N. II. ONAT 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 

MALATYA 
E. BARKAN (M.) 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
(M.) 
K. KARAOSMıAN 

6.1944 0 : 2 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 

MARAŞ 
A. YAYC10ĞLU 
(M.) 

MARDİN 
i. F, ALPAYA (1. Â.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN (M.) 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 

NİĞDE 
II. MENGÎ (M.) 
F. SOYLU (M.). 
I-I. TEPEYRAN (M.) 

ORDU 
Ş. AKYAZI (M.) 
S. S. TARCAN (M.). 

RİZE 
H. C. BELÜL (Hasta) 
K/KAMÜ 
F. SİRMEN (V.) 

SAMSUN 
t EZGÜ (M.) 

SEYHAN 
S. ÇAM (Hasta) 

K. ÇELİK 
C. ORAL 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

SİVAS 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY (Rs. V.) 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
R. ERİŞKEN ı 

TRABZON 
II. N. BOZTEPE 
S. DAY (V.) 
D. EYİBÖĞLU 
II. SAKA 

URPA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
E. ERÎŞİRGÎL 
Y. Z. ÖZENÇt 

T. B, M. M. Matbaast 



»ayısı-.: 183 
İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi Azasının tahsi
sat ve harcırahları hakkındaki 1613 numaralı kanunun 
İ n c i maddesini muaddil 1757 sayılı kanuna ek kanun 

teklif i ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/44) 

T.B.M.M. 
îâaro Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. 654/28474 

19 . V . 1944 

"Suksels Reisliğe 
1757 sayılı kanun lâyihasına eklenmek üzere aşağıda yazılı kânun maddelerinin kabulünü arz 

vo teklif eyleriz. 
İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 

M.'Öker t. F. Alpay a II. Bayrak 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 91 
Esas No. 2/44 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve 
harcırahları hakkındaki 1613 sayılı kanunun 
birinci maddesini değiştiren 1757 sayılı ka
nımda değişiklik yapılmasına dair İdare He
yeti tarafından yapılan kanun teklifi Yüksek 
Reislikçe Encümenimize havale Duyurulmakla 
İdare Âmiri Muttalip öker hazır olduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

1613 sayılı kanunun üçüncü maddesiyle Bü
yük Millet Meclisi âzası tahsisatı 125 lira asli 
maaş tutarına göre tesbit edilmişti. 

Bilâhare 1757 sayılı kanunla Büyük Mec
lis, senelik tahsisatı o zamanın şartlarını göz-
önünde'tutarak-4 200 liraya ve aylık tediye 
miktarım 350 liraya indirmeği muvafık bulmuş
tu. Ancak, bugün bu şartlar tamamiyle değiş
miş bulunduğundan eskiden mevcut vaziyetin 
iadesi yerinde görülmüş ve bu maksatla tanzim 
edilen lâyiha Encümenimizcc de ihtiyaçlara uy
gun görülerek esas itibariyle kabul edilmiş 

16 . Yi. 1944 

yazılış şekli deve vuzuhu temin iBaksadiylc 
ğiştirilmiştir. 

Müstaceldi müzakere dileğiyle Umumî He 
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis 
lige sunulur. 

M. M. 
Tokad 

/ / . İV. Keşmir 
Bitlis 

7>. Osma 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
İstanbul 
II.Kortel 

Kütahya • 
II. Pekcan 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Goşkan 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Cîiresun 
A. Sayar 
Kayseri 

F. Baysal 
Rize 

T. B. Balta 
Yozgad 

A. Sungur 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen 
Bolu 

Dr. Z. Ülgeri 
Eskişehir 
Y. Abadan 
İstanbul 

Il.Ülkmen 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Trabzon 

31. S. Anamur 
Zonguldak 
E. Erişirgil 
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İDARE HEYETİNİN .TEKLİFİ 

1757 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

"•':..* MADDE 1. — 1757 sayılı kanunun birinci 
maddesi hükmünce verilen tahsisatın (aylık. 
miktarı) 1613 sayılı kanunun üçüncü maddesiyle 
tekaüt ve harcırah hesaplarında esas tutulmuş 
olan maaş derecesi tutarı. 

MADDE 2. .— Bu kanun 1 haziran 1944 ta
rihinden mer'idir. 

MADDE S. — Bu kanun hükümleri Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEİŞTİRİŞİĞ 

Büyük Millet Meclisi Azasının tahsisat ve harcı
rahları hakkındaki 1613 sayılı kanunun birinci 

maddesini değiştiren 1757 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5 mart 1941 tarih ve 1757 sa
yılı kanunun birinci maddesi gereğince verilen 
tahsisatın seneliği ve her ay tediye edilecek mik
tarı, 1613 sayılı kanunun üçüncü maddesiyle 
tekaüt hesabında esas tutulan maaş derecesinin 
aylık tutarına göre hesaplarınır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 haziran 1944 ta
rihinden mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bü
yük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

>e><i 

( S . Sayısı ; 1G3 ) 



S. Sayısı: |B4 
idare Heyetinin, 2507 sayılı kanuna ek kanun teklif i 

ve Bütçe Encümeni mazbatası (2/46) 

2'. B. M. M. 
idare Amirliği 9 .VI.. 1944 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. 656/28476 

Yüksek Reisliğe 

2507 sayılı kanuna eklenmek üzcro aşağıda yazdı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif 
eyleriz. 

İdare Amiri İdare Amiri İdare Amiri 
M. öker 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M: M. 
Bütçe encümeni ' 16 . VI . 1944 
Mazbata No. 92 
Esas No. 2/46 • 

Yüksele Reisliğe 

2507 sayılı kanuna ek olarak Büyük Millet 
Meclisi İdare Heyetince hazırlanıp Yüksek Reis
liğe sunulan 9 • VI . 1944 tarih ve 2/46 sayılı ka
nun teklifi Encümenimize tevdi Duyurulmakla 
İdare Âmiri mut talip öker ve Maliye Vekâletinin 
salahiyetli memuru hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Teklif, 2507 sayılı kanun mucibince verilecek 
ölüm tazminatlarının her nevi vergi ve resimden 
istisnasını temin maksadiyle hazırlanmıştır. 

Al el umum. tekaüt ikramiyelerinin ve ölüm do-
layrsiyle aileye verilen ikramiyelerin tevkif at a 
tabi tutulmamaları esası Encümenimizee kabul 
edilerek Yüksek Meclisin tasvibine arzolunduguna 
göre bu esasa, imtisalen; vefat eden azaların aile
lerine verilecek ölüm tazminatının da vergi ve 
resimlerden istisnası yerinde görülmüştür. Bu 
tazminatların borç için haczedilemiyeceği hakkın
daki hüküm, esas kanunda mevcut olduğuna göre 
Jmrada tekrarına lüzum görülmemiş ve birinci 
madde bu sebeple yeniden yazılmıştır. 

Müstacel en müzakere dileğiyle Umumî Heye
tin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 
Aydın 

Ol. R- Alp man 
Bitlis 

Bülent Onma 
Eskişehir 

Yavuz Abadan 
İstanbul 

II. Kot-tel 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 

R. Erten T 
Trabzon 

M. S, Ananım 

M. M. 
Tokad 

İT. N. Keşmiı 
Balıkesir 

S. Örrjeevren 
Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
Ayet Sayar 

İstanbul 
II. Ulkmcn 
Kütahya 

İT". Pel-can 
Rize 

B. Balla 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Bolu 

Dr. Zihni Vlgen 
Edirne 

Ar. Gündüzalp. 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Tokad 

R. Ahmet Sevengil 
Zonguldak 
E. Erişirgü 



İDARE HEYETİNİN TEKLİFİ 

2507 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 2507 sayılı kanunun birinci 
maddesi hükmüne göre verilecek ölüm tazmi
natı bir gûna vergi ve resme tabi olmadığı gibi 
borç için de haczolunamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

2507 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1 1 . V I . 1934 tarih ve 2507 sa
yılı kanunun birinci maddesi hükmüne göre ve
rilecek ölüm tazminatı bir gûna vergi ve resmo 
tabi tutulamaz. 

MADDE 2. — İdare Heyeti teklifinin 2 nci. 
maddesi ayaen 

MADDE 3. — İdare Heyeti teklifinin 3 ncü 
maddesi aynen 

( S. Sayısı : 164 ) 
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Subay - ve askerî memurların maaşlarına dair olan 
8661 sayılı kanunun 1 Eici maddesinin değiştir i lmesi 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında ka-
-nunjayihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları (1/289) 

i t Ga 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 14 , VI , 1944 
Tetkil: Müdürlüğü 

Bay% : 71/191, 6/1616 
Büyük Mîllet Meclisi Yüksel? Reisliğine 

Subay ve Askerî memurların maaşlarına dair 3661 numaralı kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair Millî Müdafaa Vekilliğince hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetince 13 haziran 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair kanunun sön tadil edilen 7 nci maddesin
de memurların üç senede bir terfi esası kabul edilmiştir, ve yine mezkûr kanunun 8 nci maddesin
de). her'memura bulunduğu yerde iki derece terfi etmek imkânları temin edilmiştir. 

Memurların hal ve istikballerini temin eden bu formül ordunun bünyesine ve hususiyetine uy
mamaktadır. Orduda rütbe maaşı esastır ve böyle olması da zaruridir. Rütbe yalnız maaşa 
esas değil, orduda talim ve terbiye, emir ve komuta, sevk ve idare, disiplin tesisi gibi esas un
surlarda bu umumî tâbir ile ordudan beklenen her hususta rütbenin esas tutulması icabeder. Ba
zı maaş formülleriyle rütbelerin hukuk ve salâhiyetlerine ve onun ileri ve üstün mahiyetine 
halel getirmek ordunun bilhassa kumanda sınıflarmdaki kıymetine tesir icra edebilir. 

Binaenaleyh, bu tesirler altında uzun müddet beklemeği kısmen olsun telâfi etmek için; yüz
başılıktaki dokuz senelik terfi bekleme müddetinin üç dereceye "ayrılarak maaşlarının buna göre 
verilmesine ve binbaşı, yarbay ve albay rütbelerindeki altı, dört altı sene gibi uzun müddet bek
lemelerine karşı bu rütbe derecelerinin orduca ileriye alınmasına, tuğgeneral, tümgeneral, kor
general rütbe maaşlarını tutarlarına da ellişer lira tazminat verilmesine ve orgenerallerden bir 
üç seneyi ikmal edenlere de 100 lira ve ikinci üç seneyi ikmal edenlerede yüz lira daha tazminat 
verilmesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve ilişikkanun lâyihası takdim olunmuştur. 
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Milli Müdafaa Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/289 
Karar No. M 

16 . VI .1944 

Yüksek Reisliğe 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dair 
3661 numaralı kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair Millî Müdafaa Vekilliğince hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasiyle esbabı mu
cibe mazbatası Başvekâletin 14 haziran 1944 ta
rihli tezkeresiyle birlikte Encümenimize havale 
buyurulmuş olmakla Millî Müdafaa Vekili ve 
Maliye ve Millî Müdafaa Vekâletleri memurları 
hazır oldukları halde okundu ve icabı müzakere 
olundu. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair kanunun, bu memurların terfileri
nin üç senede bir icrası ve her memura bulundu
ğu yerde iki derece terfi etmek imkânının teinini 
münasebetiyle ordu mensublarınm da bu esaslara 
muvazi bir şekilde faydalanmalarını temin etmek 
gayesiyle hazırlanan lâyihanın Heyeti umumiyesi 
Encümenimizce esas itibariylo kabul olunmuştur. 

Ancak lâyihanın birinci maddesindeki cet
velde Tuğgeneralden Korgenerale kadar verilen 
ellişer lira tazminat yerine bu rütbelerin birer de
rece ileri almarak Tuğgenerallere 100, Tümgene
rallere 125, Korgenerallere 150 lira asli maaş ve 
40 seneyi ikmal eden Orgenerallere de maaştan 
başka 100 lira tazminat verilmesinin rütbe ve de
rece esaslarına riayet zarureti bakımından uygun 
olacağı ve üçüncü maddede balısolunan önyüz-
başılardan hava ve deniz subaylarının beldeme 

müddetinin iki seneye indirilmesinin; bu meslek
lerin hususiyetleri dolayısiylo, evvelco kendi
lerine verilmiş olan sekiz senede binbaşn olabil
mek haklımın muhafazası lüzumuna binaen, mu-

. vafık olacağı Hükümetçe teklif edilmiş ve Encü
menimizce do Hükümetin bu teklifine aynen iş
tirak olunarak bu esaslar dahilinde bilinci, ikin
ci ve ülcüncü maddeler tadil, 4, 5, 6 ve 7 nci 
maddeler de aynen kabul edilmiştir. 

Arzolunan sebeplere binaen yeniden tanzim 
olunan kanun lâyihası havalesi veçhile Bütçe En
cümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reis-
liğo sunulmuştur. 
M. M. En. Es. N. 

M. M. M. M. Kâtip 
Ağrı Ağrı Konya 

H. Tugag H. Tugag V. Bilgin 
Bolu Çankırı Çorum 

Korgl. A. Alptoğan Dr. A. Arkan E. 8. Akgöl 
Diyarbakır Erzurum 

GL K. Sevüktekin 
Tank önvüzbaşılarmında Gl. Z. Soydemir 
bekleme müddeti 2 seno Gümüşano 

olması Ş. Erdoğan 
Hatay İsparta ^ İstanbul 

Gl. E. Durukan (?. Tüzemen Ş. Â. ögel 
Kars Mardin Muğla 

Gl. 11. Durudoğan Dr. A. Uras 8. Güney 
Tekirdağ Tokad 
B. Apak 8. Çelikkol 

(S. Sayısı: 165) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 16 .VI .1944 
Mazbata No. 94 
Esas No. 1/289 ; 

Yüksek Reisliğe 

Subay ve askerî memurların maaşlarına da
ir 3661 sayılı kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair Millî Müdafaa Vekilliğince 
hazırlanan ve Başvekâletin 14 haziran 1944 ta
rih ve 6/1616 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Millî Müdafaa En
cümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize 
tevdi buyurulmakla Millî Müdafaa Vekili Ali 
Eıza Artunkal ve Maliye Vekili Fuad Ağralr 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun tadili 
vesilesiyle subay ve askerî memurların maaş
larına dair olan 3661 sayılı kanunda da halin 
icaplarına ve ordunun bünyevi hususiyetlerine 
uygun bazı değişiklikler ve derece ilerletilme-
leri yapılması Encümenimizee de yerinde gö
rülmüş ve Millî Müdafaa Encümeninin tadi-
len kaleme aldığı lâyiha Encümen müzakerele
rine esas tutulmuştur. 

Millî Müdafaa Encümenince hazırlanan lâyi
hanın ikinci maddesinde maksada uygun bir 

tavzih yapılmış, diğer maddeler aynen kabul 
olunmuştur. 

Ehemmiyeti dolayısiyle müstacelen müzake
resi temennisiyle Umumî Heyetin tasvibine ar-
zolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
B. Bekit 
Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 

II. Ülkmen 
Kütahya 

II. Pekcan 
Rize 

T. B. Balta 
Yozgad 

A. Sungur 

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Bolu 

Dr. Z. Ülgen 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Zonguldak 

E. Erişirgil 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymeıı 
Balıkesir 

S. örgeevren 
Çanakkale 

S. T. Arsal 
Eskişehir 

Y. Abadan 
İstanbul 
H.Kortel 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
B. Erten 
Trabzon 

M. S. Anamur 
Zonguldak 

H. A. Kuyucak 

(S. Sayısı: 165) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dair 
3661 numaralı kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek

lenmesine dair kanun lâyihası 
MADDE 1. — 3661 numaralı kanunun bi

rinci maddesi aşağıda yazıldığı veçhile değişti
rilmiştir : . 

Kara, deniz, hava, askerî fabrikalar, Harita 
subay ve askerî memurları (askerî mekteplor-
deki maaşlı sivil muallimlerle maaşlı sivil me
murlar hariç) ve jandarma subaylarının dere
celeri ve her dereceye ait aylık tutarları ile ma
aş asılları ve bu derecelere dâhil subaylar ve as
kerî memurlar aşağıda gösterilmiştir: 

Maaş 
D. Rütbe aslı Tutarı 

1 Orgeneral 150 600 
2 Korgeneral ve muadili askerî 

memurlar [1] 125 500 
3 Tümgeneral ve muadili askerî 

memurlar [2] 100 400 
4 Tuğgeneral ve muadili askerî 

memurlar [3] . • ' 90 300 
4 Albay ve birinci S. As. Me. 90 300 
5 Yarbay ve ikinci S. As. Me. 80 260 
6 Binbaşı ve üçüncü S. As. Me. 70 210 
7 önyüzbaşjve dörnücü S. As. , 

Me. 60 170 
8 Kıdemli yüzbaşı: Kıdemli 5. S. 

memurlar 50 140 
9 Yüzbaşı ve beşinci S. Me. 40 120 

10 Üsteğmen ve altıncı S. Me. 35 100 
11 Teğmen ve yedinci S. Me. 30 85 
12 Asteğmen ve sekizinci S. Me. 25 75 
13 Askerî memur muavini 20 60 

Tekaüt ve harcırah hesaplarında ve muhtelif 
kanunların maaş asıllarına taallûk eden hüküm
lerinin tatbikinde bu cetvelin maaş aslı sütunun-
da yazılı miktarlar ve emsali hasıla ait hükümler
de tutarı sütunundaki rakamlar esas tutulur. 

Tazminat . 

[i] 
[2] 
[3] 

50 
50 
50 

Yekûn 

500 
450 
350 

MİLLÎ'MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTİRlŞİ 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dair ; 
3661 numaralı kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek

lenmesine dair kanun lâyihası 
MADDE 1. — 3661 numaralı kanunun birin

ci maddesi aşağıda yazıldığı veçhile değiştiril^ 
mistir: 

Kara. deniz, hava, askerî fabrikalar, hari
ta subay ve askerî memurları (Askerî mektep-
lerdeki sivil muallimlerle maaşlı sivil memur
lar hariç) ve jandarma subaylarının dereceleri 
ve her dereceye ait aylık tutarlariyle maaş. 
asılları ve bu derecelere dâhil subaylar ve as
kerî memurlar aşağıda gösterilmiştir: 

Maaş 
D. Rütbe aslı Tutarı 

150 
150 
125 

600 
600 
500 

f Orgeneral 
1 -{Korgeneral ve muadili As. 

[Memurlar 
2 Tümgeneral ve muadili As. 

Memurlar 
3 Tuğgeneral ve muadili As. 

Memurlar • 100 400 
4 Albay ve birinci sınıf As. 

Memurlar 90 300 
5 Yarbay ve ikinci sınıf As. 

Memurlar 80 260 
6 Binbaşı ve üçüncü sınıf As. 

Memurlar 70 210 
7 önyüzbaşı ve dördüncü sınıf 

As. Memurlar. 60 170 
8 Kıdemli yüzbaşı ve kıdemli 

beşinci sınıf As. Memurlar 50 , 140 
9 Yüzbaşı ve beşinci sınıf As. 

Memurlar 40 120 
10 Üsteğmen ve altıncı sınıf 

As. Memurlar 35 100 
11 Teğmen-ve yedinci sınıf As. 

Memurlar 30 85 
12 Asteğmen ve sekizinci sınıf 

As. Memurlar 25 75 
13 Askerî memur muavini 20 60 

Tekaüt ve harcırah hesaplarında ve muhte
lif kanunların maaş asıllarına taallûk eden hü
kümlerinin tatbikatında bu cetvelin maaşı asli 
sütununda yazılı miktarlar ve emsali hasıla ait 
hükümlerde tutarı sütunundaki rakamlar esas 
tutulur, 

( S. Sayısı : 165 ) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİBÎŞt . 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dair 
S661 sayût kanunun birinci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kmıutia bası maddeler cklen-

mmn$ dair Jtanun lâyihası 
MADDE 1. — Millî Müdafaa Encümeninin 

birinci maddesi aynen. 

( S. Sayısı: 165 ) 



HA. 
MADDE 2. — Tuğgeneral, Tümgeneral ve 

ve Korgenerallere maaş tutarlarına ilâveten ay
rıca ayda elli lira tazminat verilir. 

Orgenerallere bu derecede üç sene kaldıktan 
sonra ayda yüz lira ve ikinci bir üç sene kaldık
tan sonra da yüz lira daha ilâvesiyle ayda iki 
yüz lira tazminat verilir. Bu tazminatlar 4178 
sayılı kanun gereğince fevkalâde tazmma tabi 
tutulurlar. 

MADDE 3. — Nasbmdan itibaren üç seneyi 
tamamlayan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı denilir-
Bunlara ve muadili kıdemli beşinci sınıf askerî 
memurlara sekizinci derece maaşı verilir. Kıdem
li yüzbaşılıkta üç seneyi tamamlayanlara önyüz-
başı denilir. Bunlara ve muadili dördüncü sınıf 
askerî memurlara yedinci derece maaşı verilir. 

Ordu subaylarının terf üne dair 4273 sayılı ka
nunun 10 ncu maddesinde yüzbaşılar için kabul 
edilen altı sene asgarî müddet dokuz seneye çı
karılmıştır. 

MADDE 4. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 numaralı kanuna 
ek numaralı kanunun 6, 7, 8 maddeleri 
subay ve askerî memurlar hakkında da tatbik 
edilir. 

MADDE 5. — 1464 numaralı kıdemli yüzba
şılık kanunu kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Bu kanunun 1, 2, 3, 5 madde
leri 31 mayıs 1944 tarihinden ve dördüncü mad
desi 1. 2 nci teşrin 1944 tarihinden mer'idir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 . V I . 1944 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu *" -4.» B. Arîunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Hilmi Uran N. Menemencioğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Yücel Sim Bay Fudd Sirmun 
S. 1. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. H.Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. B. Hatipoğlu 
Mü.V. Tİ.V. 

A. F. Ccbesoy C. S. Siren 

• • • M . M, E ; • , . 

MADDE 2. — 40 seneyi fiilen dolduran or
generallere ayda 100 lira tazminat verilir. 

MADDE 3. — Nasbmdan itibaren üç seneyi 
tamamlıyan yüzbaşılara kıdemli yüzbaşı deni
lir. Bunlara ve muadili kıdemli beşinci sınıf 
askerî memurlara 8 nci derece maaşı verilir. 
Kıdemli yüzbaşılıkta üç seneyi tamamlıyanlara 
önyüzbaşı denilir. Bunlara ve muadili dördün
cü sınıf askerî memurlara yedinci derece maaşı 
verilir. 

Ordu subaylarının terfiine dair 4273 sayılı 
kanunun 10 ncu maddesinde yüzbaşılar için 
kabul edilen altı sene asgari müddet 9 seneye 
çıkarılmıştır. Ancak hava ve deniz subayların
da mevzu usullere tevfikan sekiz senede binba
şı olacakların önyüzbaşılıktaki terfi bekleme 
müddeti iki senedir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen. 

, (S . Sayısı:, 165) 



B. E. 
LDDE 2. — Hizmet müddeti 40 seneyi fii

len dolduran orgenerallere ayda 100 lira tazmi
nat verilir. 

HADDE S. — Millî Müdaiaa Encümeninin 
S noü maddeni aynen. 

İ'/İADDİİ 4. — Hükümetin dördüncü madde
si aynen 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen 

MADDE 6. — Hükümetin aıtmcı maddesi 
©ynen 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen \ r 

(S . Sayısı: 165) 





S, Sayısı 
Ğedikli^erba'şların maaşlarının fevhit've teadülüne dair 
olan 3779 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları (1/288) 

• A o . •• : 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 14 . VI . 1944 
Tetkik Müdürlüğü 

8ay% : 71/192, 6/1617 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Gedikli erbaşlarla maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 3779 numaralı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair Millî Müdafaa Vekilliğince hazır
lanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13 haziran 1944tarihindo Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

' " Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası I I 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunda gösterilen aylık de
recelerinden (10) lira aslî maaşlı 15 nci derece kaldırılmış olduğundan Ordunun mühim bir un
surunu teşkil eden ve hususî kanunlarına göre temdit vo terfi müddetleri dört sene olmakla 
beraber istikballeri teadül bakımından mahdut bulunan gedikli erbaşların maaş derecelerinin 
birer derece yükseltilmesi suretiyle terfihleri temin edilmek istenilmiş ve ilişik kanun lâyihası 
bu maksatla hazırlanarak takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa Enoümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni • , , • • -10 .VI, 1944 

Esas No. i/288 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğo 

Gedildi erbaşların maaşlarının tevhit ve tea- eklenmesine dair Millî Müdafaa Vekilliğince ha-
dülüne dair 3779 numaralı kanunun bazı madde- zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meç
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve mucip 
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sebepler mazbatası Başvekâletin 14 haziran 1944 
tarihli tezkeresiyle Encümenimize tevdi buyurul-
makla Millî Müdafaa Vekili ile Millî Müdafaa 
ve Maliye Vekâletlerinin salahiyetli memurları 
huzuriyle okundu ve icabı görüşüldü: 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 nmnaralı kanunun tadili 
vesilesiyle o kanundaki (10) lira asli maaşlı 15 
nci derecenin kaldırılması esasrna göre dört sene 
de bir terfi etmekte olan ve aşağı derecenin maa
şı da 10 lira olan gedikli erbaşların muvazi şe
kilde faydalanmalarını temin maksadiyle Hükü
metçe hazırlanan kanun lâyihası muvafık görü
lerek Eneümenimizeo aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi, bu-

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 95 
Esas No. 1/288 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3779 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad
de eklenmesine dair Millî Müdafaa Vekilliğince 
hazırlanan ve Başvekâletin 14 haziran 1944 ta
rih ve 6/1617 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise' 
sunulan kanun lâyihası Millî Müdafaa Encüme
ni mazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi Du
yurulmakla Millî Müdfaaa Vekili Ali Rıza Ar-
tunkal ve Maliye Vekili Fuad ağralı hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

3656 sayılı kanunda yapılan tadille, barem 
dereceleri arasından 15 nci derece kaldırılmış 
olduğundan gedikli erbaşların maaşlarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı kanunda 
da bu esas dahilinde değişiklik yapılması uygun 
bulunmuş ve Hükümet teklifi Encümenimizce de 
aynen kabul olunmuştur. 

Ehemmiyeti dolayısiyle müstacelen müzakere 
temennisiyle Umumî Heyetin tasvibine arzo-

yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
M. M. En. Rs. N. 

M. M. M. M. Kâtip 
Ağn Ağrı Konya 

77. Tugaç II. Tugaç V. BÜgin 
Bolu Bursa Çankırı 

Korgl. A. Alptoyan Gl. N. Tınaz Dr. A. Arkan 
Çorum Diyarbakır Erzurum 

E. 8. Ahgöl Gl. K. SevüMekin Gl. Z. S oy demir 
Gümüşane Hatay İsparta 
S. Erdoğan Gl. E. Durukan p. Tüzemen 

İstanbul Kars Mardin 
Ş. A. ögel Gl. H. Durudoğan Dtr. A.TJras 

Muğla Tekirdağ Tokad 
8. Güney R. Apak 8. Çelikhol 

lunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis V. 

Kastamonu 
T. Co§kan 
Antalya 

N. E. Sümer 
Bitlis 

B. Osma 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

II. Ülkmen 
Kütahya 

H. Pekcan 
Rize 

T. B. Balta 
Yozgad 

A. Sungur 

M. M. 
Tokad 

Et. N. Kepnir 
Aydın 

R. Alpman 
Bolu 

Dr. Z. Ülgen 
Edirne 

M.N. Gündüzalp 
İsparta 

M. Karaağaç 
îzmir 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoglu 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Zonguldak 

Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 
Balıkesir 

S. örgeevren 
Çanakkale 
S. T. Arsal 
Eskişehir 

Y. Abadan 
İstanbul 

H. Kortel 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
R. Eren 

Trabzon 
S. Anamur 
Zonguldak 

E. ErişirgÜ H. A. Kuyucak 

Bütçe Encümeni mazbatası 

16.VI.10M 

Yüksek Reisliğe 

( & Sayısı : 166 ) 
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• HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne 
dair 3779 numaralı kanunun lası maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenme

sine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Gedikli erbaşların maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair 18 . I . 1940 tarih ve 
3779 numaralı kanunun 1 nci maddesi aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ordusunun Kara, Deniz, 
Hava kısımlariyle Jandarma, Gümrük ve Orman 
muhafaza teşeMriillerinde müstahdem bilûmum 
gedikli erbaşların maaş asıllariyle tutarları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Rütbesi Maaşı asli Tutarı 

Gedikli çavuş 
"$> üst çavuş 
s> Başçavuş 

Başgedikli 

15 
20 
25 
30 

50 
60 
75 
85 

MADDE 2. — Aynı kanunun 6 nci maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Başgediklilerin temdit tarihlerini takip eden 
ay başından itibaren alacakları maaşları aşağıda 
gösterilmiştir. 
Maaşı asli Tutan 

35 
40 
50 

100 
120 
140 

Birinci temdit 
İkinci temdit 
Üçüncü temdit 

MADDE 3. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair sayılı kanunun 
6, 7, 8 nci maddeleri gedikli erbaşlar haklımda da 
tatbik olunur. 

MADDE 4. — Bu kanunun birinci ve ikinci 
maddeleri 31 mayıs 1944 ve üçüncü maddesi 
1/2 nci teşrin 1944 tarihinden mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
S- Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi liran 

13 . VI . 1944 

Ad.V. M. M. V. 
v . A. R. Artunkal 

Ha. V. 
İV. Menemencioğlu 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Mİ V. Na. V. îk. V, 
Yücel Sırrı Day Fuad Sirmen 

S. 1. M. V. G. t V. Zr. Y. 
Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüblu Ş. U. Hatipoğlu 

Mü V. 
A. F. Cebesoy 

TL Y. 
C. Z. Siren 

! ^ Ö « 

(S . Sayısı: 166) 





S. Sayısı : | 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunda değişiklik yapılması ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun lâ

yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/269) 

1\ G. 
Başvekâlet 18. V. 1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-169 6/1350 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunda değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ilâvesine dair olup cra Vekilleri Heyetince 17 . V . 1944 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının ilişik cetveller ve esbabı mu-
cibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
. Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Muhtelif Devlet dairelerinin teşkilâtı, halen memuriyet'unvanına ve memuriyet adedine gö
re tanzim olunan teferruatlı kadrolarla tesbit edilmiş bulunmakta, bu kadrolar dâhilinde me
murların terfileri ekseriyetle başka mahiyette vazifelere nakil suretiyle ancak temin edilebil
mekte, hattâ bazı ahvalde bunun için kadro derecelerinin yükseltilmesi yoluna gidilmek zarureti 
görülmektedir. Muayyen vazifelerde ihtisas sahibi memur yetiştirmeğe eok az müsait olan bu şek
lin değiştirilerek bir memurun aynı vazifede bir kaç derece terfiine imkân verecek surette, kad
roları vazifelerin mahiyetine göre muhtelif gruplarda toplayan yeni bir şekil kabulü muvafık 
görülmüştür. ' " . 

Binaenaleyh, hem Devlet hizmetlerinin iyi gömülmesine, hem memurların vaktinde terf ilerine 
imkân vermek suretiyle bir dereceye kadar terfihlerine istihdaf eden bu lâyihaya çocuk zammı, 
doğum ve ölüm tazminatı gibi memurların doğaldan doğruya terfihine müteallik bazı esaslar 
da konulmuştur. 

Esasları umumî hatlariyle yukarıda arzolun"in lâyihanın muhtelif maddeleri hakkındaki es
babı mucibe aşağıda arzolunmuştur: 

I - Devlet memuriyetine ilk girişte en aşağı derece olarak tesbit edilen 10 liralık 10 ucu derece, 
bu derece maaşı tutarının azlığına binaen, kaldırılmıs ve 3656 sayılı kanunun birinci maddesine 

bağlı cetvel ona göre değiştirilerek dereceler 14'de indirilmiştir. 
I I - Devlet dairelerinin teşkilât kadroları memuriyetin• mahiyet ve .sınıfına göre 7 grupa ayrılmış 

birinci grupun (A) kısmı'iki ve birinci grupun (B) kısmiyle diğer, gruplar dörder derece olarak tes
bit olunmuştur. > 

I I I - Mevcut maaşlı teşkilât kadroları, ikinci madde ile, tesbit edilen grup esasına göre hazırlana
rak (1.) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bu kadrolardan ihtisas mevkii olanlar ayrıca (2) sayılı cetvele 
ithal edilmiştir. 
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IV - 15 nci'derece kaldırılmış bulunduğundan 4 ncü madde ile 3656 sayılı kanunun'3 ncü mad
desi buna göre değiştirilerek orta mektep mezunlarından bulunmadığı takdirde memurin kanununa 
göre memur olabileceklerin 14 ncü dereceye alınabilecekleri hakkında hüküm konulmuştur. 

V - Maaşlı ve ücretli memurlar arasındaki derece faikı kaldırılmış bulunduğu cihetle 3656 sayılı 
kanunun 12 nci maddesi ilga edilmiş ve mezkûr kanunun. 6 • nci maddesi hükmünün ücretliler hakkın
da da tatbik olunacağına dair hüküm lâyihanın 5 nci maddesinde derpiş olunmuştur. 

VI - Memuriyete girişte, tahsil derecelerine göre bidayeten iktisap edilecek dereceler arasında esa
sen bir fark mevcut bulunduğundan yüksek mektep mezunu olmıyanlarrn terfi müddetleri de 3 
seneye indirilerek, bir üst dereceye terfi müddeti, seyyanen 3 sene olarak tesbit edilmiştir. Ehliyetin 
âmir tarafından kabul ve tasdik edilmiş olması şartiyle memurun dâhil olduğu -.grup içinde zamanında 
tefrii temin edilmek suretiyle kadrosuzluk yüzünden terfi cttirilcmcmck müşkülâtı önlenmiştir. An
cak, bir gruptan diğer grupa geçişde bir üst grupda münhal bulunması esastır. 

Bir gruptan diğer grupa geçebilmek için 4 ncü grupa (Dördüncü grup dâhil) ehliyet imtiha
nında kazanmış olmak şart kılınmış, meslek kurslarını muvaffakiyetle bitirenlerle memuriyet unvan
ları değişmiy enler, meslekleri dâhilinde üst grupa terfide imtihandan istisna edilmişlerdir. Bu su
retle bir üst grupa terfie hak kazanmış olanlardan üst grupa münhal bulunmaması dolayısiyle terfi 
ettirilemiyenlerc bir isene müddetle bulundukları derece ile bir yukarı dereceye ait aylık tutarları 
arasındaki farkın yarısının ve bu müddetin hitamından itibaren do diğer yarısının verilmesi temin 
olunmuştur. 

Birinci grupa dâhil vazifelerin arzettiği ehemmiyete binaen, bunlardan birinci derecede terfi 
müddetini bitirenlerden (A) kısmına girenlere aylıkları tutarının bir misli ve (B) kısmına dâhil bulu
nanlara yansını geçmemek üzere, her sene bir evvelkine ilâveten, aylıkları tutarının % .10 nunun taz
minat olarak ödenmesi cihetine gidilmiştir. 

Herhangi grupa dâhil bir vazifeye yapılacak tâyinde memurun, o grupun ilk derecesine ait ay
lığı müktesep hak olarak alabilmesi şart kılınmıştır. Şukadarki, hâlen bulunduğu vazifenin dâhil 

olacağı grupun asgari derecesi aylığını müktesep hak olarak alamıyanların bu-vazifelerde istihdam
larına devam olunacağı hakkında muvakkt 2 nci maddeye hüküm konulmuş ve 3656 sayılı kanunun 
7 nci maddesi bu esaslara göre değiştirilmiştir. 

VII - Yukarıda işaret edildiği üzere 15 nci derece kaldırılmış olduğundan yalnız 14 ncü dereceye 
10 lira muvakkat tazminat verilmesi hükmü de kaçırılarak bu derece için dahi muvakkat tazminat 
15 lira olarak tesbit edilmiş ve 3656 sayılı kanunun ücretlilerin muvakkat tazminatı hakkındaki 15 nci 
maddesi kaldırılarak maaşlı ve ücretli memurların muvakkat tazminatlarına ait hüküm birleşti
rilmiştir. ?f ? ' . ' . " " ' " - - ' 

VIII - Muhtelif vekâletlere ait hizmetlerin görülmesini ve teşkilâtın mesaisini merkezde tanzim 
ve idare vazifesiyle mükellef olan ve vekillerin en yakın mesai arkadaşları bulunan bazı vazifeler 
ashabının seçilmesinde vekillere daha büyük bir serbestlik temin etmek ve bu vazifelerde çalışacak
ların yüklendikleri külfetlere tekabül eylemek üzere müsteşarlık ye umum müdürlük gibi bir kısım me
muriyetler için, müktesep hakları olan derece aylığı ile bir üst derece aylığı arasındaki farkın tazmi
nat olarak verilmesi muvafık görülmüştür. 

I X - Kadrolar gruplandırılmış olması hasebiyle herhangi grupa dâhil bir vazifeye vekâleten tâ-, 
yin olunan kimseye vekâlet aylığı nispetinin hangi derece üzerinden tesbiti icabedeceği hususun
da bir hüküm konulması icabetmiş ve lâyihanın 9 ncu maddesi bu maksatla hazırlanmıştır. 

X - 3656 sayılı kanunun 18 nci maddesi gereğinco munzam vazife alabileceklerin, kadroların 
gruplandırılmış olması hasebiyle, dâhil olduğu gruptaki munzam vazifesi aylığını hangi derece 
üzerinden alabileceği hususunda da tesbiti icabetmiş vo bu sebeple lâyihanın 10 ncu maddesiyle 
mezkûr 18 nci maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

X I - Mevzuatımıza ilk defa 4187 sayılı kanunla giren ve ancak fevkalâde hallerin devamına 
maksur tutulmuş olan çocuk zammına ait esaslar daimî hüküm olarak lâyihanın içine alınmış ve 
bu zammın miktarı arttırılmıştır. Memurin kanununda mevcut olup şimdiye kadar tescil edilmiş 
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olan yardım hükümleri kaldırılarak maaşlı veya ücretli memurlara ölümde ve çocuk doğumunda 
yardım esas vo miktarları yeniden ve lâyihanın 11 ve 12 nci maddelerinde tesbit olunmuştur. 

XII - 11 ve 12 nci maddeleri gereğince yapılacak yardımlardan hiç bir nam ile vergi ve tevki-
fat yapılmaması lâyihanın 13 ncü maddesinde ayrıca tasrih edilmiştir. 

XIII - Memurin kanununun 3335 sayılı kanunla muaddel 84 ncü maddesinin (D) fıkrası muci
bince 7 nci ve ondan aşağı derecelerde bulunanlardan (Kadro dolayısiyle açıkta kalanlar dâhil) 
memleket dahilindeki resmî müessesatı sıhhiyede tedavileri lüzumu fennen sabit olanlara tedavi ve 
yol masrafı ve Devletçe tedavi edilmekte iken vefat edenlerin cenaze masrafları mensup oldukları 
dairo bütçesinden verilmektedir. 

Aynı esas 7 nci ve daha yukarı derecelerde bulunanlarla ücretli memurlara, her hangi bir sc 
beplo açık maaşı alanlara, vekil memurlara ve ayakta tedavileri lüzumu fennen sabit olanlara 
da teşmil edilmek suretiyle 14 ncü madde tanzim edilmiş ve memurin kanununun mezkûr (D) fık
rası hükmü ilga olunmuştur. 

XIV - 15 nci madde, yeniden sevkedilen hükümlere göre bazı kanunların ilgası icabeden mad
delerini ve 16 nci maddesi teşkilât kadrolarından ügast icabedenleri göstermektedir. 

XV - Lâyihanın 17 nci maddesiyle 3656 sayılı kanunun 26 neı maddesinin son iki fıkrası değiş
tirilmekte ve terfi müddetleri müstesna olmak üzei'e 2556 sayılı kanun hükümleri mahfuz tutulmak
tadır: Şu kadar ki, bunların hâlen bulundukları derecedeki terfi müddetlerine ait müktesep haklan 
ihlâl edilmemek maksadiylc bulundukları derecedeki terfi müddetlerinin 2556 sayılı Hâkimler Ka
nunu ile kabul edilmiş olan terfi müddetlerine göre hesap edileceği muvakkat 6 nci maddede ayrıca 
tasrih edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü memur vo müstahdemlerinin ücret
leri hakkındaki 2847 ve 3173 sayılı kanunların hükümleri, ilk defa veya naklen memuriyete alınma 
şartlan ve terfi müddet ve esasları ve aylık dereceleri hariç olmak üzere, mahfuz tutularak mezkûr 
idare memurları ile bu .kanun şümulüne alınmıştır. 

XVT - Ehliyet imtihanı ile ehliyetin âmir tarafından tasdikına ait esaslar hakkındaki nizamname
nin ihzarı içiır geçecek müddet nazarı itibara alınarak imtihan esasının tatbiki bir sene sonraya bıra
kılmış ve bu. maksatla muvakkat birinci maddeye hüküm konulmuştur. 

XVII - Maaşlı memurlarla ücretli memurlar arasındaki derece farkı kaldırılmış- bulunması 
hasebiyle 3656 sayılı kanunun, ücretli memurların muvakkat tazminatlarına dair olan 15 nci mad
desi hükmü ilga edilmiş bulunduğundan hâlen ücretli vazifelerde bulunanların muvakkat tazminat
larının bir derece aşağıdaki maaşlı memurların muvakkat tazminatları üzerinden verileceği ve ücretli 
vazifede iken maaşlı vazifelere geçeceklerin bir aşağı derece ile nakledilecekleri lâyihanın 3 ncü 
muvakkat maddesinde tasrih olunmuştur ~~~ 

XVIII - Hususi kanunlarındaki hükümlerine müsteniden' müktesep haklariyle kadro aylıkları 
arasındaki fark ücret olarak verilmek üzere'tâyin edilmiş ve edilecek olanlara, kadrolarının dâhil 
olduğu grupun son derece aylığı daha yüksek bulunsa dahi, bu kanunun mer'iyete gireceği tarihten 
sonra bu suretle ödenecek fark için kanunun mer'iyete girdiği tarihteki kadroları aylığının esas tutu
lacağı muvakkat 4 ncü maddede tesbit olunmuştur. 

3656 sayılı kanunun 6 nci maddesine tabi istisnai mevkilerde bulunanların da kanunun mer'iye-
1e girdiği tarihte almakta ~oldukları aylıkları muhafaza edecekleri dahi muvakkat 5 nci maddede 
tasrih olunmuştur. ., 

XIX - Muvakkat 7 nci maddesi hükmüne göre mülhak bütçeli idareler hususi idare ve belediye
lerin teşkilât kadroları bu kanun hükümleri dairesinde tadil, edilinceye kadar bu idarelere, ait ve hâ
len mer'î olan kadroların tatbikin a devam olunacak, ancak, mülhak bütçeli idarelerin bu kanun 
hükümleri dairesinde tanzim edilerek teşkilât kadroları en geç l . T X . 1 9 ! 4 tarihine kadar Büyük 
Millet Meclîsine takdim kılınacaktır. . ' 
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• Bütçe JEncümeni mazbatası 

7'. B. M. M. . 
Bütçe Encümeni .16 .VI. 1941 

Mazbata No. 93 . 
Esas No. 1/269 

Yüksek Keisliğc 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair 3656 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bazı maddeler ilâ
vesine dair olup Başvekâletin 18 . V . 1944 tarih
li ve.6/1350 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan "kanun lâyihası Encümenimize havale 
buyurulmakla Maliye Vekili ile ilgili diğer Ve
killerin ve Divanı Muhasebat Reisinin huzu-
riyle tetkik ve müzakere olundu. 

İhı lâyihanın tanzimindeki asıl maksadın, 
muhtelif Devlet daireleri teşkilâtının memuri
yet aded ve unvanlarına göre vücude getirilmiş 
kadrolarla tcsbit edilmiş bulunması, bu kadro
lar içinde terfilerin ekseriyetle memurları baş
ka mahiyette vazifelere nakil suretiyle temin 
edilebilmesi ve bazı hallerde bunun için kadro 
derecelerinin yükseltilmesi yoluna gidilmesi 
yüzünden •muayyen vazifelerde ihtisas sahibi 
memur yetiştirmeğe çok az müsait olan bu usu
lün yerine bir memurun aynı vazifede bir kaç 
derece terfiine imkân verecek surette mevcut ' 
kadroları vazifelerin mahiyetlerine göre muh
telif gruplarda toplayan bir şekil kabulünden 
ve böylece Devlet hizmetlerinin iyi görülmesi
ni teminden ibaret bulunduğu' anlaşılmıştır. 

Bundan başka, . memurların terfihi maksa-
diyle 4178 sayılı kanunun çocuk zammına mü
teallik ve fevkalâde ahvalin devamına maksur 
olan. hükümleri daha ziyade genişletilmekte ve 
dainuleştirilmekte, Memurin Kanununun 84 
neti maddesine göre ölüm halinde memurların 
ailelerine verilmesi gereken fakat şimdiye ka
dar Bütçe Kanunlariyle tatbiki tehir olunması 
sebebiyle verilemiyen ölüm tazminatının veril
mesi ve bu yardımın çocuk doğumlarına da 
teşmil edilmesi yolunda lâyihaya bazı hüküm
ler konmuş okluğu görülmüştür. 

Memurları terfi ettirebilmek için kadroları 
yükseltilmek veya bulundukları vazifelerden 
başka mahiyetteki vazifelere geçirmek gibi çok 
mahzurlu olan bugünkü usulün yerine memur
ların vazifelerinde kalarak terf ilerini temin edi

ci bir şekil olmak üzere Hükümetçe teklif edi
len grup]ama şekli üzerinde Encümenimizce 
bilhassa ehemmiyetle durulmuştur. 

Hükümet lâyihasında memuriyetler, her biri
si dört dereceden mürekkep yedi grupa ayrılarak 
memurların almakta oldukları maaş derecelerine 
göre girebilecekleri bu gruplar, içindeki terf ile
rinde gurpun âzami derecesine kadar kadro kay-
diyle mukayyet- olmaksızın ilerleme imkânı ve
rilmiş, dördüncü grupa kadar gruptan, grupa 
terfii er ise imtihan olmak ve üst grupta münhal 
yev bulunmak kayıtlarına bağlı tutulmuştur 

Hâlen 3656 sayılı kanuna bağlanmış cetvel
ler ve Teşkilât kanunlariyle kabul edilmiş olan 
kadrolar, ihtiva ettikleri dereceler itibariyle 
aynen bu gruplar arasına konulmuş ve lâyihaya 
bağlı 2 numaralı cetvelin tetkikinde bugün müs
tahdem bulunan memurların, girecekleri gruplar 
içinde en çok iki derece terfi edebilmek imkâ
nı in elde ettikleri anlaşılmıştır. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında da 
izah edildiği üzere esasen şimdiye kadar bir çok 
terf iler-kadro' yükseltilmeleri veya başka mahiyet
teki vazifelere nakil suretiyle yapılagelmiş oldu
ğundan mevcut Devlet daireleri kadrolarına dâ
hil memuriyetlerin bugünkü unvanlar altında 
maaş derecelerine göre gruplara ithal edilerek 
yanılacak bir tasnif ile vazifelerin mahiyetlerinin 
tebarüz ettirilemiyeceği ve aynı mahiyet ve un
vandaki memuriyetlerin bu şekilde bir kaç grup
ta yer alması zarureti hâsıl - olduğu ve bu iti
barla mevcut kadrolardaki teadülsüzlüğün iza-
les-i yoluna gidilmeden gruplama esasının tat
biki mak'sadr temin edemiyeceği ve kadroların 
ıslahı ise bir taraftan müstekar bir vaziyetin 
husulüne, diğer taraftan uzunca bir tetkike mü
tevakkıf bulunduğu yapılan uzun müzakereler 
neticesinde anlaşılmış ve esas itibariyle ileri bir 
fikrin mahsulü olan ve tatbiki faydalı görülen 
grup usulünün, Encümende kalan cetveller 
üzerinde Hüküm etçe ve encümence daha uzun ve 
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icabında müşterek tetkiklerde bulunmağa imkân 
hazırlanmak üzere, ileriye bırakılarak bu usul 
ile memurlara yerlerinde kalarak temin edilmesi 
düşünülmüş olan bir kaç derece terfie mevcut 
kanundaki esaslar dahilinde imkân verilmesi mu
vafık olacağı hususunda Hükümetle mutabık ka
lınmıştır. 

Bu esaslar dairesinde lâyiha, Encümenimizce 
yeni bir tertip altında kaleme alınmıştır. 

Birinci madde — Mer'i Teadül Kanununun 
birinci maddesiyle tesbit edilmiş olan maaş dere
celerinden 15 nci derecenin kaldırılmasını hedef 
tutan bu madde, lâyihanın kanuniyet kesbederek 
mer'iyete girdiği tarihte 15 nci derecede bulunan 
memurların idarece hiç bir tâyin muamelesine 
lüzum kalmaksızın kendiliğinden 14 ncü dereceye 
geçeceklerini ve bu geçişin bir terfi sayılacağını 
ve bu itibarla 14 ncü derecedeki kıdemlerine bu 
tarihin başlangıç olacağını ifade etmekte ve bil
hassa son fıkra bu maksatla kaleme alınmış bulun
maktadır. 

İkinci madde : 15 nci derecenin kaldırılması 
sebebiyle Teadül kanununun 3 ncü maddesinin 
(A) ve (H) fıkralarında gösterilen ]5 nci dere
celerin de kaldırılması gerektiğinden bu madde 
yazılmıştır. 

Üçüncü madde : Bu madde ile Teadül kanu
nunun 7 nci maddesinde aşağıdaki değişiklikler 
yapılmıştır: 

1: Yüksek mektep mezunu olmıyanlarm bir 
üst dereceye terfileri için olan dört senelik müd
det, Hükümetin mucip sebepler lâyihasında izah 
edilen mülâhazalara binaen yüksek mektepten me
zun olanlar hakkında kabul edilmiş olan üç sene
ye indirilmiştir. 

Bundan başka bu gün ancak 6 nci dereceye 
kadar terfi edebilmeleri caiz olan yüksek mektep 
mezunu olmayanların memuriyet hayatında şevk 
ve gayretlerini kırmamak, istidat ve ehliyeti bu
lunanları teşvik etmek maksadiyle ve Teadül ka
nununun muvakkat 5 nci maddesiyle temin edil
miş haklar mahfuz kalmak üzere, bunlara dör
düncü dereceye kadar terfi imkânı verilmiştir. 

Şimdiye kadar mevcut farklı terfi müddetleri 
esası dâhilinde memuriyete girmiş bulunan yük
sek mektep mezunlarının bu esas ile iktisap edil
miş haklarını korumak üzere bir defa için bun
ların terfi müddetlerinin iki seneye indirilmesi 
muvafık görülerek lâyihaya birinci muvakkat 
madde ilâve edilmiştir. 

2. Merî Teadül kanununda terfi için ehliye
tin esas olacağı anlaşılmakta ise de bu cihet açık
ça ifade edilmemiş ve Hükümetin teklifinde de 
ehliyetin esas tutulacağı gösterilmekle beraber 
bunun takdir ve tesbit şekli nizamnameye bıra

kılmıştır. Gerek terfilerde ehliyetin esas olduğu
nun, gevek bunun takdir şekline ait nizamname 
ile tesbiti icap eden esasların kanunda tasrih 
olunması lüzumuna binaen bu cihetler maddede 
gösterilmiştir. 

Ancak bu husustaki nizamnamenin tanzimi ile 
meriyete konması zaman alacağından o vakte ka
dar terfilerin bu maddedeki ehliyet esaslarına 
göre tâyine salahiyetli amirlerce yapılmasını te
ni inen lâyihaya • muvakkat üçüncü madde ilâve 
edilmiş ve bazı memuriyetler için hususi kanunla
rında, mevcut ehliyet esaslarının mahfuz bulundu/-
ğunu teyiden maddeye hüküm konmuştur.. 

3. Mer'i Teadül kanunu ile yedinci ve da
ha yukarı derecedeki memuriyetlere, aşağı de
recede kadroya göre memuriyet olmaması veya 
ehil memur bulunmaması hallerinde, iki derece 
aşağıdan memur tâyinine imkân verilmiş ise de 
bu memurlara bu suretle tâyin edildikleri dere
ce maaşı ödenmesi kabul edilmemiştir. 

Ehliyetlerino binaen iki üst derece memu
riyetin mesuliyet ve külfetini üzerlerine alacak 
memurlara müktesep hakları olan derece maaşı 
ilo tâyin olundukları vazifenin maaşı arasında
ki farkı, tazminat olarak ve müktesep hak teş
kil etmemek kaydiyle verebilmek salâhiyetinin 
Hükümete tanılması ve bu suretle dairelerin 
sevk ve idare mevkilerine getirilecek ehil me
murların terfih vo ikdarlarma ve işlerin iyi 
yürütülmesine imkân bırakması uygun gö
rülmüştür. 

Dördüncü madde : Mer'i Teadül kanununa 
göre terfi için kadroda açık yer bulunmak esas 
olduğundan memurları terfi ettirebilmek üzere 
ya kadroları yükseltmek veya bulundukları 
hizmetlerden başka vazifelere nakletmek yolu
na gidildiği ve bu mahzurlu usulün yerine Hü
kümetçe grup şeklinin teklif olunduğu, fakat 
müzakereler neticesinde bu gnıplama usulünün 
ilcriyo bırakılarak terfi için daha amelî esaslar 
bulunmasının tercih edildiği lâyihanın- umumî 
mütalâa kısmında arzolunmuştu. 

Madde, bu maksadı temin etmek üzere mer'i 
Teadül kanununun sekizinci .maddesini tadil 
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vo tevsi suretiyle yazılmış v.c bu hususta şu 
esaslar tesbit olunmuştur. 

1. Mcr'i sekizinci madde hükmüne yöre 
ehliyetlerine binaen terfie hak kazanmış me
murlara ancak kadroda münhal yer bulunma
mak sebebiyle ve bulundukları derecede iki 
terfi müddeti geçirmiş olmak suretiyle bir üst 
derece maaşı verilebilmektedir. 

Mer'i lıülmmlero göre, memurların terfi müd
detlerini doldurdukları ve ehliyetleri itibariyle 
üst dereceye terfie hak kazandıkları hakle ter
fi ettirilmemeleri, kadroda münhal yer. bulun
mamak veya memuriyetin üst derecesi başka 
ınahiyetto bir vazife olmak veya üst derece me
muriyete geçmek için yaş, tahsil ve saire ba
kımlarından bir takım kayıtlar ve şartlar ko
nulmuş bulunmak gibi sebeplerden ileri gelmek
te okluğundan ve halbuki bir memur, bulundu
ğu vazifedeki muvaffakiyeti ve başarısı itiba
riyle bir üst derece maaşı almak suretiyle ter-
,fie müstehak görülmüş bulunabileceğinden üst 
dereceye terfie engel teşkil eden bu gibi hal ve 
vaziyetlerde de memurlara terfi imkânı veril
mesi uygun görülmüş ve maddede bu vaziyetler 
açıkça gösterilerek her derecedeki memurların 
bulundukları memuriyet derecesinin en çok iki 
üst derecesine kadar terfi ettirilebilmeleri esa
sı kabul olunmuştur. 

2. İkinci derece memuriyetlerin üstünde 
yalnız bir üst derece bulunduğundan ve,birin
ci derece memuriyetlerin üstünde ise başka bir 
derece olmadığından bu gibilerin birinci de
recede bulunanlarına her terfi müddetini dol
durdukça yüzer liradan âzami iki yüz ve ikin
ci derecede bulunanlara da ikinci defa terfi 
müddetlerini doldurduklarında yalnız yüz lira 
tazminat verilmesi esası kabul edilmiştir. • Bu 
tazminat yeni bir derece ihdası mahiyetinde 
olmadığından harcırah ve tekaüt hesaplarında 
esas teşkil etmiyecektir. 

3. Bu suretle yapılacak terf ilere esas teş
kil eden iki üst derece, memur bulunduğu me
muriyetin kadro derecesine nazaran olan iki 
üst derecedir. 

Şu kadar ki, Teadül Kanununun, bu lâyi
hanın üçüncü maddesiyle değiştirilen yedinci 
maddesi hükmüne göre, kadrosunda aşağı de
recede memuriyet olmamak veya ehil bulunma
mak sebepleriyle yedinci ve daha yukarı dere
celerdeki memuriyetlerden birine iki aşağı de

receden tâyin edilmiş olanlar, ister müktesep 
hakları olan derece ile tâyin edildikleri derece 
maaşı arasındaki farkı tazminat mahiyetinde 
alsınlar, ister almasınlar, tâyin edildikleri de
rece maaşını müktesep hak olarak alıncaya ka
dar esasen bulundukları memuriyette terfi ede
bileceklerinden' bu gibi memurların bu madde 
hükmüne göre iki üst derece maaşına terfileri, 
bulundukları memuriyetin kadro derecesi ma
aşını bir terfi müddetiııcc müktesep hak olarak 
aldıktan sonra yapılabilir. 

Kezalik Teadül Kanununun altıncı-madde
sinde- yazılı istisnai mevkilerde bulunan me
murlar dahi ancak, tâyin edildikleri memuriye
tin kadro derecesi maaşını müktesep hak ola
rak bir terfi müddetiııcc aldıktan sonra bu hü
küm dairesinde iki üst dereceye terfi edebi
lirler. 

Maddenin son fıkrası bu hususu tebarüz et
tirmek üzere yazılmıştır. 

4. Bu' madde ile memurlara verilen terfi 
hakkr, yukarıda (1) numaralı fıkrada izah olunan 
zaruretlere veya memurun bulunduğu vazifede 
kalması idarece faydalı görülmesi lüzumuna müs
tenit olduğundan kadrosunun iki üst derece ma
aşını bu suretle almış olan bir memurun aynı 
kadro maaşına tekabül eden başka bir vazifeye 
nakli ve bu vazifede evvelce almış olduğu iki 
üst derece maaşını almakta devam etmesi tabii 
ise de açıkta bulunan bir memurun herhangi 
bir zaruretle müktesep hakkı bulunan dereceden 
daha aşağı bir dereceye tâyini halinde, kendisine 
o kadroda kaldıkça bu maddeye istinaden iki üst 
derece maaşı verilmesi derpiş edilmemiş ve bu 
şekilde müktesep hakkından aşağı bir dereceye 
tâyin olunan memurun müktesep hakkına mu
adil olarak açılacak ilk münhâle tâyini hakkı 
zaten mahfuz bulunduğundan bu hususta baş
kaca bir hüküm şevkine mahal görülmemiştir. 

Beşinci madde : Bu madde ile 15 nci derece 
kaldırılmış olduğundan Teadül Kanununun bu 
derece memuriyetlere verilecek muvakkat taz
minat miktarına mütaallik bulunan hükmü de 
kaldırılmış ve 14 ncü dereceye ait 10 liralık mu
vakkat tnzmiııat da-15 liraya çıkarılmıştır. 

Altıncı madde : 4178 sayılı kanun ile konmuş 
ve fevkalâde hallerin devamiylc mukayyet tutul
muş olan «çocuk zammı» na daimî bir mahiyet 
verilmiş, her çocuk için verilecek zammın miktarı 
iki buçuk liradan beş liraya çıkarılmış ve bütün 
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çocuklara teşmil olunmuştur. Ancak bu suretle 
verilecek çocuk zamlarının tevlit edeceği malî 
külfet genişlemiş olduğundan 1944 yılı bütçe
siyle kabul edilmiş bulunan tahsisat gözonünde 
tutularak yalnız bu yıl için bu hükmün bir ikin-
citeşrin 1944 tarihinden başlatılmasına zaruret 
görülerek ve Hükümetle mutabık kalınarak lâ
yihanın mer'iyet maddesine bu yolda bir fıkra 
konmuştur. . 

Maddenin D işaretli fıkrası, bu hükümler
den istifade edecekler, bazı memurlar hakkın
da hükmü devam edecek olan 4178 sayılı kanu
nun çacuk zammına mütaallik 3 ncü maddesi 
hükmünün tatbik edilmiyeceğini göstermek zaru
retiyle ilâve edilmiştir. 

Yedinci madde : Memurların çocuğu dünya
ya gelmesi veya memur olmayan, karısının ölmesi 
hallerinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve ken
dilerine bir yardım olmak üzere, birinci halde 
bir aylık tutarmca ve ikinci halde iki aylık tu-
tannea tazminat verilmesi kabul edilbiş ve bu 
suretle 788 sayılı kanunun şimdiye kadar umu
mî muvazene kanunlariyle tehiri cihetine gidi
len ve ölen memurların ailelerine para yardımını 
derpiş eden 69 ncıı maddesi hükmü de genişle
tilerek Teadül kanunu mevzuu içine alınmıştır. 

Sekizinci madde : Bu lâyihanın altıncı ve 
yedinci maddeleri gereğince yapılacak yardım
lar kazanç mahiyetinde olmadıklarından bun
ların hiç bir vergi ve tevkif ata tabi tutulmama
sı ve borç için haciz dahi edilmemesi esası En-
eümenimizce de kabul edilmiştir. Ancak otuz 
sene hizmetten sonra tekaüt edilenlere 1683 
sayılı kanunun muaddel 58 nci maddesi gere
ğince verilen ikramiyelerin dahi bugünkü va
ziyet ve şartlar dolayısiylc vergiden istisnası 
Hükümetle mutabık kalınarak uygun görül
müş ve madde bu maksatlara göre yazılmıştır. 

Dokuzuncu madde : Hasta memurlardan bir 
hastanede yatarak tedavileri lüzumu fennen 
sabit olanların bu suretle tedavi masraflarının 
dairelerince verileceğine müteallik olan 788 sa
yılı Memurin Kanununun muaddel 84 ncü mad
desi hükmü dahi hasta memurlara yardım ma
hiyetinde olduğundan ayakta yapılacak tedavi
lerle yol masraflarına ve 7 nci dereceden yukarı 
memurlara da teşmil suretiyle Teadül Kanunu 
mevzuu içine alınmıştır. 

yabancı memleketlerde daimî bir vazife ile 
bulunan Hariciye Vekâleti memurları ve on

lar gibi aynı esas üzerinden maaş ve ücret alan 
diğer daireler memurları dahi Hükümetle mu
tabık olarak hükmün şümulü içine sokulmuşlar, 
ancak bunlara bu durumlarında verilecek mas
rafların memleketimizde muadil sıhhi müesse
selerdeki tedavi masraflarını aşmamasını temin 
için azami miktarlarının vekâletlerince tâyini 
ve bu maddenin tatbikında gerekli esasların 
Hükümetçe tesbiti lüzumlu görülerek maddeye 
ona. göre hükümler ve kayıtlar ilâve edilmiştir. 

Onuncu madde : Bu madde lâyiha ile Tea
dül Kanunu mevzuuna alman ve kaldırılması 
gereken hükümleri göstermektedir, 

Birinci muvakkat madde : Terfi müddetleri 
menşe farkı gözetilmeksizin üç sene olarak 
birleştirilmiş olduğundan bugün mevcut olan 
üç ve dört senelik farklı müddetler içinde me
muriyete g'irmiş bulunan yüksek mektep me
zunları için, yukarıda arzedilen sebeplere' bi
naen, ilk terfilerine ve bir defaya mahsus ol
mak üzere bu müddet iki seneye indirilmiştir. 

İkinci muvakkat madde : Lâyihanın 4 ncü 
maddesiyle; 3656 sayılı kanunun değiştirilen 8 
nci maddesinin yeni şeklindeki esaslara göre 
üst derece maaşı alanların bu suretle üst dere
ceye terfi ettirilmiş olacağı tasrih edilmiş ol
duğu hakle 8 nci maddenin eski şeklinde, üst 
derece maaşı alanların üst dereceye terfi ede
ceği veya etmiş sayılacağı yolunda bir sarahat 
yoktur. Bu gibiler hakkında malî bakımdan ter-
fie ait hükümler tatbik edildiği halde meslekî 
bakımdan terfi e ait haklarının tanınmadığı anla
şıldı. 

3656 sayılı kanunun 8 ve muvakkat 16 nci 
maddelerine müsteniden 1943 yılı ağustos ayın
dan itibaren bir üst derece maaşı verilmeğe baş
landığı cihetle, ehliyet ve liyakati olduğu halde 
iki terfi müddeti veya daha fazla müddet bulun
duğu derecede kalarak bir üst derece maaşı alan
ların bu maaşı aldıkları tarihten itibaren, üst de
receye terfi etmiş sayılmaları için, 8 nci maddenin 
değiştirilen şekildeki hükümlerine mütenazır ola
cak ve tatbikatta tereddüdü kaldıracak surette 
açık bir hüküm tesbiti muavfık görülmüş ve İni 
madde o maksatla yazılmıştır. 

Üçüncü muvakkat madde : Üçüncü madde ile 
kabul edilmiş olan ehliyet esasları dairesinde ya
pılacak terfilerin o maddede gösterilen nizamna
menin tanzim ve meriyto konmasına kadar geri 
bırakılmamasını teminen bu muvakkat maddenin 

( S. Sayısı : 167 ) 



yazılması zaruri görülmüştür. 
On birinci madde : Kanunun 6 ncı maddesi 

hükmünün 1 ikinci teşrin 1944 talihinden başla
ması sebebi o maddenin mucip sebepleri arasın
da arzedilmistir. Aıicak bu lâyiha ile memurlara 
bahşedilen hakların hazirandan muteber olabil
mesini temin için diğer hükümlerin 31 mayıs 
1944 tarihinden meri tutulması gerektiği mülâ
haza edilmiştir. 

Arzedilen esaslar dairesinde yeniden tanzim 
edilen bu kanun lâyihası müstacelen müzakere 
edilmek dileğiyle Umumî Heyetin tasvibine ar-
zedilmck üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

R, V. M. M. Kâtip 
Kastamonu Tokad İstanbul 

T. Coşkan 11. N. Keşmir F. Öymen 
Antalya Aydın Balıkesir 

N. E. Sümer R, Alpman S. Örgecvren 

Bitlis Bolu Çanakkale 
B. Osma Dr. Z. Ülgen S. T. Arsal 
Diyarbakır Diyarbakır Edirne 

Rüştü Bekii Şeref Uluğ M. N. Gündüzalp 
Eskişehir Giresun Giresun 
Y. Abadan M. Alikaya •' Ayet Sayar 
'ita tay İsparta İstanbul 

/ / . Selçuk M. Karaağaç II. Kort el 
İstanbul İzmir Kayseri 

H. Ülkmcn M. Birsel F. Baysal 
Kütahya Manisa Mardin 

II. Fekcah F. Kurdoğlu R. Erten 
Muğla Rize Samsun 

II. Kitapçı T. B .Balta M. Ali. Yürüker 
Tokad Trabzon Yozgad 

R. A. Scvengil S. Anamur S. îçöz 
Yozgad Zonguldak Zonguldak 

A. Sungur E; Erişirgil II. A. Kuyucak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen

mesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarmın 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Maaşlı ve ücretli Devlet memur
larının (Hâkimler ve muallimler dâhil, subaylar 
ve askerî memurlar hariç) dereceleri ve her dere
ceye ait aylık tutarları ile maaş asılları aşağıda 
gösterilmiştir: 

Derece Tutarları Maaş asılları 

1 
2 
3 

• '4 

5 
6 
7 
8 
9 
10. 
11 
12 
13 
14 

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

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

Tekaüt ve harcırah hesaplarında ve muhtelif 
kanunların maaş asıllarına taallûk eden hükümle
rinin tatbikinde bu. cetvelin üçüncü sütununda 
yazdı miktarlar ve emsal hâsılına ait hükümlerde 
ikinci sütundaki rakamlar esas tutulur. 

MADDE 2. — Devlet dairelerinin teşkilât 
kadroları memuriyetin mahiyet ve sınıfına gö
re aşağıda gösterilen yedi gruptan birine ithal 
edilir. 

Birinci grup: 

İkinci grup : 
Üçüncü grup : 
Dördün grup: 
Beşinci grup : 
Altıncı grup: 
Yedinci grup: 

\ 500 600 
\ 300 400 500 600 

260 300 400 500 
210 260 300 400 
140 170 210 260 
100 120 140 170 

75 85 100 120 
50 60 75 85 

MADDE 3. — Umumî muvazeneye dâhil 

dairelerin teşkilât kadroları bu kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde, bunlardan ihtİBas mevkii 
olanlar bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanu
nun üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 3. — Maaşlı ve ücretli memuriyetle
re ilk defa girenlerin menşei erine ve tahsilleri
ne göre alınabilecekleri dereceler aşağıda gös
terilmiştir: 

a) Orta mektep mezunları ile bunlardan 
bulunmadığı takdirde Memurin kanununa gö-
ro memur olabilecekler 14 ncü dereceye; 

b) Lise veya muadili mekteplerde veya or
ta tahsille aynı zamanda meslek tahsili veren 
en az beş yıllık veya orta mektep tahsilini ik
malden sonra en az iki yıllık meslek mektep
lerinden mezun olanlar on üçüncü dereceye; 

c) Lise derecesinde bir tahsil üzerine en az 
bir yıllık meslekî tahsil yapmış veya kurs gör
müş veyahut beş yıllık meslek mektebi tahsili 
üzerine en az iki yıllık daha yüksek bir meslek 
tahsilini bitirmiş veya orta tahsilini bitirdkten 
sonra enaz dört yıllık meslek mekteplerinden 
birinden mezun olanlar, mesleklerine ait -me
muriyetlerde on ikinci dereceye, (Lise veya 
muallim mektebini bitirdikten sonra imtihanla 
orta tedrisat muallimiği ehliyetnamesi almış 
olanlar Maarif mesleğine bu derece ile alınabi
lirler). 

d) Altı yıldan az tahsilli yüksek mektep 
mezunları on birinci dereceye; 

1. Bunlardan askerlik hizmetini ifa etme
den memuriyete intisap edecekler altı ay müd
detle on ikinci dereceye alınırlar. 

2. Tahsil müddetinin üç yıldan eksik veya 
fazla olması halinde eksiği ilk terfi müddetine 
eklenir ve fazlası ilk terfi müddetinden indirilir. 

8. Yüksek bir mektep tahsilini ikmal ve dip
loma istihsal eyledikten sonra yurdda veya yur t 
haricinde ayrıca doktora tahsilini yaparak mu
ayyen tezini kabul ettirmiş ve buna ait vesıka-
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y i da Maarif Vekâletine tasdik ettirmiş olanlar, 
girebilecekleri derecenin bir derece yükseğine 
alınabilirler. 

e) Altr yıllık yüksek mektep mezunları o-. 
nuncu dereceye ; 

f) Lise tahsilini yurtta ikmal edenlerden 
yüksek tahsilini memleketimizde veya yabancı 
bir memlekette bitirdikten sonra meslekin muay
yen bir şubesinde ayrıca ihtisas yaparak ihtisas
larını hususi kanunlarında yazılı şekilde tasdik 
ettirenler dokuzuncu dereceye; 

gO Yukarıdaki fıkralara göre 10, İ l , 12, 13 
ve 14 ncü dereceye girecekler arasında meslek
lerine göre İcra Vekilleri Heyetince tesbit edile
cek yabancı dillerden birine ve 9 ncu dereceye 
alınabilecekler arasında bu dillerden ikisine hak-
kiylc vukufları kezalik İcra Vekilleri .Heyeti ka-
rariylc teşkil edilecek bir komisyon huzurunda, 
imtihanla sabit olanlar, bir derece yukarısına alı
nabilirler. 

MADDE 5. —- Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 6 
ncı maddesi hükmü ücretli memurlar hakkında 
da tatbik olunur. 

MADDE 6. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 
7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 7. -— Yukarı dereceye terfi için en az 
üç sene bir derecede bulunmuş ve bu kadar müd
det o derece aylığını fiilen almış olmak şarttır. 

Gruplar içinde terfi, ehliyetin âmir tara
fından kabul ve tasdik edilmiş bulunması ile 
mümkündür. 

Yedinci gruptan altıncı, altıncı gruptan be
şinci, beşinci gruptan dördüncü grupa dâhil 
vazifelerden birine tâyin edilebilmek için yu-
karıki şartlardan başka ehliyet imtihanlarında 
kazanmak ta şarttır. Şu kadar ki, meslek 
kurslarını muvaffakiyetle bitirenler ve memu
riyet unvanları değişmeyenler meslekleri dâ
hilinde üst grupa terfi için ayrıca imtihana ta-. 
bi tutulmazlar. 

Terfi için hususi kanunlarında mevcut im
tihan esasları ile ehliyetin ispatı için kabul edil
miş diğer esaslara ait hükümler mahfuzdur. 

Ehliyet imtihanı ile ehliyetin âmir tarafın
dan tasdikma ait -esasların mevcut hususiyet
lerine göre muhtelif dairelerde tatbik şekille-

( S . Say 

ri ayrı nizamnamelerle tâyin edilir. 
Herhangi grupa dâhil bir vazifeye yapıla

cak tâyinde memurun,, o grupun ilk derecesine 
ait aylığı müktesep hak olarak alabilmesi şart-

' tır. 
Her memurun belli terfi müddetlerini dol

durduğu ve terfi için yukanki şartları da haiz 
bulunduğu takdirde, içinde bulunduğu grupun 
son derecesine kadar terfi ettirilmesi caizdir. 

Bulunduğu grupun son derecesine kadar 
• terfii-yapılanlardan, o derecede de belli terfi 

müddetini doldurmuş ve yukarıda yazılı şart
ları haiz bulunmak suretiyle üst grupa dâhil 
bir vazifeye terfi suretiyle tâyine hak kazan-
mrş bulunanlar, üst grupta boş vazife bulun
mamak yüzünden terfi ettirilememiş iseler bir 
sene müddetle bulundukları derece ile bir yu
karı dereceye ait aylık tutarları arasındaki 
farkın yarısını ve bu müddetin hitamından iti
baren diğer yarısını alırlar. 

Birinci grupa dâhil bulunanlar, o grupun 
son derecesi aylığını bir terfi müddeti aldıktan 
sonra aylıkları tutarlarının % 10 u her sene 
bir evvelkine ilâveten kendilerine tazminat 
olarak ödenir. Şu kadar ki, bu suretle ödene
cek tazminat bu grupun (a) kısmına dâhil olan
lar için aylıkları tutarının bir mislini, (b) 
kısmına dâhil bulunanlar için de yarısını geçe
mez. 

Üçüncü ve daha aşağı grupa dâhil kadro
lar karşılık gösterilmek suretiyle aşağı grupa 
dâhil unvanlarla memur tâyini caizdir. 

MADDE 7. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 10 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştri: 

Madde 10. .— Daimî olarak Ankara'da bulu
nan maaşlı ve ücretli memurlardan 1, 2 ve 3 ncü 
derecelere dâhil olanlara (60), 4 ve 5 nci dere-
velere dâhil bulunanlara (30), 6, 7 ve 8 nci de-

. recclere dâhil bulunanlara (22), 9, 10, 11, 12, 13 
ve 14 ncü derecelere (15) lira, her ay aylıklarına 
ilâveten muvakkat tazminat verilir. 

Bu tazminat kazanç ve iktisadî buhran vergi
lerine tabi değildir. 

Devlete ait binalarda ve memurlara tahsis 
edilen meskenlerde oturanlara ve merkezleri An
kara'da olan müfettişlerden Ankara'da ikamet 
etmeyenlere bu tazminat verilmez. 

Mezuniyet ve muvakkat memuriyetle Ankara 
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11 
dan ayrılanlara, ayrıldıkları müddetin yanlız 
üç ayı için tazminat verilir. 

Bir memuriyte açıktan vekil olarak tayin edi
lenlere, almakta oldukları Vekâlet aylığı nispe
tinde muvakkat tazminat verilir. 

Muvakkat tazminat maaş ve ücretler hakkın
daki tediye usulleri dairesinde ödenir. 

(Bu tazminat borç için haczedilemez.) 

MADDE 8. — Vekâletlerin merkez teşkila
tındaki birinci gruba dahil müsteşarlar ile ikin
ci gruba dahil müsteşar muavinlerine, umum mü
dürlere , daire ve heyet reislerine, müstakil u-
mum müdürlere ve hariciye vekâleti kâtibi umu
misi ile bir üst derece aylıkları arasındaki fark, 
müktesep hak teşkil etmemek üzere, o vazifeler
de kaldıkları müddetçe kendilerine tazminat o-
larak verilir. Bu gibilerin harcırah ve muvakkat 
tazminatları, tazminatını aldıkları derece üzerin
den vrilir. 

İhtisas mevkii hükümlerine göre tâyin edi
lenler hakkında bu madde hükmü tatbik edil
mez. 

MADDE 9. -— Maaş Kanununun 8 nci mad
desine göre verilecek vekâlet aylıklarının nis-
petleriyle bu aylıklar yerine verilecek harcırah 
yevmiyeleri, münhal vazifeye vekâlet halinde o 
vazifeden son ayrılan memurun aylığı ile veki
lin aylığından hangisi fazla ise onun üzerinden, 
münhal olmayan vazifeye vekâlet halinde de asıl 
memurun aylığı üzerinden hesap edilir. 

Açıktan tâyin edilecek vekillere vazifelerinin 
dâhil bulunduğu grupun hangi derecesi üzerin
den vekâlet aylığı verileceği, tâyine salahiyetli 
makam tarafından tesbit olunur. 

MADDE 10. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 
18 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

(Bu madde gereğince 2 nci ve 3 neti vazife 
alanlara verilecek aylıklar müktesep hakları üze
rinden ve bu vazifelere ait aylıklar müktesep .hak 
derecesinden az ise memurun müktesep hak de
recesini geçmemek üzere dairelerinin, munzam 
vazifenin bulunduğu grup içinde tâyin edeceği 
derece aylığı üzerinden hesap edilir.) 

MADDE 11. — Maaşlı ve ücretli memurlara 
(açık maaşı alanlar ve vekil memurlar dâhil) 
aşağıda yazılı esaslara göre çocuk zammı verilir: 

a) 19 yaşını bitiren erkek ve 25 yaşını dol

duran veya evli bulunan kız çocuklarla resmî 
veya hususi daire ve müesseselerden ve hakikî ve. 
hükmi şahıslardan aylık ve gündelik alan ve fiilen 
iaşe edilmiyen erkek ve kız çocuklar evvelemirde 
hariç tutulur. 

})) a fıkrasında yazılı olanlar dışında kalan 
çocuklardan biri istisna edilerek diğerlerine ço
cuk başına maktuan a,yda 5 lira verilir. 

e) 19 yaşını bitirdiği halde yüksek tahsile 
devam etmekte bulunan çocuklar için 25 yaşını 
geçmemek üzere, tahsillerini ikmal edinceye ka
dar, müstehak oldukları zammın verilmesine de
vam olunur. 

ç) İnfakı memura ait olan üvey çocuklar 
bu madde hükmünün tatbikmda öz evlât sayılır. 

d) Ana ve babanın her ikisi memur bulun
dukları takdirde, bu zam yalnız birine verilir. 

Bu maddede yazılı çocuk zamlarını alanlar 
hakkında İ178 sayılı kanunun üçüncü maddesi 
hükmü tatbik edilmez. 

MADDE 12. — Maaşlı ve ücretli memurlar
dan (açık maaşı alanlar ve vekil memurlar dahil.) 

a) Ölenlerin ailelerine tekaüt ve harcirah 
kanunlariyle tanınmış haklar dışında son maaş 
veya ücretleri tutarlarının iki misli; 

b) Memur olmayan karısı ölenlere son maaş 
veya ücretleri tutarlarının bir aylığı; 

c) Çocuğu dünyaya gelenlere son maaş veya 
ücretleri tutarının bir aylığı; 

Nispetinde yardım yapılır. 
a) fıkrası gereğince yapılacak yardımlar 

memurun hayatında beyanname ile gösterdiği ve 
beyanname vermemiş ise cenazesini kaldıracak 
ailesi efradına ödenir. 

Ana ve babanın memur olması halinde (c) fık
rasındaki yardım yalnız babaya yapılır. 

Yabancı memleketlerde vazife gören Hariciye 
memurlariyle istihkaklarını aynı esaslara göre 
alan diğer memurlara memleket dahilindeki em
sallerinin aylıkları üzerinden yardım yapılır. 

MADDE 13. — Bu kanunun 11 ve 12 nci mad
deleri gereğince yapılacak yardımlardan hiç bir 
nam ile vergi ve tevkif at yapılmaz ve, bunlar 
borç için haczedilemez. 

MADDE 14. — 3656 sayılı kanuna tabi ma
aşlı ve ücretli memurlardan memleket dahilin
deki resmî ve hususi Sıhhat müesseselerinde ya
tarak veya ayakta tedavileri lüzumu fennen sabjt. 
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olanların, (Açık maaşı alanlar ve vekil memurlar 
dâhil) tedavi ve yol measraflariyle tedavi. edil
mekte iken ölenlerin cenaze masrafları, mensup 
oldukları bütçelerden ödenir. 

MADDE 15. •—Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 
2, 8, 12, 14 ve 15 nci maddeleriyle 788 sayılı 
Memurin kanununun 20, 69 ve 88 nci maddeleri 
ile 84 neü maddesinin 3335 sayılı kanun ile de
ğiştirilen (D) fıkrası kaldırılmış ve 1757 sayılı 
kanunun 1 nci maddesi yerine 1613 sayılı kanu
nun 1 nci maddesi konulmuştur. 

MADDE 16. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvel ve ekleri ve umumî mu
vazeneye dâhil dairelerin teşkilât kanunlarına 
bağlı kadro ve ihtisas mevkileri cetvelleri- ile ek
leri kaldırılmıştır.. 

MADDE 17. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 
26 nci maddesinin son iki fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

(Bu kanun, 2556 sayılı Hâkimler Kanununda 
yazılı haller haricinde (Terfi müddetleri müstes
na) hâkimler ve müddeiumumilerle bu sınıftan 
sayılanlar hakkında da tatbik olunur.) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretleri hakkındaki 2847 ve 3173 sayılı kanunla
rın hükümleri, ilk defa veya naklen memuriyete 
alınma şartları, terfi müddet ve asasları ve aylık 
dereceleri hariç olmak üzere mahfuzdur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
6 nci maddesi gereğince terfi için imtihan esa
sının tatbiki, bu kanunun neşri tarihinden bir 
sene sonra başlar. Bu tarihe kadar terfiler sa
lahiyetli makamların tasvibiyle yapılır. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
neşri tarihinde bulunduğu vazifenin dâhil oldu
ğu grupun asgari derecesi aylığını müktesep 
hak olarak almıyanlarm bu vazifelerde istih
damlarına devam olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3..— Hâlen ücretli 
vazifelerde bulunanların muvakkat tazminat] a-
rı almakta oldukları ücret derecesinin bir dere
ce aşağısindaki maaşlı memurların muvakkat 

tazminatları üzerinden verilir. 
Ücretli vazifelerdenken bu kanunun neşri 

tarihinden sonra maaşlı memuriyetlere geçecek
lerden bulundukları derecede bir terfi müddeti 
doldurmuş olanlar aynı derece ile, doldurmamış 
olanlar bir aşağı derece ile nakledilirler ve bir 
aşağı derece ile nakledilenlerin ücretli vazife
lerde geçirdikleri müddetler maaşlı vazifelerde
ki müddetlerine eklenir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hususi kanun
larındaki hükümlerine müsteniden müktesep hak
ları-ile kadro aylıkları arasındaki fark ücret ola
rak verilmek üzere tâyin edilmiş ve edilecek 
olanlara bu kanunun neşrinden sonra bu suret
le ödenecek fark için, kadrolarının-dâlıil olduğu 
grupun son derece aylığı daha yüksek bulunsa 
dahi, bu kanunun neşri tarihindeki kadroları 
aylığı esas tutulur. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Bu kanunun 
neşri tarihinde 3656 sayılı kanunun 6 nci mad
desine tabi istisnai mevkilerde bulunanlar hâlen 
almakta oldukları aylıkları muhafaza ederler. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte vazife başında bulu
nan hâkim ve müddeiumumilerle muavinlerinin 
vo hâkimlik sınıfından sayılanların bilfiil maa
şını almakta oldukları derecedeki terfi müddet
leri 2556 sayılı Hâkimler kanunu ile kabul 
edilmiş olan terfi müddetine göre hesap edilir. 

MUVAKKAT MADDE 7. — Mülhak bütçe
li idarelerle hususi idare ve belediyelerin teşki
lât akdroları bu kanun hükümleri dairesinde 
tadil edilinciye kadar bu idarelere ait ve hâlen 
mer'i olan kadroların tatbikına devam1 olunur. 
Ancak, mülhak bütçeli idarelerin bu kanun hü
kümleri dairesinde tanzim edilecek teşkilât 
kadroları en geç 1 eylül 1944 tarihine kadar 
Büyük Millet Meclisine tevdi edilmiş olmak 
şarttır. 

MUVAKKAT MADDE 8. — 1944 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin birinci kısmındaki (217) nci 
(Teadül Kanununda yapılacak değişiklik kar
şılığı) faslına konulan tahsisattan bu kanunun 
tatbiki dolayısiyle ihtiyaç görülen miktarı 
mezkûr cetvelin maaş, ücret, çocuk zammı ve 
tedavi ve yol masrafları tertipleriylo aynı cet-
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velde bu kanunun. 13 ncü maddesi gereğince 
ödenecek yardımlar için yeniden açılacak ter
tiplere nakletmeğe Maliye Vekili mezundur. 

MUVAKKAT MADDE 9. — 1944 malî yılı 
Muvazeııei Umumiye Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin, maaş ve-ücret tertipleri tasar
ruflarından ihtiyaç görülen miktarı aynı cetve
lin (çocuk zammı) tertiplerine nakletmeğe Ma
liye Vekili mezundur. 

MUVAKKAT MADDE 10. — 1944 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvel kaldırılarak yerine bu kanıma bağlı 
(3) sayılı cetvel konulmuştur. 

MADDE 18. 
mer 'idir. 

Bu-kanun neşri- tarihinden 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran 

Mf.V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 

Ad. V. 
A. R. Türel 

Ha.V. 
N. Menemencioğılu 

• N a . V. ' 
Sırrı D ay 
G. İ. V. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ma. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
Fuad Sirmen 

Zv. V. 
Dr. II. Aidi aş Suad II. Ürgüblü Ş. R. Halipoğlu 

Mü. V. ' Ti. V. 
.A. F. Cehesoy C. S. Siren 

BÜTÇE ENCÜMNİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun bi
rinci maddesinde gösterilen derecelerden 15 nci 
derece kaldırılmıştır. Bu kanunun meriyete gir
diği tarihte o.derecede bulunan memurlar 14 ncü 
dereceye terfi etmiş sayılırlar. 

MADDE 2. -— 3656 saydı kanunun üçüncü 
maddesinin (A) ve (II) işaretli bentlerinde adı 
geçen 15 nci derece 14 ncü derece olarak değişti
rilmiştir. 

MADDE 3. — 3656 sayılı kanunun 7 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Yukarı dereceye terfi için en az üç sene bir 
derecede bulunmuş ve bu kadar müddet o derece 
maaşını fiilen almış ve üst dereceye, terfie ehliyet 
kazanmış olmak şarttır. 

Ehliyet, memurun meslekî bilgisi, başarıldığı, 
sicilli, âmir ve müfettişlerce yapılan tezkiyeler 
gözönünde tutularak takdir olunur. Bu hükmün 
tatbik şekli nizamname ile gösterilir. 

Hususi kanunların, ehliyetin tâyini hakkın
daki hükümleri mahfuzdur. 

Müddetini doldurmadan yukarı derecede bir 
memuriyete tâyini icabedenler, müddetlerini dol
duruncaya kadar eski derece maaşlarını alırlar. 

Her ne suretle olursa olsun bir dereceden 

fazla terfi caiz değildir Şu kadar ki, kadroya gö
re aşağı derecede memuriyet olmadığı veya ehil 
memur bulunmadığı takdirde yedinci ve daha 
yukarı derecelerden birine en çok iki derece aşağı
daki memurların tâyini caizdir. Bu suretle en 
çok iki derece yukarıdaki memuriyetlere tâyin 
olunanlara o derece maaşı tutarı ve fevkalâde 
zamları ile hak kazanmış bulundukları derece 
maaşı tu tan ve fevkalâde zamları arasındaki 
fark îcra Vekilleri Heyeti karariyle tazminat 
olarak verilebilir. 

Altıncı madde hükümleri mahfuz kalmak üze
re üçüncü ve daha yukarı derecelerdeki memu
riyetlere tâyin edilebilmek için yüksek mektep 
mezunu olmak şarttır. 

Altıncı ve daha aşağı derecelerdeki memuri
yetlere bu dereceler karşılık gösterilerle daha aşa
ğı derece ile memur tâyini caizdir.) 

MADDE 4. — Aynı kanunun sekizinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Bulundukları derecelerde kanuni müddetle
rini doldurdukları ve ehliyetleri sabit olduğu 
halde, hususi teşkilât kanunlarının koyduğu 
yaş, meslek ve tahsil gibi kayıtlar ve şartlar do-
layısiyle üst dereceye geçirilemiyenlerle kanuni 
hükymler dairesinde terife hak kazanmış bulun-
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dukları halde kadroda açık yer olmamak veya 
bulundukları memuriyette kalmalarına idarece 
lüzum görülmek veya bulundukları memuriyetler
de üst derece bulunmamak sebepleriyle terfi e-
demiyenlere bir üst derece maaşı ve bu derecede 
de bir terfi müddeti geçirerek aynı sebeplerle 
üst dereceye geçemiyen veya terfi edemiy enlere 
daha bir üst derece maaşı verilir. 

İkinci derece memuriyetlerde bulunup ta bu 
suretle bir üst derece maaşı almış olanlardan 
bir terfi müddeti daha geçirerek terfie hak ka
zananlara aylık yüz lira tazminat verilir. 

Birinci derece memuriyetlerden bu derecede 
bir terfi müddetini dolduran ve terfie hak kaza
nanlara yüz Ura ve bunlardan ikinci bir terfi 
müddetini doldurarak terfie hak kazananlara da
ha yüz lira aylık tazminat verilir. 

Bu madde hükmüne görye yapılacak terfi
lerde memurun bulunduğu derece maaşını bir 
terfi müddetince müktesep hak olarak almış bu
lunması esastır.) 

MADDE 5. — 3656 sayılı kanunun onuncu 
maddesindeki on beşinci derece kaldırılmış ve on 
dördüncü dereceye ait muvakkat tazminat mik
tarı on beş liraya çıkarılmıştır. 

D) Bu maddeye göre çocuk zammı verilen
lere 4178 sayılı kanunun üçüncü maddesi hük
mü tatbik olunmaz. 

MADDE 7. —• Maaşlı ve ücretli memurlar
dan (açık maaşı alanlar dâhil) : 

a) Çocuğu dünyaya gelenlere; 
b) Memur olmayan karısı ölenlere; 
Son maaş veya ücretinin bir aylık tutar ı ; 
e) Memurun ölümü halinde sağlığında be

yanname ile gösterdiği kimseye, eğer beyan
name vermemişse ailesine son maaş veya ücre
tinin iki aylık tutarı yardım olarak Verilir. 

Yabancı memleketlerde vazife gören Hari
ciye Vekâleti memurları ile maaş ve ücretleri
ni aynı esaslara göre alan diğer daireler me
murlarına taallûk eden yardımlarda memleket
te aynı maaş derecesindeki memurlara yerilen 
aylık tutarı esastır. 

Ana ye babanın her ikisi de memur ise (a) 
fıkrasına göre verilecek yardım parası yalnız 
babaya verilir. 

Bu yardımlar muhasiplerce tediye emri 
aranmaksızın derhal ödenir. 

MADDE 8. — Bu kanunun 6 ncı ve 7 nci 
maddeleri gereğince yapılacak yardnnlar dle 
1683 sayılı Tekaüt Kanununun 58 nci maddesi 
gereğince verilecek tekaüt ikramiyeleri hiç bir 
vergiye ve tevkif ata tabi değildir ve bu yar
dımlar borç için haciz dahi edilemez. 

MADDE 9. — 3656 sayılı kanuna tabi ma
aşlı ve ücretH memurlardan (açık maaşı alanlar 
dâhi]) memleket içindeki resmî veya hususi 
sıhhat müesseselerinde yatarak veya ayakta teda
vileri lüzumu f ennen sabit olanların tedavi ve yol 
masraflariylo tedavi edilmekte iken ölenlerin ce
naze masrafları dairelerince ödenir. 

Yabancı memleketlerde vazife gören Hariciye 
memurları ile istihkaklarını aynı esaslara göre 
alan diğer memurlardan yukarıdaki vaziyetlerde 
bulundukları mahallî memleket resmî müessese-
lerince tasdik edilenlere Türkiyede verilen muadil 
masrafları tecavüz etmemek üzere Vekâletlerinin 
takdir edecekleri tedavi ve yol masrafları ayni 
bütçelerden verilir. 

Bu madde hükmü, Maliye ve Sıhhat ve İçti
mai muavenet Vekilliklerince tesbit ve İcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunacak esaslar daire
sinde tatbik edilir. 

MADDE 6. — A) Maaşlı ve ücretli memur
lara (açık maaşı alanlar dâhil) her çocuk için 
beş lira aylık çocuk zammı verilir. İnfakı memu
ra ait olan üvey çocuklar öz çocuk sayılır. Ana 
ve babanın her ikisi de memur ise çocuk zammı 
yalnız birisine verilir. . 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez: 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2. On dokuz yaşını dolduran erkek, yirmi 

beş "yaşını dolduran kız çocuklar; (19 yaşını bi
tirdiği halde yüksek tahsile devam etmekte 
bulunan erkek çocuklar için 25 yaşını geçmemek 
üzere tahsillerini ikmal edinceye kadar bu zam
mın verilmesine devam olunur.) 

3. Hakikî veya hükmi şahıslardan aylık 
veya gündelik alan çocuklar. 

C) Üçüncü ve daha yukarı derece aylıkla
rını gerek müktesep,hak olarak, gerek mükte
sep hak teşkil etmemek üzere alanlar ve bu de
receler maaşı ile müktesep hakları olan dere
ce maaşı arasındaki farkı, üçüncü madde gere
ğince tazminat, olarak alanlara çocuk zammı 
verilmez. 
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MADDE 10. — 788 sayılı Memurin kanunu

nun 20, 69 ve 88 nci maddeleriyle 84 ncü madde
sinin 335 sayılı kanunla değiştirilen (d) fıkrası 
ve 3656 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin son 
fıkrasiyle muvakkat 16 ncı maddesi kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
neşri tarihinde memur bulunan yüksek mektep 
mezunları için bir defaya mahsus olmak üzere 
terfi müddeti iki senedir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 3656 sayılı ka
nunun 8 nci ve muvakkat 16 ncı maddelerine 
•göre kendilerine üst derece maaşı verilmiş olan
lar bu maaşı aldıkları tarihte o dereceye terfi et
miş sayılırlar. 

Bu gibilerin, işbu kanunun 4 ncü maddesi mu
cibince ikinci üst derecemaaşı almaları için geçir
meleri lâzımgclen müddet o tarihten hesap olu
nur. 

MUVAKKAT MADDE 3 . - 3 ncü maddenin 
tatbik şekli hakkındaki nizamnamenin en çok bir 

yıl içinde tanzimi mecburidir. Bunun tanzim vo 
tatbik mevkiine konmasına kadar yapılacak ter-
filer o maddede yazılı ehliyet esaslarına göre ya
pılır. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 1944 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin 215 nci (Teadül kanununda yapılacak 
değişiklikler karşılığı) faslındaki tahsisatı o cet
velin (Çocuk zammı, tedavi vo yol masrafları) 
tertip]eriyle aynı cetvelde bu kanunun 7 nci 
maddesi gereğince ödenecek yardımlar için yeni
den açılacak tertiplere ve aynı cetvelin (maaş 
ve ücret) tertipleri tasarruflarından ihtiyaç gö
rülen miktarı aynı cetvelin (Çocuk zammı) ter
tiplerine nakletmeğe Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 11. — Bu kanunun 6 ncı maddesi 
hükmü 1' ikinci • teşrin 1944 tarihinden ve diğer 
hükümleri 31 mayıs 1944 tarihinden muteberdir. 

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

Grup Memuriyetin adı 

[1] SAYILI CETVEL 

Aded 'Grup 

Başvekâlet 

Müsteşar, millî emniyet hizmeti re
isi 
Müsteşar muavini umum müdür, 
hususi kalem müdürü 
Umum müdür muavini . (aynı za
manda bir şubenin müdürüdür) 
Müdür, müdür muavini, raportör, 
arşivist 
Raportör, müdür muavini, arşivist, 
şef, ayniyat muhasibi, mutemet, 
memur 
Memur 

Memur, kâtip 

Devlet ŞûtfaJsı 

Reis 
Daire reisi, âza 
Başmuavin . 
Birinci sınıf muavin, müdür, 2 nci 
snııf muavin 
3 ncü sınıf muavin, 1 nci sınıf mü-' 
lâzim 
2 nci sınıf mülâzim, mutemet, za
bıt kâtibi, mümeyyiz, memur 
Memur, kâip 

Basın ve Yaym Umuın Müdürlüğü 
Umum müdür, umum müdür mua
vini. fen heyeti reisi • 
Umum müdür muavini, reis, hukuk 
müşaviri, âza, teftiş heyeti reisi, baş
müfettiş, müdür, ateşe, başmühen
dis, yüksek mühendis 
Müdür, şube müdürü, raportör, hu
kuk müşaviri, âza, müfettiş, yüksek: 
mühendis, müdür muavini, ateşe 
Raportör, müdür muavini, şef, başfen 
memuru, fen memuru, mutemet, ay
niyat muhasibi, ateşe muavini 
Mümeyyiz, ambar memuru 
Memur 

13 

25 
20 
28 . 

) 
1 

30 
7 

18 

2 
3 
4 
5 
G 
7 

1 
V, 
o 
o 
4 
*î 

13 

15 
28 

31 

57 

54 
61 
65 

Memuriyetin adı Aded 

îstiattiistilc Umum Müdürlüğü 

2 . 
3 
4 
5 
G 
7 

Umum Müdür 
. Umum müdür muavini, müdür 
Müşayir, müdür, mütehassıs 
Müdür muavini 
Mümeyyiz, ayniyat memuru 
Memur • 

1 
4 

13 
5 

14 
39 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 

Umum müdür 1 
Umum müdür muavini, müdür 8 
Şube müdürü, müdür başmemur 24 
Şef, memur 44 
Şef, mümüyyiz, memur, mutemet 117 
Memur, asistan, kâtip 200 

Diyanet İsleri Reisliği 

Reis 1 
Reis muavini 1 
Müşavere heyeti âzası - 5 
Müdür, müftü 6 
Müftü, şef 6 
Müftü, mümeyyiz, ayniyat muhasibi, 
Mutemet, memur, mushaf ve dinî 
eserleri tetkik heyeti reisi 52 
Müftü, müsevvit,' mushaf ve dinî eser
leri tetkik heyeti âzası, memur 
vaiz, kâtip 433 

Maliye Vekâleti 

Müsteşar 1 
Tetkik heyeti reisi, baş hukuk muşa 
vii'i, ve-muhakemat umum müdürü, 
vergiler "temyiz komisyonu reisi, müs
teşar muavini, umum müdür, tetkik 
heyeti âzası, teftiş heyeti reisi, temyiz 
komisyonu daire reisi, defterdar, hu
kuk müşaviri, muhakemat müdürü, 
müşavir avukat. 27 
Başmüfettiş, birinci .sınıf müfettiş, 
tetkik heyeti âzası, umum müdür 

( S . Sayısı: 167) 
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muavini (Aynı zamanda bir şubenin 
müdürüdür), müdür, temyiz komis
yonu âzası, itiraz komisyonu reisi, 
İtiraz komisyonu âzası, defterdar, 
defterdar muavini, muhakemat mü
dürü, müşavir avukat, hukuk müşa
viri, avukat, umumî müfettişlik mü-
vir muavini, avukat, umumî müfet
tişlik müşaviri. 
2 ve 3 ncü sınıf müfettiş, umum mü
dür muavini (Aynı zamanda bir 
şubenin müdürüdür), hususi kalem 
müdürü, müdür, müdür muavini, 
şube müdürü, hukuk müşavir mua
vini, avukat, muhasebeci, defterdar, 
defterdar muavini, itiraz komisyonu 
âzası, temyiz komisyonu raportörü, 
kontrolör, itiraz komisyonu raportö
rü, kontrol memuru, şube şefi, mu
hakemat müdür muavini, baş vezne
dar. 
4 ncü ve 5 nci sınıf müfettiş, mü
dür muavini, şube müdürü, şube mü
dür muavini, defterdar, muhasebeci, 
muhasebeci muavini, kontrolör, tem
yiz raportörü, itiraz komisyonu ra
portörü, malmüdürü, kontrol me
muru, şube şefi, muhakemat müdür 
muavini, avukat, yardımcı avukat, 
hukuk müşavir muavini, şef, memur, 
mutemet,. veznedar, icra memuru, 
ambar memuru, ayniyat muhasibi, 
teknisyen, başikimyagcı*. 
Müfettiş muavini, 'mümeyyiz, mu
hasebeci, kontrol memuru, malmü
dürü, müdür, şube şefi, şef,'icra me
muru, memur, yardımcı avukat, 
avukat namzeti, veznedar, veznedar 
muavini, ayniyat muhasibi, mutemet, 
ambar memuru, kimyager, hakkak, 
çinkoğraf, ustabaşı. 
Şube şefi, şef, memur, icra memuru, 
muhasip, veznedar, veznedar muavi
ni, kâtip. 

185 

272 

590 

157.f 

4512 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

1 Müsteşar 1 

( S . Sayısı : 

Memuriyetin adı Aded 

Umum müdür, Hukuk müşaviri, Tef
tiş heyeti reisi 
Baş müfettiş, birinci sınıf müfcttiis 
müdür, baş müdür, baş kimyager 
2 nci ve 3 ncü sınıf müfettiş, hususi 
kalem müdürü, müdür, hukuk müşa
vir muavini, gümrük müdürü, baş 
kimyager, kimyager, gümrük müdür 
muavini, müdür muavini, mütercim, 
muayene baş memuru 
4 ncü ve 5 nci sınıf müfettiş, müdür 
muavini, gümrük müdürü» gümrük 
müdür muavini, müdür, muayene baş 
memuru, muayene memuru, şef, ayni
yat muhasibi, kimyager. 
Müfettiş muavini, mümeyyiz, baş me
mur, idare memuru, memur, muaye
ne memuru» baş veznedar, şef(l) , 
ihtiyat memur (2). 
tdare memuru, muayene memuru, 
veznedar, 'memur (3), ihtiyat memur 
(2), kolcu. 
(1) 10 adedi muhasebe şefidir-
(2) kadrosu dar veya bir kişi olan 
uzak idarelerde hastalık gibi fevkal
âde ve zaruri sebeplerle işi başından 
ayrılan memurların vaktinde yerleri
ne geçerek muamelelerin geri kal
mamasını temin ederler. 
Mutat zamlarda vekillikçe tâyin edi
len gümrüklerde kendilerine göste
rilen o gümrüğe ait işleri görmekle 
beraber lüzumunda gönderecekleri 
yerlere gitmekten çekinmezler. 
(3) 134 adedi muhasebe memurudur. 
Bunlardan 50 adedi veznedarlık ya
par. 

Gümrük muhafaza komutanlığı 
Baş müdür 
Muhafaza müdürü 
Muhafaza müdürü, mm taka âmiri, 
muamele memuru 
Mıntaka âmiri, kısım âmiri, mua
mele memuru, veznedar, ayniyat mu
hasibi. 
Muamele memuru, kısım âmiri, mu
hafaza memuru, ambar memuru. 

16 

62 

133 

390 

1181 

69 

1891 
167) 



Grup." Memuriyetin adı 

— 18.— 
Aded Grup 

Dahiliye Vekâleti 

Umumî müfettiş, birinci 'sınıf vali 
müsteşar. 
Müsteşar muavini, Umum müdür, 
Hukuk müşaviri, Teftiş heyeti reisi, 
2 nci ve 3 neü snnıf vali, Umumî 
müfettişlik Başmüşaviri, vali mua
vini 
4 neü sınıf vali, Başmüfettiş, İdare 
heyeti âzası, vali muavini, Umum 
müdür muavini, Hukuk müşavir 
muavini, müdür, birinci sınıf mü
fettiş, kaymakam, mektupçu, Umumî 
müfettişlik müşaviri, daire reisi. 
Vali muavini, İdare heyeti âzası, 
2 nci ve 3 neü sınıf müfettiş, mü
dür, şube müdürü, hususi kalem 
müdürü, kaymakam, mektupça, İt
faiye 'mütehassısı, Umumî müfettiş
lik, Hususi kalem müdürü, Nüfus 
müdürü» kaymakam, mektupçu, It-

rü, Umumî müfettişlik müşavir mu
avini, 
Müdür, Müdür muavini, Şube mü
dür muavini, kaymakam mektupçu, 
Vilâyet hukuk işleri müdürü, Nüfus 
müdürü, Vilâyet seferberlik müdürü, 
şef, Ayniyat .muhasibi,' 
Mümeyyiz, Nüfus müdürü, Nüfus 

başkâtibi, maiyet memuru, Daire 
müdürü, nüfus memuru, Nahiye mü
dürü, memur, mutemet, Vilâyet se
ferberlik müdürü, seferberlik memu
ru, tahrirat kâtibi, 
Memur, kâtip, tahrirat kâtibi, tahri
rat kâtibi refiki, nüfus memuru, Na
hiye müdürü, 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Umum müdür, Emniyet grup şefi, 
Umum müdür muavini, Teftiş heyeti 
reisi, Emniyet müdürü, Emniyet baş
müfettişi, Daire reisi, Enstitü mü
dürü, Polis başmüfettişi, Basın yayın 
Tetkik mütehassısı, Baş hekim, 
Şube müdürü, emniyet müdürü, Polis 

18 

47 

145 

268 

304 

540 

5299 

32 

Memuriyetin adı Aded 

müfettişi, Emniyet müfettişi, Polis 
mektebi müdürü, Enstitü müdür 
muavini, baş hekim, baş tercüman, 
öğretmen, lâboratuvar şefi, lâboratu
var şef muavini, Basın ve- yayın tet
kik mütehassıs', muavini, baş fotoğ
rafçı 
Emniyet müdürü, Polis müfettişi, 
Emniyet müfettişi, öğretmen, Emni
yet âmiri, dâhiliye müdürü, tercü
man, hekim, fotoğrafçı, matbaa me
muru, 
Emniyet müfettiş muavini, baş ko
miser, 'komiser, muamelât memuru, 
öğretmen, eczacı, fotoğrafçı atelye 
şefi, çinkoğraf, lâboratuvar memuru 
Komiser muavini, polis, muamelât 
memuru, tetkik memuru, sıhhat me
muru, ebe, memur,, fen memuru, Tı
marcı. 

Hariciye Vekâleti 

Umumî kâtip, büyük elçi, başhukuk 
müşaviri, kâtibi umumî birinci mua
vini 
1 nci sınıf orta elçi, umumî kâtip 
muavini, orta elçi, daire reisi, umum 
müdür, hukuk-müşaviri.' 
Maslahatgüzar, büyük elçilik müste
şarı 1 nci sınıf başkonsolos, reis mua
vini, umum müdür muavini, müdür, 
hukuk müşaviri. 
Orta elçilik müsteşarı, başkonsolos, 
hususi kalem müdürü, müdür, şube 
müdürü, büyük elçilik başkâtibi, 1 nci 
sınıf konsolos. 
Orta elçilik başkâtibi, konsolos, elçi
lik 2 nci kâtibi/muavin konsolos, mü
dür muavini, şef. 
Elçilik 3 neü kâtibi, kançılar, ateşe, 
mümeyyiz. • 
Memur. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekaleti 

Müsteşar 
Müsteşar muavini, daire reisi, umum 
müdür, teftiş heyeti reisi, 1 nci si

l i 1 

198 

633 

7638 

16 

29 

33 

75 

145 

125 
19 
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mf sıhhat ve içtimaî muavenet mü
dürü 
Hukuk müşaviri, başmüfettiş, 1 nci 
sınıf müfettiş, reis muavini, umum 
müdür muavini, baş tabip, 1 nei 
sınıl' mütahassıs, .2 nci ve 3 ncü 
sınrf sıhhat ve içtimaî muavenet 
müdürü, umumî .müfettişlik sıhhi 
müşaviri, müdür, köy sağlık tedri
satı muallimi 

.2 nci sınıf müfettiş, 2 nci ve 3 ncü 
sınıf mütehassıs, 4 ncü sınıf sıhhat 
ve içtimaî muavenet müdürü, husu
sî kalem müdürü, müdür, 1 nci ve 
2 nci sınıf iskân müdürü, şube mü
dürü, baş tabip, köy sağlık tedrisa
tı muallimi, başeczaeı, 1 nci sınıf 
eczacı, veteriner, ziraat mütehas
sisi, dispanser tabibi, 1 nci sınıf hü
kümet tabibi 
4 ncü ve 5 nci sınrf mütehassıs, mü
tehassıs muavini, müdür, 3 ncü sınıf 
iskân müdürü, 2 nci ve 3 ncü sınıf 
hükümet tabibi, ayniyat muhasibi, 
2 nci ve 3 ncü sınıf eczacı, muallim, 
1 nci sınıf diş tabibi, iskân fen me
muru, şef, mulâj mütehassısı 
4 ncü sınıf hükümet tabibi, 2 nci ve 
3 ncü sınıf diş tabibi, muallim, idare 
tabibi, 4 ncü sınıf hükümet tabibi, 
mümeyyiz, mutemet, memur, deşi-
natör, fen memuru, .4 ncü ve 5 nci 
sınıf eczacı, 1 nci sınıf sıhhat memu
ru, başhemşire, hayvan sağlık.memu
ru; ayniyat muhasibi, iskân memuru, 
iskân fen memuru 
Memur, iskân memuru, kâtip, iskân 
kâtibi, hemşire, ebe, 2 nci ve 3 ncü 
sınıf ve diplomasız sıhhat memurları, 
baş mubassır, mubassır, imam gas
sal, müstahzır, mutemet 

Adliye Vekâleti 
Temyiz mahkemesi 1 nci reisi Cum
huriyet baş müddeiumumisi, müs
teşar 
Temyiz mahkemesi 2 nci reisi, Tem
yiz mahkemesi âzası, umum müdür, 
teftiş heveti reisi. 

87 

215 

378 

579 

1451 

Memuriyetin adı Aded 

06 

( S. Sayısı : 

Mahkeme reisi, hâkim, Temyiz mah
kemesi raportörü, Cumhuriyet baş 
müddeiumumi muavini, baş müfettiş, 
1 nci sınıf müfettiş, umum müdür 
muavini, adli tabip, umumî müfettiş
lik müşaviri, Tunceli muhakim şubesi 
müdürü, yüksek mühendis veya mi
mar. 170 
Mahkeme reisi, âza hâkim, Temyiz 
mahkemesi rap'oprtörü, Cumhuriyet 
müddeiumumisi, Cumhuriyet baş 
müddeiumumi muavini, Cumhuriyet 
müddeiumumi muavini, 2 nci ve Sil
di sınıf müfettiş, adli tabip, umum 
müdür muavini, müdür, hususi ka
lem müdürü, şube müdürü, cezaevi
ni üdürü, yüksek mühendis veya mi
mar, umumî müfettişlik müşavir mu
avini, mütedavil sermaye muhasibi, 
cezaevi tabibi, Tunceli muhakim şube
si müdür muavini 518 
Hâkim, âza, Cumhuriyet müddeiumu
misi, Cumhuriyet müddeiumumi mu
avini, Cumhuriyet başmüddeiumu-
mî muavini, Temyiz mahkemesi ra
portörü, icra memuru, icra memur 
muavini, adli tabip, icra mesul muha
sibi, ayniyat muhasibi, cezaevi mü
dürü, cezaevi tabibi, şef, başkâtip, 
başkâtip muavini, cezaevi hesap me
muru. 1066 
Hâkim, hâkim muavini, âza muavini 
Cumhuriyet müddeiumumi muavini, 
hâkim nemzedi, ötajiyer hâkim, ceza
evi müdürü, cezaevi tabibi, başkâtip, 
başkâtip muavini, icra memuru, icra 
memur muavini, icra mesul muhasibi 
eczacı, mümeyyiz, mutemed, cezaevi 
hesap memuru, veznedar, kâtip, ceza
evi muhasip refiki, icra muhasip re
fiki, memur, 1516 
Cezaevi müdürü, başkâtip, başkâtip 
muavini, kâtip, veznedar muavini, 
icra memuru, icra memur muavini, 

.mutemetı ayniyat.muhasip refiki, icra 
mesul muhasip refiki, icra tahsildarı, 
mübaşir, cezaevi hesap memuru, he
sap memuru refiki. 4343 

167) 
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Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Umum müdür 
Umum müdür muavini, teftiş heyeti 
•reisi, i'en baş müfettişi, fen müşaviri, 
müdür, Grup Tapu sicil müdürü, hâ
kim. 
Hâkim, 1 nci ve 2 nei sınıf müfettiş, 
kadastro müdürü, tapu sicilleri mü
dürü, müdür, müdür muavini, mü
tercim, fen müşavir muavini, fen 
âmiri,-grup tapu sicil müdürü. 
Tapu sicil, müdürü, kadastro müdürü, 
tapu âzasr, 3 ncü ve 4 ncü sınıf mü
fettiş, müdür muavini, kontrol me
muru, tapu sicil muhafızı, fen âmiri» 
şef, fen memuru. 
Kadastro müdürü, müfettiş muavini, 
tapu âzası, fen âmiri, fen memuru, 
mümeyyiz, memur, kontrol memuru, 
tapu sicil muhafızı, mutemet. 
Tapu sicil memuru, memur, ressam, 
fen memuru, fen memur muavini, ta
pu sicil muhafız muavini, kâtip. 

Maarif VeCk l̂eıtd 

10 

49 

61 

283 

1110 

Müsteşar 2 
Talime terebiye dairesi reisi, teftiş 
heyeti reisi, umum müdür, ordinar
yüs proefsör, profesör, müderris, 
öğretmen, maarif müdürü, Riyaseti 
Cumhur filârmonik orkestrası şefi 78 
Ordinaryüs profesörü, profesör, ta
lim, terbiye âzası, başmüfettiş, birin
ci sınıf müfettiş, müderris, öğret
men, hukuk müşaviri, umumî müfet
tişlik müşaviri, maarif müdürü, 
yüksek mühendis, doktor, müdür, 
umumî kâtip, orkesera şef muavi
ni - • ' 579 
Profesör, doçent, başasistan, öğretmen 
maarif müdürü, maarif müdür mua-
ni, muallim muavini, 2 nci ve 3 ncü 
sınıf müfettiş, umumî müfettişlik 
müşaviri, ilk öğretim müfettişi, o-
kutman, müdür, müdür muavini, 
şube müdürü, şube müdür muavini 
şef, 'doktor, orkestra üyesi, müdür, 

( S . Sayısı : 

Memuriyetin adı i\ded 

1 nci sınıf mütehassıs, mütehassıs, 
müdür muavini, 1 nci sınıf mütehas
sıs 1331 
4 ncü sınıf müfettiş, maarif müdü
rü, maarif müdür muavini, öğret
men, doçent, asistan, muallim mu
avini, şube müdürü, şube müdür mu
avini, müdür, müdür muavini, ilk 
öğretim müfettişi, müdür, 1 nci sınıf 
mütehassıs, müdür muavini, 1 nci 
sınıf mütehassıs, şef, ressam, arke
olog1, ayniyat muhasibi, doktor, ec
zacı, mütehassıs teknîsiyen; 3 ncü sı
nıf mütehassıs, mütehassıs saatçi, 
3ncü sınıf mütehassıs, orkestra üye
si, muhasip, arkeolog, 1 nci sınıf mü
tehassıs, teşri profesörü 2273 
Müdür, müdür muavini, öğretmen. 
asistan, ilk öğretim müfettişi, asistan, 
1 nei sınıf mütehassıs, müdür, 1 nci 
sınıf mütehassıs, arkeolog: 1 nci ?> 
nıf mütehassıs, müdür muavini: 2 nci 
sınıf mütehassıs, kütüphaneci, 2 nci 
sınıf; mütehassıs, arşivsit 1 nci s mı T 
mütehassıs, şube şefi: 2 nci suni' ' 
mütehassıs, başmülâzim: 2 nci sınıf 
mütehassıs, mümeyyiz, şef, memur, 
ressam, mutemet, ambar memuru, 
orkestra üyesi eczacı, muhasip, vez
nedar G104 

•Öğretmen, memur, başkâtip, kâ
tip, ambar memuru, başhemşire, hem
şire, şef, mülâzım, müstahzır: 3 ncü 
sınıf mütehassıs, orkestra üyesi, vez
nedar, tahsildar, kütüphaneci: 3 ncü 
sınıf mütehassıs, şube şefi: 3 ncü sı
nıf mütehassıs, asistan: 3 ncü sınıf . 
mütehassıs, minyatör ressam: 3 ncü 
sınıf mütehassıs, muhasip, desi-
natör. 4472 

Nafıa Vekâleti 

Müsteşar 1 
Yüksek fen heyeti reisi, müsteşar 
muavini, teftiş heyeti reisi, yüksek 
fen heyeti âzası, daire reisi, hukuk 
müşaviri, 13 
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Başmüfettiş, birinci sınıf müfettiş, 
reis muavini, başmüdür, müdür, baş
ın ühendis, yüksek mühendis, yüksek 
mimar, mühendis, mimar, başmura-
kıp, başkomiser, îıukuk müşaviri, 
umumî müfettişlik müşaviri. 
2 nci ve 3 ncü sınıf müfettiş, hususi 
İadem müdürü, müdür, muavini, şube 
müdürü, yüksek mühendis, yüksek 
mimar, mühendis, mimar, başfen-
memuru, başressam, ressam, murakıp 
komiser, hukuk müşavir muavini, 
Umumî müfettişılik müşavir mua
vini, şef. 
4 ncü sınıf müfettiş, müdür, şube 
müdür muavini, yüksek . mühendis, 
yüksek mimar, mühendis, mimar, 
başfenmemuru, fen memuru, res
sam, şef, komiser, ayniyat muhasibi. 
Yüksek mühendis, yüksek mimar, 
mühendis, mimar, fen memuru, res
sam, şef, memur. 
Mühendis, fen memuru, ressam, mu
temet, memur, kâtip, ambar memuru, 
desinatör. 

iktisat vekâleti 

Müsteşar 
Umum müdür, teftiş lıeyeti reisi, 
hukuk müşaviri, sanayi tetkik heyeti 
reisi, Zonguldak mıntaka iktisat 
müdürü 
Başmüfettiş, 1 nci sınıf müfettiş, 
hukuk müşaviri, umum müdür mu
avini, reis muavini 
Müdür, Hususi kalem müdürü, 2 nci 
ve 3 ncü sınıf müfettiş, şube müdü
rü, hukuk müşaviri, 
4 ncü sınıf müfettiş, müdür, şube 
müdür muavini, ayniyat muhasibi, 
şef 
Müfettiş muavini, mümeyyiz, me-
wxss 
Mcmnr 

Münakalât Vekâleti 

1 B Müsteşar 
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Aded ' Grup 

100 

164 

344 

257 

196 

18 

29 

58 
55 

Memuriyetin adı Aded 

Müsteşar muavini, daire reisi, tef
tiş heyeti reisi, hukuk müşaviri 7 
Reis muavini, müşavir, mütehassıs, 
Yüksek mühendis, müdür, başmüfet
tiş, 1 nci sınıf müfettişi mıntaka li
man reisi 21 
Müdür, Hususi kalem müdürü, şube 
müdürü, müşavir, 2 nci ve 3 ncü sı
nıf müfettiş, mütehassıs, yüksek mü
hendis, komiser, müdür muavini, 
mühendis veya fen memuru, mmta-
ka liman reisi, mıntaka liman reis 
muavini 28 
4 ncü smıf müfettiş, müdür, şube 
müdürü, şube müdür muavini, ka
lem âmiri, mühendis, fen memuru, 
ressam, ayniyat muhasibi, mıntaka 
liman reisi, liman reisi, şef, liman 
mıntaka kontrolörü 32 
Şef, ressam, liman reisi, memur 79 
Memur, liman reisi, kâtip 201 

Ticaret Vekâleti 

Müsteşar , 1 
Daire reisi, umum müdür, teftiş 
heyeti reisi, hukuk müşaviri 5 
Baş müfettiş, reis muavini, umum 
müdür muavini, mıntaka ticaret mü
dürü, 1 nci sınıf müfettiş, ticaret 
müşaviri 19 
Müdür, hususî kalem, müdürü, 2 
nci ve 3 ncü sınıf müfettiş, şübe 
müdürü, mıntaka ticaret müdürü 
ve müdür muavini, ticaret müşaviri 
ticaret ateşesi, hukuk müşaviri 39 
Şübe müdür muavini, 4 ncü sınıf 
müfettiş, müdür, ayniyat muhasibi, 
şef, ticaret müşavir muavini, tica
ret ateşe muavini . 1 9 
Müfettiş muavini, mümeyyiz,'tica
ret ateşe kâtibi, ticaret müşavir 
kâtibi, memur 48 
Memur 45 

Zûtateut Vekâleti 

1. A Ordinaryüs profesör, müsteşar 14 

( S. Sayışı ; 167 ) 



Memuriyetin ncv'i 

Ordinaryüs profesör,, profesör, u-
mum müdür, teftiş heyeti reisi 
Başmüfettiş, 1 nci sınıf müfettiş, 
müdür, umum müdür muavini, mü
şavir, hukuk müşaviri, profesör, do
çent, öğretmen, mücadele reisi 
2 nci ve 3 ncü sınıf müfettiş, hususi 
kalem müdürü, müdür, müdür mua
vini, şube müdürü, hukuk müşaviri, 
doçent, şef, enstitü muhasebe müdü
rü, öğretmen, mütehassıs, veteriner 
Müdür, müdür muavini, şube müdür 
muavini, müfettiş muavini, başasis
tan, asistan, şef, öğretmen, mütehas
sıs, mücadele teknisiyeni; veteriner 
muavini veteriner, fen memuru, mes
ul muhasip, ayniyat muhasibi 
Müfettiş muavini, şef, memur, hıüca-
dele teknisiyeni, asistan, öğretmen, 
kontrol memuru, mesul muhasip, 

— 22 — 
Aded ! Grup 

41 

130 

264 

464 

Memuriyetin adı Aded 

veteriner, muavin veteriner, fen me
muru, ziraat muallimi, eczacı, baş
kâtip, kâtip, veznedar, ayniyat muha
sibi, mutemet 
Ziraat muallimi, öğretmen, yardımcı 
öğretmen, asistan, mutemet, memur, 
kâtip, fen memuru, kontorl memuru, 
muavin veteriner, hayvan sağlık me
muru, veznedar, mücadele teknisiye
ni, ambar memuru 

Millî Müdafaa Vekâleti 
Hukuk müşaviri . 
Mimar, lâbortuvar grup âmiri 
Müfettiş, muallim, muhasip, zira
at memuru 
Muallim 
Muallim mektepli hastabakıcı hem
şire 
Mektepli hastabakıcı hemşire 

833 

1007 

1 
2 

13 
10 

61 
194 

[2] SAYILI CETVEL 

Başvekâlet 

Müdür (Devlet Matbaası) 
Arşivist 

Basm vo Yaym Umum Müdürlüğü 

Fen Heyeti Reisi 
Reis, âza, müdür, başmühendis 
Âza, yüksek mühendis 
Başfenmemuru, fen memuru 

Diyanet îşleri Reisliği 

Müşavere Heyeti âzası 

Maliyle Vekâleti 

Tetkik heyeti reisi, Temyiz komis
yonu reisi, tetkik heyeti âzası, 
temyiz komisyonu daire reisi 
Tetkik heyeti âzası, temyiz komis
yonu âzası, itiraz komisyonu reisi 

1 
14 
5 
3 

6 

23 

( S. Sayısı 

4 İtiraz komisyonu âzası 24 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

3 Müdür, başkimyager 
4 Başkimyager 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

.2 Daire reisi, umum müdür 3 
3 Birinci sınıf mütehassıs, müdür, köy 

sağlık tedrisatı muallimi 15 
4 ikinci ve üçüncü sınıf 'mütehassıs-. 

müdür muavini, köy sağlık tedri
satı muallimi 28 

5 Mulaj mütehassısı 1 

Nafia Vekâleti 

2 Reis 5 
3 Reis muavini, başmühendis, yüksek 

mühendis, başmüdür, müdür 26 

167) 



Örüp Memuriyetin adı Aded Grup Memuriyetin adı Aded 

İktisat Vekâleti 
2 Umum müdür, sanayi tetkik lıeyeti 

reisi, Zonguldak mıntaka İktisat 
müdürü 

3 Umum müdür muavini, sanayi tet
kik heyeti reis muavini 

Münakalât Vekâleti 

2 Daire reisi 
3 Reis muavini, müşavir, .mütehassıs, 

müdür (Fen heyetinde) 14 
4 Müdür (Su mahsulleri ve avcıüu-

ğunda , müdür (Hava nakliyatın
da), şube müdürü, mütehassıs, yük
sek mühendis 10 

Ticaret Vekâleti 

2 Daire reisi, umum müdür 3 
3 Umum müdür muavini, reis muavi

ni, mıntaka ticaret müdürü 8 

Devlet Şûrası 

[3] SAYILI CETVEL 

I mur [1], ihtiyat memur, kolcu. 

6 Mümeyyiz 
7 Kâtip 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 
3 Reis, âza, teftiş heyeti reisi, baş

müfettiş, başmühendis, yüksek mü
hendis, müdür, ataşe. 

4 Âza, raportör, müfettiş, şube mü-
. dürü, müdür muavini, yüksek mü

hendis, ataşe. 
5 Şef, raportör, başfenmemııru, fen-

memuru, ataşe muavini. 
6 Mümeyyiz, ambar memuru. 
7 Memur 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
4 Müdür 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 
3 Müdür 1 
4 . » . 1 
7 Asistan 9 

15 

34 

29 
29 
31 

Maliye Vekâleti .. 
3 İtiraz komisyonu reisi 
4 Raportör, itiraz komisyonu reisi 
5 Raportör, şef, kontrol memuru. 
6 Mümeyyiz, şube şefi, memur. 
7 Memur, kâtip. 

Gümrük ve İnkisarlar vekâleti 
7 Muayeno memuru, veznedar, me-

4 
12 
20 
20 
8 

221 

Gümrük Mtuıafaza Genek Komutanlığı 

7 Muhafaza memuru 

Dahiliye Vekaleti 

7 Kâtip 

a 
A 

Hariciye Vekaleti 

Fiili kadro dışında kalan memurlara 
ait temsil tahsisatı 

Adet Maaş 

1 

6 

.fi' 
G 

23 

100 
50 
40 
35 
30 
25 
5 

Sıhhat ve İçtimai Mluavenet Vekâleti 

4 Ziraat mütehassısı 

[1] 10 adedi veznedarlık yapar. 

(S. Sayısı: 1 6 7 ) . 

100 

7 
4 
1 

24 
31 
9 



örüp Memuriyetin adı Aded Grup 

Adliye Vekâlyeti 

3 Başmüfettiş, umumî müfettişlik 
müşaviri 

4 Umum müdür muavini, üçüncü sı
nıf müfettiş, müdür, umumî müfet
tişlik: müşavir muavini, Tunceli 
muhakim şubesi müdür muavini, 
mahkemo reisi, âza, hâkim, Cum
huriyet müddeiumumi, Cumhu
riyet müddeiumumi muavini, Tem
yiz mahkemesi raportörü 

5 Hâkim, âza, Cumhuriyet Müddei
umumisi, Cumhuriyet Müddeiumu
mi muavini, Temyiz mahkemesi 
raportörü, başkâtip ve başkâtip 
muavini 

6 Hâkim, hâkim muavini, Cumhuri
yet Müddeiumumi muavini, hâkim 
namzedi ve stajiyer hâkim, icra 
memuru, icra memur muavini, mü-. 
meyyiz, zabıt kâtibi 

7 İcra memuru, icra memur muavini, 
kâtip 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

4 Hâkim 
: 6 Kadastro müdürü, tapu âzası, fen 

âmiri 

Maarif Vekaleti 

2 Ordinaryüs profesör, profesör, şef, 
öğretmen 

3 Ordinaryüs profesör, profesör, öğ
retmen; müderris ' 

4 Prof en':;;', öğretmen, orkestra üye
si, doç'ejıt, ilk öğretim müfettişi 

5 Öğretirin, müdür, müdür muavini, 
• ilk öğretim müfettişi, doçent,; şef, 

memuv, asistan, muallim muavini 
0 Öğretmen, asistan, memur, ambar 

memuru, orkestra üyesi, müdür, 
müdür muavini, ilk öğretim müfet
tişi 

7 öğretmen, şef, memur, kâtip,.am
bar memuru, orkestra üyesi 

20 

30 

161 

420 

13 

17 

146 

440 

681 

2698 

2195 

Memuriyetin adı Aded 

Naf ia Vekâleti 
Hukuk müşaviri, yüksek mühen
dis 
Yüksek mühendis, yüksek mimar, 
mühendis, murakıp, komiser 
Dördüncü smıf müfettiş, yüksek 
mühendis, yüksek mimar, mühen
dis, mimar, baş fen memuru, şef 
Yüksek mühendis, yüksek mimar, 
mühendis, mimar, fen memuru, 
ressam, şef 
Mühendis, fen memuru, desinatör, 
memur, kâtip 

Münakalât Vekâleti 
Mütahassıs 
Komiser, mühendis veya fen me
muru 
Mühendis, fen memuru, şube mü
dürü, liman mıntaka kontrolörü , 
Şef, ressam, memur 
Memur, kâtip 

Ticaret Vekâleti 
Ticaret müşaviri 
Ticaret müşaviri, ticaret ataşesi 
Ticaret ataşe muavini 
Ticaret ataşe kâtibi 

Ziraat Vekâleti 
1 Ordinaryüs profesör 
2 Ordinaryüs profesör, profesör 
3 Umum müdür muavini, müdür, 

profesör, doçent, öğretmen 
4 Şube müdürü, müdür muavini, öğ

retmen, doçent, şef 
"5 Müfettiş muavini, şef, mesul muha

sip, şube müdür muavini, muavin 
veteriner, veteriner, fen memuru, 
asistan, mütehassıs, öğretmen 

6 Şef, kontrol memuru, mesul muha
sip, memur, veteriner, muavin ve
teriner, öğretmen, fen memuru 

7 Memur, kâtip, mücadele teknisiyeni, 
mutemet, yardımcı öğretmen, asis
tan, kontrol memuru, hayvan sağlık 
memuru, ambar memuru 

19 

54 

24 

48 

4 

2 

13 

29 

26 

67 

73 

64 

272 

( S. Sayısı : 167 ) 



. Sayısı: |88 
Fevkalâde hallerin devamı müddetince memur ve 
müstahdemlere yapılacak yardım hakkında 1/271 ve 
fevkalâde hallerin devamı müddetince 3661 sayılı ka
nuna tabi subay ve askerî memurlara yapılacak yar
dım hakkında .1/287 sayılı kanun lâyihaları ve Bütçe 

Encümeni mazbatası 

T. G. 
Başvekâlet 

Muamelât V mum Müdürlüğü 18 .V .1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-168/6/1349 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince memur ve müstahdemlere yapılacak yardım hakkında 
Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 18 . V . 1944 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
$. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

İkinci cihan harbinin yarattığı ağır iktisadi şartlar altında hayat pahalılığı ve bundan doğan 
geçinme güçlükleri ile karşı karşıya kalan değişmez gelirli diye vasıflandırdığımız memur ve müstah
demlerin bu zor durumlarını düzeltmek maksadiyle 1941 malî yılından itibaren elde edilen imkânlar 
nispetinde umumî olarak veya bir kısım memur ve müstahdemler hakkında muhtelif yardım tedbir
leri alınmış bulunmaktadır. 

Bu arada ilk defa daimî olmak üzere bedeli mu-kabilinde ueucz ekmek ve şeker dağıtımına başlan
mış, onu takiben aylıklara belli nispetlerde zamlar yapılmış, maliyet bedelleri üzerinden zaman, za
man, un, makarna, zeytinyağı, pamuklu kumaş ve 1942, 1943 yıllarında da parasız elbiselik kumaş 
ve ayakkabı verilmiş, yanlız ordu ve emniyet mensuplarına devamlı olarak er tayını verilmeğe, muh
telif dairelerde bir kısım memur ve müstahdemlere parasız yemek veya yemek mukabili para dağıtı 
mma başlanmış, en nihayet bu malî yılı içinde bütün memur ve müstahdemlere birer aylık ilâve
ten tediye yapılmıştır. 

İçinde yaşadığımız bu fevkalâde hallerde her bakımdan her vakintinden daha dikkat ve intizamla 
yürütülmesi ehemmiyetle ve hassasiyetle arzu edilen âmme hizmetlerinin tatbik unsurları olan memur 
ve müstahdemlerin vazifelerinde, kendilerinden beklendiği gibi dürüst bir şekilde çalışmalarını sağ
lamak için bir taraftan sıkı idarî ve kanuni tedbirlerin alınması yoluna gidilmek üzere bulunduğu 
şu sırada, bir taraftan da bunların gerek kendilerini, gerek ailelerinin hayat şartlarını ve imkân
larını elden geldiği kadar kuvvetlendirmeğe gayret olunması âmme hizmetlerinin daha iyi görülmesi
ni, İm suretle kendilerinden daha iyi randıman alınarak maişet darlığı yüzünden vukua gelebilecek 
kötü yollara sapma temayüllerinin önlenmesini temin edeceği tabii görülmüş ve ilişik kanım lâyihası 
bu maksatla hazırlanarak takdim kılınmıştır. 



- 2 -
Lâyiha Devlet bütçesine dâhil dairelerin memurları ile, mülhak bütçeli idarelerin, hususi idarelerle 

belediyelerin ve bütün İktisadi Devlet Teşekküllerinin memur ve müstahdemlerini şümulü içine al
maktadır. 

Er tayını, yemek veya yemek karşılığı para vermek gibi, esasen zaman zaman ve bulunan imkânlar 
dairesinde kendilerine evvelce bu mahiyette devamlı yardımlar yapılmağa başlanmış olanlar,bu defa 
düşünülenlerden hariç bırakılmışlardır. 

Devlet elindeki yiyecek ve giyecek maddelerinin her birinden ne miktar ve hangi tarihlerde ve ne 
şekilde dağıtma imkânı bulunabileceğini şimdiden tâyin etmek mümkün olamıyacağı düşünülerek, 
yardımın sadece parasız olarak ve maliyet fiyatlarına göre en az ve on çok tutarlarının tesbiti ile 
iktifa olunarak bu cihetlerin mevcut imkânlara göre Hükümetçe en müsait zaman ve şekillerde tâyin 
ve tatbiki için lâyihaya kayıt ilâve edilmiştir. 

1944 malî yılı bütçesine, bu lâyiha ile derpiş edilen yardım karşılığı olmak üzere şimdilik 
(1.5 000 000) lira konulmuş bulunmaktadır. Ancak 1944 yılında yapılmak istenilen yardımın bu tah
sisat ile mukayyet olmayıp, bütçenin tetkiki esnasında elde edilecek maddî imkânlar dairesinde 
ihtiyaca göre arttırılması hususunun ehehmiyetle nazarı dikkatte bulundurulmakta olduğunu da 
burada bilhassa tebarüz ettirmek yerinde olacaktır. 

T. C. " ^ 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 14. VI. 1944 
Sayı: 71/190, 6/1615 

Büyük Millet Meclisi. Yüksek Reisliğine 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince 3661 sayılı kanuna tabi subay ve askerî memurlara yapı
lacak yardım hakkında Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13 hazi
ran 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibasiyle birlikte 
sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası '' 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince memur ve müstahdemlere yapılacak yardım hakkındaki 
sayılı kanunun subay ve askerî memurlara da teşmili muvafık görülmüş ve bu maksatla ili

şik lâyiha hazırlanarak takdim edilmiştir. 

( S. Sayısı : 168 ) 



MADDE 1. — Fevkalâde hallerin devamı 
müddelince memur ve müstahdemlere yapılacak 
yardım hakkındaki sayılı kanun hükümleri 
3661 sayılı kanuna tabi subay ve askerî memurlar 

.hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 2. — Sayılı kanunun 11 nci 
•maddesinin tatbikini icabeti i ren suçlarda tatbi
kat icra Askerî Mu hakine Usulleri Kanununa 
göre salahiyetli mercilere aittir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ie-

— 3 — 
HÜKÜMETİN T E K L İ F İ ' . 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince 366:1 sa
ydı .kamına tabi subay ve askerî memurlara ya

pılacak yardım Jıakkmda kanun lâyihası 

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 . VI 1944 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu A. R. Türel A. R. Artunkal 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Hilmi Uran N. Menemcncioğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel Sırrı Bay Fuad Sirmen 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş Suat II. Ürgiiblü Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy C. 8. Simi 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 96 
Esas No. 1/271, 287 

17 . Yİ . 1944 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince me
mur ve müstahdemlere ve ayrıca subay ve aske
rî memurlara yapılacak yardım hakkında Dahi
ye ve Millî Müdafaa Vekilliklerince hazırlnaarak 
Başvekâletin 18 . V . 1944= ve 14 . V I . 1944 gün
lü ve 6/1349, 1615 sayılı tezkereleriyle Yüksek 
Meclise sunulan iki kanun lâyihası Encümeni
mize havale buyurulmakla mevzuları itibariyle 
aynı mahiyeti haiz olduklarından ikisi birlikte, 
Başvekil, .Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye, 
İktisat, Münakalât ve Ticvaret Vekilleri ile Di
vanı muhasebat reisi huzuriyle tetkik ve müza-
kero olundu. 

İkinci cihan harbinin iktisadi ve malî tesir
lerini şiddetle hissetmiş olan memleketimiz de
vamlı olarak vukua gelen hayat pahalılığından 
çok müteessir olan,memur ve müstahdemlere 
şimdiye kadar aylıklara muayyen nispetlerde 
zam yapılması, birer aylık ikramiye yerilmesi, 
ucuz gıda maddeleri, parasız elbiselik kumaş tev
zii, ordu ve emniyet mensuplarına devamlı ola

rak er tayını tahsis edilmesi gibi yardımların 
bugünkü şartlar içinde, kifayetsizliği aşikâr bu
lunduğundan içinde yaşadığımız fevkalâde hal
lerde her bakımdan her vakıtkinden daha dikkat 
vo intizamla yürütülmesi ehemmiyetle ve hassa
siyetle arzu edilen âmme hizmetlerinin tatbik 
unsurları olan memur ve müstahdemlerin vazi
felerinde kendilerinden beklendiği gibi dürüst 
bir şekilde çalışmalarını sağlamak için bir ta
raftan sıkı idarî ve kanuni tedbirlerin alınması 
yoluna gidilmek üzere bulunduğu şu sırada, bir 
taraftan da bunların hayat şartlarının hafifle
mesine çalışılması ve ihtiyaçlarının malî imkân
lar dairesinde karşılanması, âmme hizmetlerinin 
selâmetlo yürütülmesi bakımından da lüzumlu 
addedilerek Hükümetço hazılranmış olan kanun 
lâyihaları yerinde görülmüş ve maddelerin mü-
zakoresino geçilmiştir. . 

Birinci madde, fevkalâde hallerin devamı 
müddetince yapılacak yardımdan istifade edecek 
olanları göstermektedir. 
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Memurlara ait olan lâyihanın Yüksek Mec
lis o sunulmasını müteakip bu yardımın subay 
ve askerî memurlara da teşmiline dair olan 
ikinci lâyiha gelmiş olduğundan her iki lâyi
hanın tevhidi kararlaştırılmış ve bu madde ge
rek memur ve müstahdemlere, gerek subay ve 
askerî memurlarla gediklilere ve Hükümet lâyi
hasında hariç kaldığı anlaşılan diğer bazı müte
ferrik memur ve müstahdemlere de şâmil olacak 
şekilde yeniden yazılmıştır. Bu meyanda Hükü
met lâyihasının sekizinci maddesiyle hususi ka
nunlarına göre parasız iaşe edilenler, iaşe muka
bili her ne nam ile olursa olsun aylık veya gi'< 
delik.'olarak para alanlar, yardımdan hariç bıra
kılmış olduğu halde encümende cereyan eden 
müzakereler sonunda sivil ve asker tefrik edil
meksizin ve şimdiye kadar er tayını veya yemek 
verilmesi şeklinde yapılan yardımlara ilâveten 
yapılması istihdaf edilen gayeyi temin 'bakımın
dan zaruri görülmüş olduğundan mezkûr seki/in
ci maddedeki bu kayıtlar kaldırılmış ve bu suretle 
Hükümet lâyihasına nazaran açıkta kalmış olan 
Emniyet Umum Müdürlüğü kadrolariyle Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı memurları kadrola
rına giren maaşlı ve ücretlilerin de yardımdan 
istifadeleri temin olunmuştur. 

-Ayniyat yardımının imkânlarla mukayyet ol
mak üzere İcra Vekilleri Heyetince tâyin edile
cek miktar ve şekillerde ve tarihlerde yekûnen. 
on milyondan az ve otuz beş milyondan fazla ol- • 
mıyacak surette yapılacağı Hükümet lâyihasının 
iki ve üçüncü maddelerinde gösterilmişse de eneü-
memmiz bu yardımın memur başına aydan aya 
ne miktar ve kıymette; olacağının kanunda tâyin 
ve teshilini faydalı görmüş ve bu maksatla büt-
çeyc konulmuş olan tahsisat ve yardımdan istifa
de edeceklerin adedini gözönünde tutarak yapı
lacak yardımı ayda on beş liradan az olmamak 
üzere miktarının İcra. Vekilleri Heyetince tâyin 
edileceğini ve bu bedele ve mevcut imkânlara 
göre ne gibi-maddelerin ne miktarda tevzi edile
ceğinin de Dahiliye, Maliye, iktisat, Münakalât ve 
Ticaret Vekilliklerince müştereken tesbit oluna
cağım ve bu tesbit sırasında kâr gözetilmiyeeeği-
ni ikinci'madde'ile ifade eylemiştir.' 

Bu suretle malî imkânlar müsait oldukça on 
beş liralık asgarî miktarın 'üstünde yardım yak
mak salâhiyeti Hükümete verilmek suretivle 
bir genişlik temin edildiği gibi memurlara av-
nen dağıtılacak maddelere Hükümetçe kâr namiy-

. ( S . Soyu 

iv; l.cıLr.ryi bir zam yapılmadan bedellerinin tes
bit olunacağt cc bu suretle yapılacak ayni yardım 
mümkün olduğu kadar geniş tutulmak istenilmiş
tir. Ancak kârsız bedel tesbiti bu maddeleri istihsal 
ve imal eden müesseselerin normal olan kârla-
riyle bu maddeler üzerinden mezkûr müesseseler
den tahsil olunan vasıtalı vergilerin ve bu mü
esseselerden tevzi yerlerine kadar yapılacak sev
kıyat-ve tevziat dolayısiylc ihtiyar edilecek olan 
anbalâj, nakil ve mümasili masraflarla tevzie 
tavassut edecek olan hususi müesseselere verile-

'bilecek komüsyon veya ücretlerin bedelden ha
riç. tutulmasını tazammun eder mahiyette değil
dir. 

Bundan başka Hükümet elinde bulunan 
maddelerin bazı ahvalde maliyetlerin dunun
da bir bedelle tevziini bertaraf etmek mülâhaza
sı da bu maddenin tedvininde mevzuubahis ol- • 
madiği cihetle bedel tâyini hususunda maliye
tin dununa inilmesi de Hükümetin salâhiyeti 
cümlesinden bulunmaktadır. 

Yardımın prensip itibariyle her ay yapıl
ması Encümenimîzce kararlaştırılmış olmakla 
beraber tevzi işleriyle meşgul olmak üzere ku
rulmuş bir teşkilât mevcut bulunmadığı ve 
tevzi edilecek maddelerin de her ay tamamen 
tomıini İmkânları da. daima, mevcut olmıyacağı 
düşünülerek, bu işlere biraz elastikiyet vermek 
maksadiyle üç aylık nakdî miktar esası dahilîn
de tevziatın üç ayda bir yapılabilmesini sağlıya-
cak şekilde üçüncü madde kaleme alınmıştır. 
Bugünkü şartlar içinde un gibi bazı maddele
rin bir çok vilâyetlerde tevziine mahal bulun
maması ve bazı ahvalde de tevzi imkânlarının 
münselip olması, ihtimalleri derpiş edilerek 
Hükümet teklifinin üçüncü maddesinde bu gibi 
hal ve •mahallerde yardımın nakden yapılması 
hakkındaki hüküm dördüncü madde olarak, ya
zılmış ve tevzi edilen ayniyatın bedelleriyle 
ikinci madde gereğince İcra Vekilleri Heyeti 
tarafından tesbit edilen nakdî miktar arasında 
tam bir muadelet hâsıl olmayan zamanlarda ar
tık veya eksik olacak küsuratın mütaakıp tev
ziatta nazarı itibare alınmak veya nakden öden
mek hususlarının caiz olduğu da maddeye ilâve 
edilmiştir. 

Hükümet lâyih asındaki dördüncü madde, 
beşinci madde olarak.aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifinde, yardımın zamanı mu
ayyen' olmadığı için, dağıtma tarihinde vazifede 
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bulunanların istifade edeceği esasimi göre yazıl
mış olan beşinci madde yerine Encümenim izce 
altıncı madde ikame edilmiş ve yardımın aylık 
olarak yapılması kararlaştırıldığından buna istih
kakın maa.;a' istihkak hakkındaki hükümlerle bağ
lanması ve bu suretle toptan üç aylık yapılacak 
dağılmalarda, vazifede bulunmayıpta bil âhara 
girecek olanların tayinlerinden sonraki müddete 
ait istihkakları mahfuz tutulmuş olmakla bera
ber, Hükümet teklifi muvakkat vazife, mezuni
yet vesaire gibi hallerde yapılacak muameleyi 
tâyin için konmuş olan hükümlerinde maaş ka
nuniyle halledilmiş olduğuna göre ayrıca tasri
hine lüzum kalmamıştır. 

İşten el çektirilen, vekâlet emrine alman, kad
ro dolayjsiyle açıkta bulunan memur ve müstah
demlerle açıktan tâyin edilen vekil memurlara 
gelince, bunlardan kadro dolayısiyle açıkta ka
lanlar birinci maddenin (N) fıkrasına alınmış, 
açıktan tâyin edilen vekil memruların bu vazi
yetleri kısa ve muvakkat bir mahiyet arzettiğin-
den yardımdan hariç tutulmaları muvafık görül
müş, işten el çeki irilenlerle vekâlet emrine alınan
lar ise, bu yardıma Maaş kanunu hükümleri da
iresinde istihkak kesbedeceklerinden bunlar için 
ayrıca bir hükme de lüzum kalmamıştır. Ancak 
Ölüm halinde yardımların geri almmıya-
cağı hakkında maddeye bir hüküm ilâvesi uygun 
görülmüştür. 

Hükümetin altıncı ve yedinci maddeleri bir
leştirilerek ve yedinci madde olarak kabul edil
miş, ancak Hükümle metninin altıncı maddesin
de birden ziyade vazifesi bulunanlardan yalnız 
bir. vazifesi kanunun şümulüne giren şah f si ara 
ait ikinci fıkra hükmü ayrıca tasrihe ihtiyaç gös-
termiyecek derecede tabii görülerek kaldırılmış
tır. 

Hükümet teklifinin sekizinci maddesiyle yar
dımdan hariç, bırakılanlar arasından paranız i a; e 
edilenlerle bedel alanlar yukarıda izah edilen se
beplere binaen çıkarılmış ve yalnız daimi vazife 
ile yabancı memleketlerde bulunanlar hakkında
ki hüküm kabul edilerek sekizinci madde bu 
tadille yeniden yazılmıştır. 

Yardım olarak dağıtılacak maddelerden Dev
let müessese ve teşekküllerinden satın alınacak 
olanların bedellerinden müteahhit sı fa tiyle ka
zanç vergisi kesilmemesini istihdaf ettiği verilen 
izahlardan anlaşılan Hükümetin onuncu maddesi, 

( S . Say: 

bu maksadı daha vazıh şekilde ifade edecek tarz
da yazılmıştır. 

On birinci madde Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiş ve yalnız bir maddede mev
zubahis suçları işliyen askerî şahıslar hakkında 
takibat icrasının Askerî Muhakeme Usulleri Ka
nununa göre selâhiyetli mercilere ait olduğuna 
dair Hükümetin ikinci lâyihasında mevcut -ikin
ci madde hükmü taallûku hasebiyle bu maddenin 
sonuna müstakil bir fıkra olarak ilâve edilmiştir. 

Tevziatın, bütçedeki tahsisattan ne şekilde 
mahsup edileceğine dair lâyihada bir hüküm 
mevcut olmadığından on ikinci madde ile bu 
hususun tesbiti hakkında îcra Vekilleri 
Heyetine salâhiyet verilmiştir. 

Memurlara hizmet mukabili aynen verilecek 
mevaddm kazanç, buhran, muvazene ve hava 
kuvvetlerine yardım vergilerine tabiiyeti icabet-
mekte olduğundan ve yardımlardan mezkûr ver
gilerin alınmamasını ve tekaüt tevki atı gibi vergi 
haricindeki diğer tevkifata tabi tutulma-
masmı ve borç için haczedilmcmesini teminen on 
üçüncü madde yazılmıştır. 

Subay ve askerî şahıslara yapılacak yardımın 
al akak bütçelerin taymat tertiplerinden tesviye 
olunacağı, on dördüncü madde mülhak bütçeli 
idareler,, belediyeler, uususi idareler ve 3659 sa
yılı kanuna tabi teşekkül ve müesseseler memur
larına yapılacak yardımların da kendi bütçele
rinden ödeneceği on beşinci madde ile tesbit o-
lunmuştur. 

fevkalâde haller yüzünden husule gelen hayat 
pahalılığından memurlar kadar kelki de daha zi
yade muztarik olan mütekait, dul ve yetimlerin 
bu yardımdan büsbütün hariç bırakılması En-
cümem'mizce muvafık görülmemiş ve malî im
kânların müsaadesi nispetinde bunlara da me
murlara yapılan yardımın yarısı miktarında bir 
yardîm yapılması hususunda Hükümete salâhi
yet verilmesi derpiş edilerek on altıncı madde 
Hükümetle mutabık olarak ilâve edilmiştir. 

Mülhak bütçeli idarelerle belediyeler ve hu
susi idarelerin bütçelerinde bu kanunla derpiş 
edilen yardımı karşılayacakları tahsisatları olma
dığı düşünülerek 1044 yılı bütçelerinin maaş ve 
masraf tertiplerinde hâ>ıl olacak tasarrufların 
hususi bir fasla nakledilerek bu yardıma tahsisi 
hakkında mezkûr idarelere salâhiyet verilmesi 
lüzumlu görülmüş ve bu maksatla muvakkat mad
de tanzim olunmuştur. 
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Müstaceldi müzakeresi dileğiyle Umumî He
yetin tasvibine arzed ilmek üzere Yüksek Reisli
ğe sunulur. 

Reis V. M. M. < Kâtip 
Kastamonu Tokad İstanbul 
T Coşkan II. N. Keşmir F. Öymen 
Antalya Aydm Balıkesir 

İV. E. Sümer R. Alpman S. örgeevren 
Bitlis Bolu Çanakkale 

B. Osma Dr\ Z. Ülgen S. T. Arsal 
Diyarbakır Edirne Eskişehir 
R. Bcfrii M. N. Giindüzalp Y. Abadan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince, memur 
ve müstahdemlere yapılacak yardım hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Umumî, mülhak ve hususi 
bütçelerle, belediye bütçelerinden ve 3659 sa
yılı kanununa tabi müessese ve teşekküllerden 
aylık alanlardan: 

A) 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi me
mur ve müstahdemlere; 

B) 3173 sayılı kanuna tabi memur ve müs
tahdemlere (amele, işçi ve hamallar hariç) ; 

0) 3656 sayılı kanunun 19 ncu ve 3659 sa
ydı kanunun 10 neu maddeleri şümulüne giren 
müteferrik müstahdemlere; 

Ç) 2005 sayılı kanuna göre okul pansiyon
larında çalıştırılanlara; 

D) Kadroları 4454 sayılı kanuna göre tes-
bit edilen posta, telgraf ve telefon memurlarına; 

E) Bütçelerin masraf tertiplerinden alman 
kadrolarda çalıştırılanlara; 

F) 3238 sayılı kanunun 5 nci maddesinde 
yapılı köy eğitmenlerine; 

G) 3803 sayılı kanun hükümlerine tabi köy 
öğretmenlerine; 

IIj 2624 ve 4504 sayılı kanunlara göre üc
ret alan yardımcı muallimlere; 

1) Umumî muvazeneye dâhil dairelerle, hu
susi idarelere ve belediyelere tabi daire, mües
sese ve teşekküllerden 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlara tabi olanlara; 

J ) Maaş ve ücretleri* 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tabi dairelerle bunlara bağlı ve yi-
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Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

II. Ülkmen 
Kütahya 

İT. Pekcan 
Rize 

T. B. Balta 

İsparta 
M. Karaağaç 

İzmir 
M. Birsel 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Samsun 
M. A. Yörüker 

İstanbul 
II. Kortel 

Kayseri 
F. Baysal 
Mardin 

R. Erten 
Trabzon 

S. Anamur 
Yozgad ' Yozgad 
S. îçöz A. Sungur 

Zonguldak Zonguldak 
E. Eriprgil II. A. Kuyucak 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRİŞÎ 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince memur ve 
müstahdemlere yapılacak yardım hakkında kanun 

lâyîlıas% 

MADDE 1. — Umumî, mülhak ve hususi büt
çelerle belediye bütçelerinden 3659 sayılı ka
nuna tabi müessese ve teşekküllerden aylık 
alanlardan; 

A) 3656, 3659 ve 3661 sayılı kanunlara tabi 
memur ve müstahdemlere; 

B) 3173 sayılı kanuna tabi menıur ve müs
tahdemlere ; 

0 ) 2005 sayılı kanuna göre okul pansiyon
larında çalıştırılanlara; 

Ç) 3656 sayılı kanunun 19 ncu ve 3659 sa
yılı kanunun 10 ncu maddeleri şümulüne giren 
müteferrik müstahdemlere; 

D) Kadroları 4454 sayılı kanuna göre 
tesbit edilen Posta, Telgraf ve Telefon başmü-
vezzi ve hat başbakıcılariylc, müvezzi ve hat ba
kıcılarına; 

E) Bütçeleri masraf tertiplerinden alman 
kadrolardan çalıştırılanlara; 

F) 3238 sayılı kanunun 5 nci maddesinde 
yazılı köy eğitmelerine; 

G)ı 3803 sayılı kanunun hükümlerine tabi 
köy öğretmenlerine; 

H) 4459 sayılı kanını mucibince yetiştirilen 
köy ebeleri ve seyyar sıhhat, m omurların a; 

1) 2524 ve 4505 sayılı kanunlara göre üc
ret alan yardımcı muallimlere; 

J ) Umumî' muvazeneye dâhil dairelerle hu
susi idarelere ve belediyelere tabi daire, miies-
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ne aynı kanunlara tabi daire ve müesseselerde
ki mütcdavil sermayelerden ödenenlere; 

K) Cami ve mescit hademe ve vaizlerine; 
L) 1757 sayılı kanuna göre tahsisat alan

lara; fevkalâde hallerin devamı müddetine mün-
h.ısır olmak üzere her sene bu kanunda yazılı 
esaslara göre yardım yapılır. 

MADDE 2. — Devlet elinde bulunan mad
delerden yapılacak olan bu yardımm usulüne 
göre tesbit olunacak maliyet fiyatları üzerin
den bir senelik tutan, muhafaza, nakil ve da
ğıtma masrafları dâhil (10 000 000) liradan 
aşağı ve (35 000 000) liradan yukarı olamaz. 

MADDE 3. — Umumî tutarı ikinci maddede 
yazılı en az ve en çok miktarlar arasında kalmak 
üzere, bulunacak imkâna göre her sene hangi 
maddelerden, ne miktar yardım yapılacağı ve 
bunlardan herbirine ait dağıtma tarihleri ile 
şekilleri İcra Vekilleri Heyetince tâyin olunur. 

Aynen yardım yapılması mümkün görülme
yen yerlerdeki memur ve müstahdemlere, di
ğer memur ve müstahdemlere verilen ayniyatın 
bedeli miktarmca nakden yardım yapılır. 

B. E. 

sese ve teşekküllerden 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlara tabi olanlara; 

K) Maaş ve ücretleri 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tâbi dairelerle bunlara bağlı ve yine 
aynı kanunlara tabi ve müesseselerdeki mütc
davil sermayelerden ödenenlere; 

L) Cami ve mescit had em el eriyle vaizler ve 
dersiamlara; 

M) 1757 sayılı kanuna göre tahsisat alan
lara; 

N) Açık maaşı alanlara; 
O) Birinci ve ikinci derece askerî malûllere; 
P) 3656 sayılı kanunun birinci maddesi mu

cibince evlenmeğe mezun gedikli başçavuşlarla 
başgedikliler, deniz ve hava kadrolarında bulu
nan gedikli subaylara. 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince mün
hasır olmak üzere aşağıda yazılı esaslar daire
sinde aynı yardım yapılır. 

MADDE 2. — Yapılacak yardımın aylık tu
tarı (15) liradan az olmamak üzere icra Ve
killeri Heyetince ve verilecek maddelerin nevi 
ve miktarları Dahiliye, Maliye, İktisat, Müna
kalât ve Ticaret Vekilliklerince müştereken tâ
yin olunur. 

Bu maddelerin bedelleri kâr gözetilmiyerek 
Hükümetçe tesbit olunur. 

MADDE 3. — Yardım her ay muntazaman 
yapılır. Ancak tevzi imkânlarını temin etme ve 
kolaylaştırma bakımından en çok üç aylık yar
dım tutarını birleştirerek üç ayda bir tevzi 
yapmak caizdir. 

MADDE 4. — Yardımın aynen yapılmasına 
imkân bulunmayan hallerde ve mahallerde 
ikinci maddede yazılı miktarlar nakten ödenir. 

Üçüncü madde mucibince tevzi edilen aynı 
yardım tutarı ile ikinci maddede yazılı miktar 
arasında hâsıl olacak farkların mütaakıp tevzi
attaki aynı yardıma ilâvesi veya mütaakıp istih
kaktan mahsubu veya bu farkların nakten öden
mesi caizdir. 
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MADDE 4. — Devlet müessese ve teşekkülle

ri, Hükümetçe lüzum görüldüğü takdirde da
ğıtma işlerini (bu hususta ihtiyar edecekleri 
masraflar hariç olmak üzere) parasız yapmağa 
mecburdurlar. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince yapıla
cak yardımlardan her maddenin dağıtımı tari
hinde vazifede bulunanlar istifade eder. 

Dağıtma tarihinde muvakkat vazife ile baş
ka mahallere gönderilmiş bulunanlar, ilk defa 
veya naklen tâyin edildikleri vazifelerine he
nüz başlamış olanlar, kanuni mezuniyetlerini 
istimal edenler, bu kanunun tatbiki bakımın
dan bilfiil vazife başında sayılırlar. (4480 sa
yılı kanuna göre mczunen yabancı memleket
lere gönderilmiş olanlar hariç.) 

İşten el çektirilenler, vekâlet emrine alman
lar, kadrolarının kaldırılması dolayısiyle açıkta 
kalanlar, açıktan tâyin edilen vekil memur ve 
müstahdemler de bu kanun hükümlerinden istifa
de ederler. 

MADDE 6 . — İki veya daha ziyade vazifesi 
bulunanlara, yalnız bir taraftan, asli vazifesinden 
dolayı yardım yapılır. 

Birden ziyade vazifesi olupta bunlardan yal
nız birisi birinci maddede sayılan memuriyetler 
arasında bulunanlar bu memuriyeti asli vazifesi 
olmasa'dahi, bu kanun hükümlerinden istifade 
ederler. 

MADDE 7. — Kan ve kocadan her ikisi me
mur veya müstahdem bulundukları takdirde, yar
dım yalnız kocaya yapılır. 

MADDE S. — Hususi kanunlarına göre pa
rasız iaşe edilenler veya iaşe mukabili her ne 
nam ile olursa olsun, aylık veya gündelik olarak 
para alanlar, daimî vazife ile ecnebi memleket
lerde bulunanlar bu kanun hükümlerinden isti
fade edemezler. 

MADDE 9. — Bu kanun hüküm el rinin tatbi
ki sırasında gerek alâkalı daire ve müesseseler, 
gerek isiihkak sahipleri tarafından tanzim ve 
iıvı:-a edilecok- beyannameler ve cetvellerle diğer 
lıer türlü evrak ve vesikalar damga resmine tabi 
•(leu'ildii'.- . 

MADDE 5. 
si aynen. 

D. .E. 

— Hükümetin dördüncü madde-

MADDE 6. — Bu kanun mucibince yapıla
cak yardıma istihkakta 1108 sayılı Maaş Ka
nunu ile ek ve tadillerinin maaşa istihkak için 
koyduğu hükümler tatbik olunur. Ancak vekil 
memurlara bu yardım yapılmaz ve yardım ölüm 
halinde geri alınmaz. 

MADDE 7. — İki veya daha ziyade vazife
si bulunanlara, yalnız bir taraftan, asli vazife
sinden dolayı yardım yapılır. 

Karı ve kocadan her ikisi memur ve müstah
dem bulundukları takdirde yardım yalnız ko
caya yapılır. 

MADDE 8. — Daimî vazife ile yabancı mem
leketlerde bulunanlar bu kanun hükümlerinden 
istifade edemezler1. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen. 

MADDE 10. —• Bu kanun gereğince me
mul' ve müstahdemlere yardım olarak dağıtıl
mak üzere Devlet müessese ve teşekküllerinden 
satın alınacak maddelerden dolayı mezkûr mü
essese ve teşekküllere ödenecek paralardan 2395 
sayılı kanunun sekizinci maddesinin 3258 sa
yılı kanunla değiştirilen birinci fıkrası gereğin
ce vergi alınmaz. 
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MADDE İO. — Devlet müessese ve teşekkül
lerinden bu kanun gereğince memur ve müstah
demlere yardım olarak dağıtılmak üzere satın 
alınacak maddelerden dolayı mezkûr müessese ve 
teşekküllerden hiç bir vergi ve resim alınmaz. 

MADDE 11. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle hazırlanacak beyanname ve cetvellerle, her 
türlü, evrak ve vesikaları tamamen veya kısmen 
hakikat hilâfına veya sahte olarak tanzim veya 
bunları taklit, tahrif veya tağyir edenlerle, sahte, 
tahrif veya tağyir edilmiş bu evrakı bilerek kul
lananlara, iki seneden 8 seneye kadar ağır hapis 
eezasiylc cürümden husule gelen zararın on mis
linden aşağı olmamak üzere ağır para cezası hük-
m olunur. 

Bu maddede yazılı suçları işleyen memurlar 
hakkında bağlı bulundukları daireler tarafından 
yazılacak tezkere üzerine Cumhuriyet Müddei-
ımmmiliklcrincc doğrudan doğruya umumî hü
kümlere göre tatbikat yapılır. 

B. E. 

MADDE 11. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyle hazırlanacak beyanname ve cetveller ile 
her türlü evrak ve vesikaları tamamen veya 
kısmen hakikat hilâfına veya sahte olarak tan
zim veya bunları taklit, tahrif veya tağyir eden
lere, sahte, tahrif veya tağyir edilmiş evrakı bi
lerek kullananlara iki seneden sekiz seneye ka
dar ağır hapis cezasiyle suçtan husule gelen za
rarın on mislinden aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı suçları işleyen memurlar 
hakkında bağlı bulundukları daireler tarafın
dan yazılacak tezkere üzerine Cumhuriyet müd-
deiumumiliklerince doğrudan doğruya umumî 
hükümlere göre takibat yapılır. 

Bu suçları işliyen subay ve askerî memur
larla gedikli subaylar, gedikli başçavuş ve 
başgedikliler hakkında takibat icrası Askerî 
Muhakeme Usulleri Kanununa göre salahiyetli 
mercilere aittir. 

MADDE 12. —- Bu tevziatın tahakkuk, tedi
ye ve bütçedeki tahsisatından mahsup şekli 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. 

MADDE 13. — Bu kanun gereğince yapıla
cak ayni ve nakdî yardımlar hiç bir vergi ve 
resme ve tevkifata tabi olmadığı gibi borç için 
haciz dahi edilemez. 

MADDE 14. — 3661 sayılı kanuna tabi olan
larla birinci maddenin (P) fıkrası şümulüne 
girenlere yapılacak yardım mensup oldukları 
daire bütçelerinin taymat tertiplerinden tesvi
ye olunur. 

MADDE 15. — Mülhak bütçeli idareler, be
lediyeler ve hususi idarelerle 3659 sayılı kamı
na tabi teşekkül ve müesseselerin bu kanun mu
cibince yapacakları aynı veya nakdî yardımlar 
kendi bütçelerinden ödenir. 

MADDE 16. — Malî imkânlar müsait olduk
ça bu kanunda yazılı aynı yardımı, aile başına 
yarı nispette, mütekaitler, dullar ve yetimlere 
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MADDE 12. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 13. -— Bu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu A. R. Türel A. 11. Artmıkal 

Da. V. ' Ha.V. Ma. V. 
Hilmi Uran N. Memmencioğlu F. Ağrah 

Mf. T. Na. V. .. îk. V: 
Yücel Sim Day Ihw<l Sirrnen 

S. t. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. II. AUtaş Suat-II, Ürgüblü Ş. R. ffatipoğln 

Mü. V. Ti. T. 
A. F. Çcbesoy Cüâl Sait Sirm 

B. B. ' ~"T 
teşmil etmeğe İcra Vekilleri Heyeti salahiyetli
dir. 

MUVAKKAT MADDE — Mülhak bütçeli 
idareler, belediyeler vo hususi idareler, 1944 
malî yılı bütçelerinin-gerek maaş ve gerek mas
raf tcrtipleriııdeki tasarruflarını hususi bir 
fasla naklen bu yardıma tahsise mezundurlar. 

MADDE 17. •— Bu kanun 1 haziran 1944 ta
rihinden mer'idir. 

MADDE 18. — Hükümetin 13 neü maddesi 
aynen. 
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