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1. --- SABİK Zi 

• v"Şarköy İtazaşı jandarma erlerinden -Mustafa-'' 
oğl'u' î |mail Karakaya 'nın. ölüm cezasına çarptı
rılması hakkındaki' Adliye Encünı eni mazbatası 
i l e • ' \ ' ' / / ' . ' / . ' . , . ' . . •. ••. - . / . ' - ; . , ; ; :• • .••••••'' 

'SüBayİâr. Heyetine mahsus 4273 sayılı Terli 
Kanununun İ l nci maddesinin değiştirilmesine 
dair^bİan ,4554 sayılı kanuna ek; 

' Hııdut ve Sahiller. Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanunlar 
kabul olundu; 

Askerlik Kanamı lâyihası Adliye ve Bütçe 

Tezkereler 
1. ^—Askerî ve Mülki tekaüt Kanununun 48 

nci maddesini değiştiren 3337 sayılı kanunun 1 
nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/218) (Maliye ve Bütçe Encümenlerine); 

Mazbatalar 
2. — Askerî Ceza Kanununun 81 nci madde

sine tevfikan cezalandırılan' askerî şahıslara ait 
mahkûmiyetlerin Tekaüt Kanununun 53 ncü ve 
Askerî Ceza Kanununun 30 nou maddelerindeki 
(Sahtekârlık) tâbirinin şümulüne dâhil olup ol
madığını ve bunlara rtokaüt maaşı tahsis edilip 
odilmiyeceğinin tefsiri hakkında .Başvekâlet tez
keresi ye Millî Müdafaa, Adliye, 'Maliye ve JBütçe 
Encümenleri mazbataları (3/123) (Ruznameye); 

3- .— tDivanı Muhasebatta açık bulunan Dör
düncü 'daii'c .reisliğine seçim yapılmasına dair Di-

1. — Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayizit'in, 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü memur ve ynüstaJıdemlcrinin üeretle
rine dair olan kanunun bazı maddelerini değhr 
tiren 3173 saydı kanunun 3 ucu maddesinin 
tefsiri hakkında takriri ve Münakalât, Maliye ve 
Bütge Encümenleri mazbataları (4/24) [1] 

[1] ,2o saydı basma/yazı zaptın sonundadır. 

ÎIT HÜLÂSASI '•• 

Encümenlerine havale1 edildi; " • '' '••';'''-r:,:', %u 

Askerî fabrikalarla askerî atelye ye tanıit mü
essese] erinde çalışan mütehassis •subaylafa vcriJe-
cek ihtisas •yevmiyesi v e : : - - , ' K : * y,{lf-'•'•'' i"*,-ri"-lv 

Nakil vasıtaları1 hakkındaki*13827 sayılı 'ka
nuna • ek kanun lâyihalarmın-biımçi ' müzi&eröj 
1 eri yapıldı; ,:- *•'-•• ; , ; •*-<• '•' /-' ;/- :'• s;^ :';'i 

Pazartesi gfıuü toplanılmak üzere inikada son 
verildi, • ' • ; : 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Erzincan Malatya 

U, Cmnt&ö B, K, Çağlar N, Baydar 

-vanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Bütçe, Di
vanı Muhasebat ve Maliye Encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası (3/209) 
(Ruznameye); -

4. — Trabzon Mebusu Sırrı Day'ın, Karamürr 
«el Hâkimi Nuh Neeyettin Canıdarlıoğlu'nun 
tekaüt muamelesi hakkında Divanı Muhasebat Rir 
yaseti -mütalâasiyle Divanı Muhasebat Encümeni 
mazbatasının ikinci fıkrasının yeniden tetkiki 
hakkında takriri ve Maliye ve Bütçe 'Encümen;-
'leri mazbataları (4/4) '(Iîuzınımeyq); 

' 5. ~ Yedeksıtbay ve yedek askerî memurlar 
hakkındaki 1076 say ili kanunun 39.23 sayılı ka
nunla değiştirilen 3 ncü maddesine'bir fıkra ilâ
vesine dair kanun 'lâyihası, ve Millî "Müdafaa ve 
Maa.îf Encümenleri mazbataları ,:(1 /361)' r(Ruz-
nameye , 

-, REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
ı (Bütço Encümeni mazbatası okundu). 

REİS—• -Mazbata hakkında mütalâa var mı? 
;- 1. ARUKAN (Eskişehir) —. Arkadaşlar, Büt-
'* çe Encümeni mazbatasından anladığıma göre, 
e. tefsire hacet yoktur. Hükümet memuriyetinde 

bulunup ta Devlet Demiryollarına geçenlere dair 
3173 numaralı kanun çıktıktan sonra memurlar o 

kanuna intibak ettirilirken Devlet memuriyetinde-

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

BÎBÎNCI GELSE 
Açılma saati : 15 

REİS -r- Dr. M. Germen 

KATİPLER ; V. Uzg-ören (Kütahya), • N. Prat (Samsun). 

REİS —• Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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İd hizmetlerin t anılacağını anlıyorum. Acaba bu 
böyle- midir?' Eğer' öyle 'ise bu doğru - değildir. 
Mesele, şudur; Malumu âliniz ;D evle t Demiryolları 
lf)âö;^arihnıtle']teşekkül/etmiştir. Bu yeni bir te
şekkülolmasr itibariyle burada müteaddit me-
murlar-rvazife' almıştî'r. Bunlar, vazifeye almdık-
tanr^oııvö.; maaşlın bir şekle sokmak ••icâbetmiştir» 
Yani bizim Barem kanunu gibi. Bu mesele 1935 
senesinde*284-7 numaralı bir kanunla temin edil
miştir! Bunların baremi ile her ••memuriyetin bir 
derecesi vardır ve-her derecenin asgarî ve âzami 
maaşr vardır. Hizmetine göre de bir kıdem 
zammı alıyor.- O •kanıttı' -çıktıktan"- sonra memur
lar kânununa intibak ettirebilmek için bir takım 
hükümler '- vardır,"bunların birisinde müseeeel 
hizmeti!on seneyi geçmiyenlere, terfi ettikleri 
derecelerin maaşının cnazı verilir diyor. Bir 
makinist farzedelim; Hizmete gireli on seneyi 
geçmemşitir. Birinci» ikinci, üçüncü derece ma
kinistlik •'•'• olduğuna göre asgarî maaş tâyin 
edilmiştir. Şu ' kadardan bu kadara kadar 
maaş^ alır, dedikten sonra. intibak etti
rebilmek' içiır enazr veriliyor demektir.' Bazı 
"memurlar vardır ki: müsecceldir, yani te-
kaüdiyeye'' tâbi memurlardır ki bunların 
maaşlı veya••> yevmiyeli olmasında fark yoktur. 
Kanunu o suret 1 edir. E ger bunla r on seneden 
fazla hizmet etmişlerse eııazı verilmek suretiyle 
başlanır >ve on neneden- fazla hijzmetlerde beher 
senesi için kademe zammı-verilir. Meselâ 20 se
ne hizmeti- 'vardıh' Kademe zamlarının heyeti 
umumiyesr'bunun fevkindedir maaşını dahi te
cavüz etse okluğu; gibi-kalır. 

Söiırabir'-madde daha var. Bu kanunda ya
zılı hizmetler 1.920' senesinden' itibaren müseeeel 
olân'Devlc't'Demiryûllai-ında J çalışanlara tatbik 
edilir:di.ye'bir kayıt vardır.'Şimdi Kemali Bey 
arkadaşım diyor'İd; ; bu :•'kânun çıktığr zamanda, 
(1935*-seneshtde) Hükümet'memuriyetinden gelip 
hizmeti? on'seneyi geçenlere de kademe zammı 
verilmesi lâzımgeliiv Bunlara' on seneden fazla 
kademe zammının' verilmesi- Devlet Demin olla
rında1 çalışmakla mümkün ölür. Kanun gayet sa
rihtir.1 

Şimdi demek istedikleri, hükümet memuriye
tinden gelmiş ve hâriçte 15 - 20 sene hizmet et
miş,-buna da kademe zammı verilmesi lâzım di
yor." Benim gerek Bütçe Encümeninden gerek 
Kemali'arkadaşımın' teklifinden anladığım bu
dur.'Halbuki kanun gayet sarihtir. Kanun doğ
rudan doğruya meslek hizmetinde ve Devlet De
miryollarında -hizmet- 'edenlere mahsustur. 

Sonra bir de 4001 numaralı Tekaüt1 Kanu
nunda deniliyor ki hükümet memuriyetinden ge
lenlerin tekaüt müddetleri, Devlet Demiryolla
rındaki ."Tekaüt hizmetlerine ilâve edilir. O, ayrı 
bir meseledir. Ö doğrudan doğruya, tekaüdiye 
hâlddndaki bir-,kanundur; Bununla zerre kadar 
alâkası- yoktur. O Devlet:memuriyetinden gelen 
memurların 'tekaüt' vaziyetinin Devlet Demiryol

ları Tekaüt Kanunu ile nasıl, intibak ettlrilcee-
güle dair hükümdür. -''Örâdâvnc; kadeınc'mevzuu-. 
bahis ne de böyle bir'şey!;,. Elde'mevcut kanunun . 
6 ncı maddesinde": biı kanunda'yazılı İmmet'mucb 
detleri Hükümetin Anadolu hattına vazıyçd-'et
tiği 1920 tarihinden şörira bü.idarede. veya I)evr 
let hatlarında müseeeel olarak geçirilen''liiz]n'et 

müddetleridir» deniliyor:; Bir kadar" sarih bir kayıt: 
varken memuriyette geçmiş müddetleri (İd bu .ida
rede yani Devlet Demiryolları idaresinde geçmiş 
gibi saymak ve ona göre kademe zamhiı vermek: 
ayrı bir prensipe, bir hükme doğru gidiyoruz: de
mektir gibi geliyor. Bu kanun 1935 tc çıkmış bir 
kanundur. Çıkalı dokuz sene olmuştur. Memur
ları Bareme intibak ettirmek için konulmuş bir 
kanundur ve şimdiye kadar ya intibak ettirilmiş
tir veya ettirilmemiştir. . Bunu on sene sonra 
tekrarlamak doğru değildir. Eğer bir hükmü 
kabul edersek kanunun tefsiri, tevili değil ayrı 
bir kanun olarak doğrudan doğruya Devlet me
muriyetinde bulunup ta Devlet Demiryollarına 
geçmiş memurların Devletteki diğer hizmetleri de 
bu Barem Kanunu ile falanca maddeye göre 
kıdem zammına tâbidir diye bir kanun çıkarmak 
lâzımdır. Münakalât Encümeninin mazbatasını 
okudum. Mazbatada yedi arkadaş-tefsiri kabul 
etmiştir. Altı arkadaş ta muhalefette bulunmuş
tur. Blı muhalefette bulunan altı arkadaşın içinde 
Encümen Reisi ve Mazbata Muharriri ve diğer 
dört arkadaş vardır.: . 

Bu altı arkadaşın mütalâaları tamamiylc, ka
nuna göredir, kanun da bu mealdedir. Bendeniz 
de- o neticeye varıyorum, karar Yüksek Heyetin
dir. Onun için bir takrir vermek istiyorum, tak
ririm de şudur: «Kanun sarihtir. Münakalât En
cümeninin azlık mütalâası yerindedir, tefsire ha
cet yoktur.» 

Hey yüksek heyetinizindir. 
R. T E K E R (Kütahya) — Arkadaşlar, bu me

selenin müzakeresi esnasında Münakalât Ehcü-: 

meninde biz yedi çokluğa karşı 6 arkadaşla'az
lıkta kaldık. Mesele» işin mahiyetindeki küçüldük 
bakımından değil kanunun ifadesine göre isabet 
aramanın ehemmiyeti bakımındandır. Bundan 
müsfefid yahut mahrum olacak yurttaşların 
miktarı ehemmiyetli:bir yekûn teşkil etmiyebilirj: 

bunun para cihetinden bütçe itibariyle ehemmi
yet verilecek bir tarafı yoktur. Fakat tuhaftır,-
Meclis hayatı böyledir. 

Bazan gayet bediin olan vuzuhlu - şeylerde 
aynı vuzuhu ariyan, aynı dikkat, ihtimam, vö 
halisi yet i ariyan arkadaşlar arasında• da ihtilâf 
mevzuu olarak ortaya çıkıyor;-

Bu meselenin aslı şudur: Devlet Demiryolla
rında çalışmak, bu» tâbirin kaydı dikkate değer, 
müseeeel olarak 10 yıl demriyollannda çalışmak. 
Bakınız burada şartlar üçtür: Müseeeel olarak 
bir, Devlet Demiryollarında çalışmış olmak iki, 
10 sene çalışmış olmak,' üç. Bunlar kanunun üç 
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ehemmiyetli şartlarnır teşkil eden unsurlardır'. ! 
Devle! Demiryollarında 10 yıl ıııüseecel olarak 
çalışan memurlara, uzun söylemeye hacet yok, 
mevzu olan usul dairesinde kademe zammı veril i iv 
deniyor. Şimdi Devlet dairelerinin başka vazife
lerinde 'bulunan' arkadaşlardan, Devlet Demir
yolları hizmetine geçenler var: Buraya geçen ar
kadaşlar, Devlette, bu dediğim üç. esas şarta on 
yıllık zamanı ifa etmişler." Ya Devlet Demiryol
ları dışındaki vazifede yahut, Devlet Demiryol
ları içine girdikten sonra orada aldıkları kıdemi 
ekliyerek bunların yekûnu' on yıllık bir hizmet 
yapmışlar Devlet Demiryollarında bu hizmet ba
şından beri müseccel değildir. Dunlar î. .Arakan 
arkadaşımızın dediği gibi Devlet Demiryolla-
riylc, Devletin diğer dairelerinde çalışmak ayın 
şeydir. Dirisinde çalışmak, ikineisini ifa etmiş 
sayılır. Binaenaleyh ikincisinde on yıl ile takyit 
edilmiş olan hizmet müddeti, unsur mevcut "ol
duğu takdirde ona bir kademe zammı verilsin, 
denilirse bu mâkul olur. Fakat bu, bugünkü ka
nunun ifadesine katiyyen uygun değildir. Yani, 
bugün mevcut ve yaşamakta- olan kanunun ifa-, 
desine ve metnine katiyyen uygun- olmıyan, 
mahiyetini değiştirip yeni bir kanun ile, Dev
let Demiryollarında müseccel olarak 10 yıl ça
lışanlara verilmiş hakkın, başka dairelerden geç
miş dahi olsa 10 yıl doldurduğu takdirde, Devlet 
Demiryollarında çalışmak kaydi olmaksızın onlara 
da verilir deye bir kanun yapılsa mesele hallo-
lunur. Fakat bugün mevcut kanuna göre; Dev 
let Demiryollarında müseccel olarak 10 yıl ça
lışanlara verilen bir haktır. Kanunun bu ifadesi 
gayet sarihtir. Devlet Demiryolları dışındaki 
hizmetlerden buraya geçenlere do teşmili ancak 
kanun mevzuudur. 

Şimdi tefsir teklifi yapan arkadaşımız Kc 
mali Bayizidin tekliflerinde bunun mânası" içinde 
bu da vardır, Devlet. Demiryolları idaresinde 
çalışanlar başka dairelerden de geçmiş olsalar 
onlara da bunun şümulü var mı yok mu? Bunu 
tefsir edin dîyor. 

Bizim Encümende 7.ye karşı 6 ile azlıkta ka
larak diyoruz ki, bu kıdem zammının verilmesi; 
müseccel olarak 10 yıl Devlet Demiryollarında 
çalışması, şartına muallâktır, bunlara- şü
mulü yoktur. Binaenaleyh bu kanunun 
tefsiri yolu ile bu mesele halledilemez. 
Verilmek isteniyorsa kanun lâzımdır. Şim
di», •bizim vardığımız neticenin aksine varan 
bizimi encümen arkadaşlariyle Maliye ve Bütçe 
Encümeni arkadaşlarımızın dayandığı nokta ne
dir? Uzun mazbatalarında hulâsa olarak üzerinde 
durulacak yani kendilerinin takip-ettiği noktayı 
nazar, Devletin diğer dairelerinden Devlet De
miryollarına geçenler Devlet Demiryollarında 
10, sene hizmet etmese bile yine bu hakka müs
tahaktır bu onların hakkıdır dedirten esaslı 
sebep şu su.'etle ifade edilebilir. 

Diyorlar ki, ini kanun çıktığı zaman Devlet 

Demiryolları Umum Müdürlüğünde 10, yıl çaİış-
ııııyanlara verilmesin demekten maksat bunun 
Özü biı olsa gerektir, ecnebi şirketlerde çalışıp da 
Devlet Demiryollarına geçmek İsteyenler- varsa : 
onlara verilmesin demektir. Devlet Dcmiryolla-, 
rıuda çalışanlara verilir demekten maksat, bu
nun ifadesidir. Yoksa diğer Devlet dairelerinde 
çalışanlar da Devlet, Demiryollarında çalışmış ,: 
gibidir. Bizim arkadaşların dayandıkları mu
cip sebeple gittikleri yol budur. 

Biz; meselenin aslında, Devletin başka, daire
lerinden Devlet Demiryollarına geçenlere aynı 
hakların verilmesi meselesinin aslına değil şek
line muhalifiz. Ekalliyette'kalan.', arkadaşların 
bir kısmının fikri budur. Asıl doğru olabilijr bi
zim encümene böyle bir teklif -gelse, ekalliyette 
kalan arkadaşlar namına söz söylemeğe hakkım 
yok fakat umarım ki bu teklife hepimiz iltihak 
ederdik yalnız mevcut; kanuna göre- bir kıdem 
zammı verebilmek'için üç ana şart, yani diğer 
Devlet dairelerinden Devlet Demiryollarına ge
çenlerde mevcut değildir. Mevcut olmadığına 
göre on yıl Devlet Demiryollarında müseccel 
olarak çalışmadıkça tefsir yoliylc bunun hallini • 
istemek kanunun sarih ifadesine tamamen, ay
kırıdır. Encümendeki azlık arkadaşların nok-
tai nazarı budur. 

' Dr. K. BAYİZİT. (Maraş) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz hakikaten, İzzet Arakan ve-
Sayın Peker arkadaşımızın ifadelerinin başında 
anlattıkları veçhile, Devlet hizmetinden Devlet 
hizmetinden Devlet Demiryolları idaresine geçen 
memurların Devlet Demiryollarında on seneden 
fazla hizmet ettikten sonra kademe zammı alma
ğa müstahak memurlar gibi kademe hakkından 
istifade etmelerinin mevcut kanunda yeri oldu
ğunun tefsiri sadedinde Meclise bir tefsir talebi 
arzettiın. Müsaade buyurursanız izah edeyim, 
bu talep şu noktalardan haklıdır: 2847 sayılı 
kanunu tadil eden 3173 sayılı kanunun üçüncü 
maddesinin son fıkrası aynen şudur: (Devlet hiz
metinle geçen memurların kıdem hakkı tanınır). 
Devlet, hizmetinden Devlet Demiryolları idare
sine geçen bir memurun kıdem hakkının tanın
ması demek "bütün--hukuk ve vccaijbiylc beraber 
Devlette geçirdiği müddetin Devlet Demiryolla
rında geçen müddete eklenmesi demektir. Ayni 
şekilde tekaütlük hakkını tanımaktadır bu kanun. 
Devlette geçirdiği müddetle Devlet Demiryolla-
rmdageçirdiği müddet birbirine eklenerek teka
ütlük yapılmaktadır ve kendi baremine göre, ken
di nizamnamelerine göre seyahat hakları, hasta
lık hallerinde yapılacak muamele şu ve bu, hu
lâsa Devlet Demiryolları ana memurları gibi mu
ameleye tâbi tutulmaktadır. Ancak Devlette ge
cen memurlar kademe hakkından Divanın : bir 
kararı ile istifade ettirilmiyor. Zaten Devlet De
miryolları idaresi, Münakalât Vekâleti, hattâ 
Maliyi; Vekâleti de kanunu bu şekilde anlıyarak 
ve böylece muamele yaparak Devlette geçen bu 
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memurlarakademe hakkım Vermiştir. Divanın I 
arzettiğim bil kararında; arkadaşların dahi bu- 1 
yurdukları veçhile; bu kanunda yazılı hizmet 
müddetleri 1920 tarihinde bu idarede veya Dev- * 
let hatlarında müseccel; .»larak ' geçirilen hizmet 
müddetleridir diye bir fıkra yardır. Halbuki 
Sayın Pcker diğeî' 'encüıimnleriiı mütalâasından 
da- alarak kısmen izahatta,' bulundu. Yaz 11 ka
nunun 6"ncı maddede böyle ))ii* fıkrnyi zikretme
sinin sebebi, ecnebi! şirketlerden ve müesseseler
den Devlet Demiryollarına gecen memurlara, 
Devlet Demiryollarına ecnebi hatlardan intikal 
eden memurlara, bu hakkı vermemek içindir. Dev
let 'memuriyeti vazife ve memuriyetlerin bence 
en üstün bir sıfatıdır. Binaenaleyh Devlet me
muriyetinden Devlet Demiryollarına geçen bir 
memurun kıdem haklarını tanıdığımız gibi, te
kaüt hakkını tanıdığımız gibi, hulâsa, Devlet 
Demiryolları memuriyetlerinin bütün hakların
dan istifade ettirdiğimiz gibi neden terfide hade
me zammından istifade ettirmiyelim. Bu hak üze
rinde durulmağa 'lâyık bir meseledir. Bu kanun 
memurları üçe ayırıyor. Birincisi on senelik 
hizmet edenlere terfii kaimi ediyor, ve bir senelik . 
kademe zammının mecmuunu veriyor. 20 sene 
sonra yine normal terfilerini veriyor. Yine Dev
lette geçen bu memurlara İzzet Arukan arkada
şımızın dediği gibi teknisiyen, şu bu Devlet De
miryollarının böyle meslekten yetişme, bilgiye 
istinat eden bir vazifeleri olsaydı bu biraz düşü
nülebilirdi. Halbuki arkadaşlar, yine bu kamında 
aynı kayıtlar vardır. Jdarî ve meslekî zaruret
lere binaen Devlet hizmetinden alınan memurlar 
deniyor; Bunda sarahat vardır. Devlet hizme
tinde çalışmış bir memuru alıyoruz Devlet De
miryollarında çalıştırıyoruz. Meselâ Devlet .De
miryolları idaresinin sıhhat işlerinin düzenlen
mesi lâzımdır, bunun için de Devlet hizmetinde 
çalışan-bir'hekimin vücuduna ihtiyaç vardır, bu
nu Devlet hizmetinden alıyoruz, arzettiğim gibi 
Devlet Demiryollarına getiriyoruz. Memur hak 
ve vazifelerine iştirak ettiriyoruz, fakat terfie 
gelince; hayır diyoruz, son 011 sene Devlet De
miryollarında çalışacaksın ve ancak ondan sonra 
bu hakkı, alacaksın diyoruz. Sonra meselâ bir 
hukuk müşaviri, herhangi bir vekâletten hukuk
çu bir arkadaşı getiriyoruz; çalıştırıyoruz, ter
fihinde yine-.'bu'hakkr vermiyoruz. Bu memur
lar yani teknik elemanlar değildir, arzettiğim 
gibi yekûnu da bunun j)ek çok olup bütçeye bir 
yük teşkil-edecek kadar değildir. Bunlar 23 ka
dardır. Ve alacakları da 5 - 10 bin liranın için
dedir. -Zaten bu parayı almışlardır, Divanın 
yeni bir kararı ile kesilmektedir. 

...Büyük Meclisin daima memurlar için iyi şey
ler düşünmeyi gözettiği bir devirde yanlış bir 
karara varmryacağı kanaatindeyim. Karar Hey
eti Aliyenizindir. 

M. AYDIN (Trabzon) — Efendim, yüksek 
huzurunuza getirilmiş olan bu kanun lâyihası-

İ 9 4 4 \ Ö : İ .;..';.ıA : 
111 biz tefsir şeklinde kabuJ/eluıişlik./.-Diğer iki--.'' 
Encümen zaten, esas maddelerde mevcuttur: di- v 
ye o şekilde rapor, vermişlerdir. Bu itibarla-;: 

Encümenimiz de bir .mahzur görmez. .-.,- ..• ; 

Gelelim..esas meseleye •: Devlet Demiryolları ^ 
memuriyetlerinde bazı hususi güzel usuller ko- : 
nulmuştui'.' Memurlar, üçe .ayrılmıştır, ilk--on.- ' 
sene birinci, devreyi, ikinci 011 sene ikinci devre- / 
yi ve ondan sonrakiler ,de son devreyi teşkil 
etmektedir. Memurların içtimai vaziyetleri dü
şünülerek ilk on sene zarfında memurlar genç
tir, bunlara zam vermemişler, ikinci devreye. 
girdiği zaman, yani 30 la 50 yaş arasında, ço
luk çocuk sahibi olduğu zaman, mutlaka bir 
kademe zammı vermek , cihetini iltizam etmişler . 
ve bu suretle bu kademe zammını vermiş olu
yorlar. Fakat bıı hal 50 - 55-ten sonra yine es
kisi gibi normal hale geliyor. Şimdi diğer bir -
vekâletten memur aldıkları zaman hu memur 
hakikaten terfie lâyık ise ve çoluğu çocuğu var- -
sa, tabii buna bir kademe zammı vermeği ilti
zam ediyorlar. Biz de o şekilde.düşündük. Ar
kadaşlarımızdan Kemali Bayizit to çok güzel 
izah ettiler. M'addeyi tamamen, okumak lâzım
dır. Yarıda bırakılırsa tam anlaşılmaz. Mad
denin nihayetinde şöyle .diyor : «Ancak bu ta
rihten sonra bu idareye intikalden ve edecek olan 
şirket Demiryolları .'.memur ve müstahdemleri
nin hizmetleri intikali . tarihinden başlar.» Ha- : 

kikaten arkadaşlar, Devlet Demiryollarına ora
dan alıpta kendi işlerine koymuş oldukları bu 
memurlara vazifelerinde bu hizmeti tamamiylc 
Hükümetteki on senelik müddetinin karşılığı
dır. Yani l)iı on scncj'i kabul edecek demektir. 
Bilhassa ihtisas meselesi söyleniliyor. Bunu ar
kadaşımız güzel buluyor. Yalnız memur doktor 
da olabilir, inşaat.mühendisi de olabilir.- Bina
enaleyh orada olduğu zaman müreffeh geçinme 
devrine girmiş ise, ona geniş geçinmek vaziyeti 
vermek en doğru şekildir. Kanun da bunu âmir
dir. Binaenaleyh bizim şeklimiz ki, biz tefsir 
demişiz, diğer iki Encümen de aynı fikirde bu
lunuyorlar, ancak onlar vuzuh var diyorlar. O 
Encümenlerin raporlarına iştirak ederek mesele
nin bu şekilde kabulünü rica ediyorum. 

1. ARUKAN (Eskişehir) —• Arkadaşlar; Ke
mali Bayizit arkadaşım, tezini müdafaa eder
ken, üçüncü maddenin son fıkrasındaki Dev
letten, yani Hükümet maaşlı memuriyetinden 
Devlet Demiryollarına intisap edenlerin tekaü-
diye hizmetlerinin mahfuz olduğunu ve bu da 
behemehal bunların Devletteki hizmetlerinin 
Devlet Demiryolları baremini tatbik ederken 10 
seneden daha aşağı dahi olsa Devletteki hizmet
leri sayılarak kademe zammı almaları lâzımge-
leceği hakkında bayanatta bulundular. Benim 
anladığım'budur. Lâkin bu kararı vermek için 
evvelemirde maddeyi okumak lâzımgelir. Ke
mali arkadaşımızın buyurdukları 3 ncü madde
nin son fıkrası Devlet Demiryolları Barem. Ka-
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uuuuDuidaİbik; ederken., Uükümetten geliniş ve
ya Hükümette henüz mevkii- hiahfuz, muvakka
ten gelmiş memurlar, hakkında tatbik edilecek 
bir maddedir. • Bu şu demektir ki, Nafıa- Ve
kâleti^ herhangi bir maaşlı memuru Devlet^De
miryollarında tavzif edebilir. 

İkincisi; bu gibi memurlara, Devlet Demir
yollarına intisap, ettiği zaman Hükümetten al
makta oldukları maaşın bir derece fevkinde 
maaş verilir. Bu kay dolduktan sonra memur 
oradan alınrpta tekrar eski mevkiine giderken 
Hükümetteki ve kıdem müddetlerinin mahfuz. 
kaldığına dair bir kayıt vardır. Benim anla
dığım budur, başınızı ağrıtmazsam okuyayım: 

Madde: 
«Umum müdür ve nmavinleriyle hukuk iş

leri müdürü-, avukatlar ve doktorlar yukarıki 
kayıtlardan müstesna ola rak tâyin • olunabilecek
leri gibi. Devlet dairelerinin - ki hüküm onları 
zaten; istisna etmiştir - Devlet dairelerinden ma
aşlı memurlar bulundukları derecenin bir yük
seğine kadar - ki burada dereceler yazılmıştır -
muadelette altıncı derece sayılır, ücretli olan
lar da ücretleri bu kanuna bağlı (.1) numaralı 
cetvelin-bir derece yükseğine kadar Nafıa Ve
kâletince görülecek meslekî zaruretlere binaen...» 
diye madde gidiyor. Yani, bu suretle alınacak
lara eski vazif elerindeki haklan mahfuz oldu
ğu gibi nakil, zamanına kadar geçen, hizmet 
haklarının dahi * idare hizmetine intikali şek
linde, Hükümetçe 1937 senesi zarfında Büyük 
Millet Meclisine tevdi olunan,4001 numaralı ka
nunun esasıdır, yani bu memurlar Devlet De
miryollarına geçtikleri zaman zaten bir dere
ce .'yüksek maaş alırlar. Hem bir derece yüksek 
maaş alsın, hem tekaüdiyesi sayılsın, hem. de 
kıdem zammı alsın,* doğru değildir. Bu, Yük
sek Heyetin karariylc olacak bir ş'eydir. Yal
nız bu mevcut kanunun tefsir; mevzuu değildir, 
ayrı bir kanun mevzuudur.: 

E. PEKER (Kütahya) ,— Arkadaşları din
ledikten sonra meselede tekrar belirtilip aydın-: 

" latılması gereken noktalar olduğu zannrnda bu
lundum, onun için sizleri yeniden rahatsız edi
yorum. 

Arkadaşlar, Kemali Bayizit arkadaşımızın bu
yurdukları sebeplerin hiçbirisi ; benim burada 
arzettiğim kanunun sarih metnine, sadakat nok-
tai nazarını selbedemez. Kanunda başka vekâ
letlerden, başka dairelerden Devlet .Demiryolla
rına geçen 1 eri n tekaüt haki arı, hastai ık muame
lesi, kıdem haklarının ; tanınması delâletinden 
mâna çıkarak Devlet Demiryollarına maksur 
olan on yılı bitirmiş olanlara verilen kademe. 
zamlarının, Hükümetin diğer devairitiden ge
çenlere on yıl müscecel olarak Devlet Demir
yollarında bulunmak, vecibesinden İstisna için. 
o sebep.teşkil. etmez.: Bilâkis.; kendi;; fikirlerine 

d-elil olarak, söyledi .İtleri şeyin şimâr^zedeÜeğiriu 
ııpktadan,. bizimültizam: ettiğimiz inoktai. nazara;. 
rbı İni:;-kuvvetli-ibir delil; teşkib ettiği': kanaatinde-: . 
deyim., \Günkü vazıı kanun; bâŞkâ-vekâlet-• dai-
rMerinden Devlet Demiry^ 
mz; -o ıra d a ki 10, yıl nıüseccel olarak: çalışmış i lân
lara maksur olarak verdiği haktır. Diğer.vekâ
letlerden buraya intikal edenlere-bu. hakkı tekmil 
etseydi, 'bahsettikleri maddeler, içerisinde hasta 
lık ve takaütlük hakkında yapılacak Y hükümleri, 
yazarken ayrıca kademe zamları, verileceği hük
münü de koyardı. Hâlbuki vazıı kanun bunu bu 
hükümlere eklemiştir. 

Buna ait olan kanunun 6 ,-ncı. maddesinde:•: 
(Devlet Demiryollarında müseccel;olarak.v geçiş 
rilen hizm eldir)..Bu kanunun Devlet.' Demiryol-
ların d a .m üseccel olara k. geçirilen hizmetle-meş-1 

rut olarak verdiği bir. hakkı Devlet demiryollar: 
rından başka yerlerde geçirmiş olanlara:teşmilü 
etmek ve bu hakkı vermek, kanunun düşüncemize r 
göre - tabirimi mazur görünüz yakıştırmak yo-. 
1113da bir mâna-vermek çığırını* açmak;- vazıı ka-t 
nunun kanun, metnindeki. hakimiyetini; zafaadmi • 
sürmeğe vesile teşkiL eder.. Yalnız vilk; sözlerimden 
arzettiğim gibi arkadaşlarımın'.noktaic nazarına.'. 
iştirak ederim. Devlet Demiryollarına geçmiş:>.-
olan memurların Devlet dairelerindeki.diğer hiz-r 
metleri, hakları tanınmalıdır. Devlet- DemiiK 
yo 11 ar 111 d a -in üseccel ol arak geçen. hizmetlere raafe-
sur olarak .yazılmış olan buGhaklârı;; buvarka-s 
daşlara da verelim. Fakat bunun için Kemali a r 
kadaşımız l)iı meseleyi, burada tefsir çığırrüle; • 
halletmek gayreti yerinde üç satırlık.bîr kanunn 
tekiifi ile. Meclisin huzuruna gelmiş olsaydı.^e* 
biz bunu tetkiketmiş olsaydık, arkadâşlaiMiamı^.-
na söz söylemeğe hakkım yoktUr^o (vakit; ben" 
ağlphi • ihtimal.,.buyurdukları fikre,iştirak cder-s 
dini. Fakat kanunda temamen tasrih edilmiş olan;. 
bir, hükmü istidlal: ve • o. demekte bu; demektin, 
yolu ile mâna çıkarma ve böylece: bü>haktan; 
başkalarını istifade, ettirmeğe;gitmek, yarin (daha: 
büyük hakların iptaline, gitmek -gibi. zararlı; bir -
çığır teşkil eder.,Bu itibarla kanunların.metnine 
sadık olalım arkadaşlar. Kanunun metninde 
Devlet Demiryollarında, on> yıl hizmet, .etmek--: 
kaydı varken sonradan gelmiş,.kademe zamanına.-: 
hak kazanmak için,on yıl hizmet görmemişlere: 
İm kanun • yaşamakta, iken bu hakkı veremeyiz.: 
İki itibarla .İzzet Arukan arkadaşımızın ^teklif h 
etliği gibi, Münakalât Encümeninin azınlık tek-
lü'inin kabulünü rica ederim. 

I BÜTÇE Em M. M; II. N: KEŞMİR (Tokad); 

i— Arkadaşlar, bu tefsir talebi üç encümenden 
•geçerek yüksek huzurunuza gelmiş- bulunuyor.: 
,ı\lüıiakalâ t, Mal iye ve Bütçe Encümenleri; Döv- -
;iet Demiryollarına vaktiyle diğer Devlet:dairele-
ii'indon naklen geçen bu memurlanır: vaziyetinde1 

ıidarece bir: şüplıe.lıâsıl olmamış: ve -1944 senesi 
başına, kadar: Iraıılar da kademe^zaminın'dan' isti-: -
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iade etmişlerdir. 1944 senesi bidayetinde şDîvan i 
şu; ;cş^abı mucibeyc: ' binaen bu kademe ı emmini 
kaljul etmemiştir* ̂ -.«Devlette İadem ıvardır, kade
me iliakkr, yoktur»-Binaenaleyhibunların burada 
b^k^çjeınç.hakla,iddia .etmeleri doğru,değildir. 

Jlaliy^iYökâleti. Hukuk Müşavirliği ise: tamamiylc 
İdarejıin^noktai nazarımı, ,uyguır bir .mütalâa be-
y'aııetııijştir. / - . . . . - : - : . • <-

-Ü^ enenmen işin esası üzerinde müttefiktirler. 
3 u memurlar idarî ve •mesleki zaruretlere binaen 
diğer Devlet dairelerinden .nakledilmişlerdir >.ve 
•bu nâkli teşvik iyin de istisnai telâkki edilebilecek 
'bir lâkım hükümler konulmuştur. Meselâ kıdem
lerinin tanınması, sonra 4001 sayılı kanüıila ta-
.nıJan :tekaütlük hakkı yani Devlette : geçen hiz
metlerde, idarede geçen -hizmetlerin .tekaütlük 
hesabında birleşmesi gibi -ki, »bilhassa bu bük

ümün ,o .zamanlarda gayet istisnai bir hüküm ola
rak telâkki edilmesirlâzımgelir. İşte gösterilen 
bu .istisnai favöıier bu memurları idareye almak 
aneslekî ve idarî, -.zaruretlere tevf iki hareket et
m e k (için -temin edilmiş bulunuyor. Üç encümen 
de (bunların kademe .zammından istifade etmeleri 
hususunda birleşmiş bulunuyorlar. Yalnız şekil
de ayrılıyorlar. 

Münakalât Encümeni G nci maddeye bir'tefsir ' 
fıkrası ilâve etmek suretiyle dâvayı ıhallediyor. 

! Ç) fıçı madde şudıırve iki kısma ayrılmaktadır: 
. birinci'kısımda diyor ki, Anadolu hattına vazıyed 

tarihi olan' ;25 mart 11)20 tarihinden sonra, 
bu "hatta çalışanlarla âlelûmum Devlet tarafın
dan işletilen hatlarda çalışanların hizmetleri mü
seccel. hizmettir. 

İkinci fıkrasında da diyor ki; şirketlerde.ça
lışanların müseccel hizmeti şirketten idareye inti
kal tarihinden itibaren nazarı itibara alınır. Bu 
maddeyi Münakalât Encümeni tefsir etmek isti
yor. Ye ilk fıkranın -şümulüne Devletten intikal • 
eden memurların .Devlette geçen hizmetlerinin 
de dâhil olduğu şeklinde bir fıkrayı tefsiriye ya
zıyor. Ekalliyette kalan arkadaşlar ise, sarahati 
kanuniye ^karşısında böyle bir tefsir }'oluna git
mek <dbğru değildir diyorlar. 

-Maliye Encümeni bu maddeyi mevzu ile doğ
rudan »doğruya -alâkalı görmüyor. Çünkü bu, 
daha ziyade şirketlerden intikal etmiş - satın alı-. 
nan ve alınacak - memurların kıdemlerinin ancak 
idareye intikalden sonra sayılmasını teminen kon- • 
muş bir "hükümdür. Ası! mânası tâyin edilmek 
ieâbeden-madde ise 5 nci maddedir. 5 nci mad
de şöyledir. « -Terfi eden -her memur ve müstah-

"demin yeni aylığı aşağıdaki-esasa göre tâyin olu
nur». A fıkrasında müddeti 10 seneyi doldur-

!>mı-yanlar mevzuu bahistir. B fıkrasında da bil
diğiniz gibi -müddeti '10 seneden fazla olan ve ka
deme hakkından istifade edenler mevzuu bahis
tir. Maliye,Encümeni bu hükmün ifade ettiği 
manayı .-»geniş • ..-buluyor ve bunların hizmetleri
nin bu mâna içinde dâhil olduğunu binaenaleyh 
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•maddenin vazıh olduğunu ve tefsire, ihtiyaç: ol
madığını izah ediyor. Bütçe Encümeni aynı es
babı mucibeye iltihak etmiş ve o' neticeyi/ kabul 
etmiştir. Burada nazarı dikkatinize arzetmek is
tediğim bir nokta vardır. :Bu beşinci maddede. 

.-mutlak olarak müseccel hizmetten bahsedilmekte
dir.-Devlet 'Demiryollarındaki müseccel hizmet 
tâbiri yoktur. Burada müseccel tâbirinin kulla
nılması şu maksatladır: Devlet Demiryollarında 
iki kısım memur ve müstahdem vardır, müsee-
•cel, yani bareme tâbi olanlar ve müseccel olmı-
yan müteferrik müstahdemler. Binaenaleyh bu
rada müseccel tâbirinin ifade (ittiği mana bare
me tâbi memurlar manasıdır. -Devlet idaresinden 
intikal fctmiş memurlar da esasen bareme -tâbi 
memurlar olduğu için kanaatımızea onların da 
•bu ^mefhumun içine girmesi tâbiridir ve madde 
vazıhtır, muhtacı tefsir değildir. 

-'Bu böyle olmasa dahi işin esasında mutabık 
olduktan sonra, ki muhterem Recep Teker is in* 
esasında mutlak olduklarını söylediler, fakat sa
rahati ikanuniy ey e göre şekle hürmet ı etmek lâ
zımdır dediler. Bu takdirde red için değil, bu 
fıkra i tefsiriyeyi tedvin, şekline sokmak için tak
rir vermek yerinde olurdu. Şekil .meselesi 'hak
kında. bunu arzediyorum. Halbuki encümenimiz 
beşinci maddeyi mutlak mânası ile anlamıştır, 
yani .müseccel kelimesini bareme tâbi memur 
mânasına, anlamıştır.' Ye bu itibarla Maliye En
cümeni noktai nazarını iltihak ederek 5 nci mad
deyi şümullü ve vazıh bularak' tefsire lüzum gör
memiştir. 

•SÜEİEYYA ANAMUR -(Trabzon) — Bütee 
Encümeni Mazbata Muharriri .Halit Nazmi Keş
mir benim arzedeeeğim hususları genişçe anlattı
lar. .E limizdeki 3173 sayılı kanun Devlet Demiryol
larında geçen müseccel on yıl hizmetli memurlara. 
•kademe hakkını tanımaktadır. Bu kanun Devlet 
'Demiryolları 'memurlarının vaziyetini tâyin ve 
tesbit ettiğine göre bu kanunla müseccel hizmet
ten bahsedilmesinden tabiî bir şey olamaz. Çünki 
Devlet Demiryollarının kullandığı iki türlü me
mur vardır. Bunlardan bir kısmı müseccel me
murlar olup muayyen bir barem çerçevesi için
de ücret almaktadırlar. Diğer kısım müseccel 
olmıyan ve yevmiye ile çalışanlardır. Bunlar 
3173 sayılı kanunun müseccel memurlara tanı
dığı haklardan istifade edemezler. Bu itibarla 
vazıı kanun maddeyi tedvin eylerken müseccel 
hizmetten bahsetmiş bulunuyor. Fakat aynı ka
nunun üçüncü maddesi bir istisnai hüküm va
zetmiştir. Bu istisnai hüküm de Devlet Demir
yollarına. -Devlet, dairelerinden 'memur alınabile
ceğine dairdir. Bu istisnai hüküm, Devlet da
irelerinden Demiryollarına geçenlerin geçiş şart
larını vesaireyi söyledikten sonra, ayrı bir fık
ra halinde diyor ki bu memurların kıdem hak
ları mahfuzdur. 

Eğer bu fıkranın bir mânası -mevcut ise bu 
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mânanrn burada geçen -hizmetlerin Devlet De
miryollarında geçmiş hizmetler gibi sayılacağı 
ifadesinden başka bir şey olamaz. Netekim 3171} 
sayılı kanun sıklıktan sonra, idare bu kanunun 
tatbikatında Devlet dairelerinden Demriyollarma 
geçmiş olan kademe haklarım diğer kideme müs
tenit haklar mey anında tanımıştır. Fakat bilâ
hare-bazı mütalâalarla yani şu müseeeel kaydına 
bağlanarak Divanı Muhasebat bu kademe zam
mını kaldırıyor. İdare, teknik zaruretler dolayı-
siyle müseecccl sınıfa aldığı memurları diğer 
müseeeel memurlardan farklı bir muameleye 
tâbi tutmak istemediğine ve 3173 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesindeki istisnai hükümde kıdem 
mahfuziyetini tanımış olduğuna "göre Devlet, De
miryollarından müseeeel Demiryolları memurluk
larına geçen memurlara Demiryollarının esas 
müseeeel memurları gibi muamele yapılarak 
kıdem zammından istifade ettirilmesinin hem ka
nuna hem de maslahata uygun olduğu mutalâa-
smdayım. 

MAHİYE En. REİSİ A. BAYINDIK (İstan
bul) — Muhteremi arkadaşlar, Bütçe Enenmeni, 
Maliye Encümeninin noktai nazarına iştirak ede
rek kararını vermiş olduğundan Maliye Encü
meninin mazbatası okunmuş olsaydı mesele daha 
ziyade sarahat peyda ederdi zannederim. Bu hük
mün anlaşılmasında aeeba tatbikat makamları 
ve mercileri ne suretle hareket etmiştir? Yani 
on sene hizmet kaydından Devlet hizmetinden 
Devlet Demiryollarına geçen memurların hizme
tini dahi hesaba katmış mıdır, katmamış mıdır? 
Bundan mesul olan dairenin yaptığı tatbikat 
Devlet idaresinde geçen hizmetler hesaba katıl- • 
ması şeklindedir. Maliye Vekâletinin tatbikatı 
ye muamelesi bı şekilde olmuştur. Yani kanunu. 
bu şekilde anlamıştır. Yalnız Divanı Muhasebat 
ekseriyet itibariyle buna iştirak etmemiştir. Fa
kat Divan Reisinin de dâhil olduğu bir ekalü • 
yet bunun tatbikatına iştirak etmiştir. • Mesele 
Yüksek Meclise geldiği zaman. Münakalât En
cümeni de esasa iştirak etmiş fakat tefsir yoluyla 
halline lüzum görmüştür. . 

Maliye Encümeniniz, metinleri sarih bulmuş, 
Bütçe Encümeni de bu noktai nazara iştirak et 
mistir. Hakikaten kademe zammı almak için 
Devlet Dcıniryo!l'irrnda on sene hizmet şart ko . 
suluyor, Başka da'relerden Demiryollarına int'.-
kal vaziyetinde eğer bunlar millî şirketlerden 
geçmemiş ise kanun bu hakkı kabul çimiyor. 
Şimdi, biz tefsir mevzuu ile işi halletmek vazi
yetinde kalsaydık, Kemali Bayizit arkadaşımızın 
noktai' nazarını terviç için mütalâa serdine; 
yani kanunun ruhunu anlamağa gayret ederdik. 
Fakat biz tefsir yoluna gitmediğimiz için metne 
müraeaal ediyoruz, biran için hukuk mantığı
mızı işletirse!': 'bu neticeye varacağımızı' ümit I 
ediyoruz. Evet arkadaşlar, on sene çalışmak I 
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şarttır. Fakat Devlet hizmetinden geçmiş olmasî 
suretiyle aynı haklardan istifade edeceğine dair 
metinler vardır, 3173 ve'4001 numaralı kanun
ların m teinleridir, bu metinler, Devlet memur
luklarında geçen hizmetleriyle bunların idarede 
geçen h izm etlerinin birleştirilmesi hakkında 3173 
ve 4001. numaralı-kanunlarda, mevcut hükümler, 
Devlet Demiryollarının daimî ve müseeeel bir 
memuriyetine naklen tâyin edilen maaşlı bir me
murun Devlet idaresindeki .hizmetinin tıpkı Dev
let Demiryollarında geçmiş müseeeel maaşlı hiz
met mahiyetinde sayılmasını iltizam etmektedir. 

Netekim bunların kıdem hakları t anılır diye 
kanun saralı atan ifade etmiştir. Bu haklar tanı
nacak olursa bu mcnıurları, Devlet Demiryolla
rına geçtiği zaman oradaki bütün favori erden 
istifade ettirmek lâzımgelir. Mademki kıdem hak
kı t anılacaktır, bunu imâl etmek- lâzımdır. Bu 
kulem demek orada gecen hizmetlerin kıdemi 
.demektir. Kanunu başka türlü anlamaya imkân 
yoktur. Yoksa Devlet Demiryollarında olan bü
tün imtiyazattan istifade •ettirip'de yalnız kade
me haklarından istifade ettirmemek için kanun
da bir kayıt göremiyoruz. Millî şirketlerden ge
renler için olan kayıt hakkında esbahı mucibe. 
başkadır. Fakat hukukî noktai nazardan müta
lâa edilince Devlet Demiryollarına şcoomı herlıan-
<>'i bir Devlet memurunun o imtivazatm helisin
den istifade etmesi lâzımgelir. Binaenaleyh Ma
liye l^ııcümeııinin mazbatasının, okunarak kabu
lünü rica, ediyorum. ' * . 

•REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Bir fakrir var, okunacaktır. 

.Yüksek Reisliğe , . ( . 
Kıran sarihtir. Münakalât Encümeninin az

lık mütalâası yerindedir. Tefsire hacet yoktur, 
'Reye konmasını teklif ederim. 

Eskişehir 
1. Arakan 

BFİS — Okunan takriri reyinize arzediyorum. 
Lütfen kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri). 

E Tendim; arkadaşlar anlaşılmadığını soyuyor
lar. Takrir, yalnız on sene müseeeel olarak Dev
let Demiryollarında çalısagclnıiş olanlara veril
mesi maksur ve maksut; denilen kademe hakkının 
yalnız o şekildeki, tavsif edilen memurlara veril
mesine dair olan Münakalât Encümeninin azlık 
.kararının reye" konulması teklif ediliyor. Binaen
aleyh bu takriri reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul Elmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi, Bütçe Encümeninin okunan mazbata
sını reye arzediyorum.' Kabul buyuranlar... Elmi
yenler... Kabuk edilmiştir. - ' 
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2. — Tunceli Vilâyetinin idaresi hakkındaki 

2884 sayılı kanun hükümlerinin bir yıl daha uza
tılmasına dair kanun lâyihası Adliye ve Dahiliye 
Encümenleri mazbataları (1/371) [1] 

REİS — ikinci müzakeresidir. 

Tunceli Vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 nu
maralı kanun hükümlerinin bir yıl daha uzatıl

masına lair kanun 
MADDE 1. — Meriyeti 4330 sayılı kanunun 

birinci maddesiyle 31 Birincikânun 1944 tarihi
ne kadar temdit edilmiş olan Tunceli Vilâyeti 
idaresi hakkındaki 2884 numaralı knaun hüküm
leri mezkûr tarihten itibaren 1 yıl daha uzatıl-

[1] Birinci müzakeresi 12 nci inikat zaptın-
dadır. 

mistir. 
REİS —- Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
RElS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo

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

Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 
inikada son veriyorum. 

Kapanma saatli : 16 
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SVlaraş mebusu Dr. Kemali . Bayizif'in- Devlet Dernîr-
yolları ve Limanları işletme Umuru Müdürlüğü memur 
ve' müsfahdemlerinin ücretlerine dair olan -kanunun 
bazı maddelerini değiştiren[3173 sayılı kanunun 3 üncü 
maddesinin tefsir i hakkında takrir i .-ve Münakalat , 

SViaiiye ve Bütçe Encümenleri Mazbataları (4/24) 

23 . V . 1944 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umıım Müdürlüğü memurlarınııı ücretlerine dair 3173 
sayılı kanunun 3 ncü maddesi mucibince Devlet memuriyetinden naklen bu idareye intisap ede
ceklerin kıdem haklarının mahfuziyetinden doğan kademe haklarından da istifade etmelerinin 
ilişik takrirde yazılı mucib sebeblere istinaden lâzımgeleceğinin tefsir yolu ile hallini saygılarımla 
arz ve rica eylerim. 

Maraş Mebusu 
Dr. Kemali Bayizit 

Mucip sebepler 

3173 sayılı kanunun beşinci maddesinin A bendinde (müseccel hizmeti dört seneyi geçmiyen-
lere terfi ettiği derecenin en azı verilir), B fıkrasında ise, (hizmeti on seneyi geçenlere terfi etti
ği derecenin enaz miktariyle on seneden fazla olan her tam hizmet senesi için o derecenin bir se
nelik kademe zammının mecmuu verilir.) 

Ve 10 ncu maddesinde (bu kanunda yazılı hizmet müddetleri Millî Hükümetin Anadolu hattı
na vazıyed ettiği 25 Mart-1920 tarihinden sonra bu idarede veya Devlet hatlarında müseccel 
olarak geçirilen hizmet müddetleridir. Ancak bu tarihten sonra bu idareye intikal eden ve ede
cek olan (şirket demiryolları memur ve müstahdemlerinin hizmetleri intikal tarihinden başlar) 
denilmekte; 

Ve 3 ncü maddesinde de, Devlet memurluklarından naklen Devlet Demiryolları İdaresine ge
çeceklerin eski vazifelerindeki kıdem haklarının mahfuz olduğuna sarahaten işaret edilmiş bulun
maktadır. 

Diğer taraftan 4001 sayılı kanunun 10 ncu maddesinde (Devlet daireleri memurlarından 3173 
sayılı kanunun 3 ncü maddesine tevfikan Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresinin daimî ve 
müseccel memurluklarından birine tâyin edilenlerin 1683 sayılı kanun hükümlerine tevfikan ge
çen hizmetleriyle Devlet Demiryolları İdaresinde geçen hizmet müddetleri yekûnu tekaütlük için 
meşrut olan müddetin hesabında sayılır) denilmektedir. 

Bu hükümler muvacehesinde, Devlet memurluklarından görülen meslekî ve idarî zaruret üze
rine Devlet demiryolları memurluklarına naklen tâyin edilmiş olanların, bu idarede meşrut olan 
kanuni müddeti ikmalleri üzerine, terfileri icra edildiği zaman, kendilerine terfi ettikleri dere
ce maaşının asgari miktariyle birlikte hizmet müddetleri nazarı dikkate alınarak kademe zam
larının da verilmesi bir emri tabii olmak lâzımgelir. Devlet memuriyetlerinden üstün bir hizmet 



tanınmadığına göre kıdem haklarının neticei tabiiyesinden doğan • terfideki kademe zammının b ı 
memurlardan esirgenmesi adalet prensiplerine uygun olmadığı gibi hizmet müddetleri kanunla 
birleştirilmiş bulunan aynı teşekkül mensuplarının ayrı ayrı hukuka tâbi tutulması da iki zümre
nin ihdasına sebebiyet verecektir. 

Bilhassa 3173 sayılı kanunun müzakeresi sırasında bu keyfiyet derpiş edilmiş ve (Hüsnü Kitab-
cı Manisa) Devlet memurluklarından naklen geleceklerin on seneden fazla hizmetlerinin ayrıca 
nazarı dikkate alınmakta olduğundan bahsile bir üst derece ücreti verilmemesi yolunda serdeyle-
diği mütalâaya rağmen maddenin Yüksek Meclisçe aynan kabul edilmiş olması da kanunun yanlış 
tatbik edilmekte olduğunu göstermektedir. 

Kanunun yanlış tatbikrna imkân verilmemek üzere keyfiyetin bir karara bağlanması için bu 
takrir kaleme alınmıştır. 

Münakalât Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Münakalât Encümeni 
Karar No. 8 

Esas No. 4/24 

19. VI .1944 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U-
mum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
maaş ve ücretlerine dair olan 3173 sayılı ka
nun 3 ncü maddesine uyularak Devlet, hizmetin- , 
den Devlet Demiryolları vazifesine geçen mü-
seccel memurlara verilecek kademe zamlarmda 
Hükümet hizmetinde geçen müddetlerinin naza
ra alınmasını ve bundan dolayı kanunun tef
sirini istiyen ve Riyaset Makamından 24.V.1944 
tarih ve 4/24 numara ile Encümenimize havale 
olunan Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayizit'in 
23 . V . 1944 tarihli dilekçeleri Saym Kemali 
Bayizit ile ait dairenin memurları huzurunda 
tetkik ve mütalâa olundu. 

3173 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde vekâlet 
tarafından görülecek idari ve meslekî zaruret
lere binaen Devlet hizmetinden Devlet Demir
yolları İdaresine muvazzaf ve müseccel me
mur alınabileceği aynı kanunun beşinci maddesi
nin (A) fıkrasında müseccel hizmeti on sene
yi geçmiyenlere terfi ettiği derecenin en azı 
verileceği (B) fıkrasında ise mutlak olarak hiz
meti on seneyi geçenlere terfi ettiği derecenin 
en az miktarı ile on seneden fazla olan her tam 
hizmet senesi için o derecenin bir senelik kademe 
zammının mecmuu hesap edileceği yirmi seneden 
fazla hizmet senelerinin hesaba katılmıyacağı 
bildirilmektedir. 

Dvlet Demiryolları Umum Müdürünün, şi
fahi beyanatiyle, dairenin resmî muamelâtmın 
tetkikinden Devlet Demiryolları İdaresince mu
kaddema meslekî ve idari ihtiyaçlara binaen 
Hükümet hizmetinden alıp halen çalıştırılmakta 
olduğu 22 müseccel memuruna Hükümette ça
lıştıkları müddet nazara alınarak kademe zammı 
verdiği fakat Divanı Muhasebatça Hü
kümet hizmetlerinde kıdem hakkı bulunup 
kademe zammı bulunmadığı beyan edilerek 
10 . I . 1944 tarih ve numaralı karariyle^ 
bu zamlar ret ve bu suretle 1935 tarihindenberi 
verilmekte olan bu zamların memurlardan geri 
alınması cihetine gidildiği, Maliye Vekâleti Hu
kuk Müşavirliğinin ise 23 .V . 1944 tarih ve 
4198/1173/17925 numaralı mütalâanamesinde 
Hükümet hizmetinden Demiryollar ve Limanlar 
İşletme İdaresine geçen memurların kademo 
zamlarının hesabında Hükümette çalıştığı 
müddetlerin hesaba ithali lüzumu bildirildiği gö
rülmüştür. 

3173 sayılı kanunun beşinci maddesinde me
murlar mutlak olarak onar senelik hizmetlerine 
nazaran üç büyük devreye ithal olunduğu ilk on 
senelik birinci devrede memurların terfi ve ter
fih hakları normal kaidelere bağlandığı, birin
ci on senelik hizmetten sonra gelen ikinci on 
senelik devrede (vazıı kanun memurların içti-

(S. Sayısı: 23) 
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mai ihtiyaçları yahut maaşlarının azlığını na
zara aalrak) bunlara terfi ile beraber ayrıca ka
deme zammı diye maaşlarına bir miktar ilâve 
eylediği yirmi seneyi mütecaviz hizmete si
ren üçüncü devre memurlarından bu zam kal
dırılarak yine umumî kaideler altında terfileri 
cihetine gidildiği görüldüğünden Hükümet hiz
metinde geçmiş de olsa Umum ••Müdürlüğün 
kendi ana bünyesine aldığı memurlara verilecek 
miktarlarda herhangi bir düşünce ile bir fark 
meydana getirilmesi kanunun esas ruhuna, ay
kırı bir hareket olacağı anlaşılmış 6 ncı madde 
hükmü ise kendi bünyesinde çalıştırdığı me
murlara taallûk etmeyip eski şirketlerden in
tikal edecek müstahdemine ait bulunduğu gö
rülmüştür. 

Encümenimiz yukarıdaki mütalâa ve kanu
nun umumî ruh ve şümulüne istinat ederek Dev
let Demiryolları müseccel memurlarının kade
me zammı hesabında Hükümetten geçmiş ol
dukları takdirde de Devlet hizmetinde geçir
dikleri müddetlerinin hesaba katılması hükmü, 
vazıı kanunun maksadı içinde dâhil görüldüğün
den 3173 numaralı kanunun altıncı maddesindeki -
(müseccel hizmet kaydının Devlet dairelerinde 
geçen hizmet müddetlerine de şâmil olduğu) su
retinde tefsirine ekseriyetle karar verilmiştir. 

Yüksek Biravscte arzolunur. 

Kütahya 
Mü. En. Reisi 

(Muhalif) 

istanbul 
V. Sandal 

Kırşehir 
F. Seler 

Trabzon 
Bu. M. M, 

Mitat Aydın 

Kars 
E. Demirci 

*Htay 
Kâtip 

H. İlgaz 

Kars 
*Şf. Karacan 

Tunceli 
II ÜçÖz 

Tefsir talebiyle varılmak istenilen netice: 
Devlet devairinden Demiryolları idaresine geç
miş olan memurların bu idaredeki müseccel 
hizmet müddetleri on seneye baliğ olmak kaydı
na tâbi tutulmaksızın Devlet Demiryolları mü
seccel memurlarına verilen kademe zammından 
istifade etmelerinin teminidir. 

Devlet Demiryolları memurlarına kademe 
zammı hakkı 2847 ve bu kanunun bazı madde
lerini değiştiren 3173 sayılı kanunlarla veril
miştir. 3173 sayılı kanunun beşinci maddesin
de « Müseccel hizmeti on seneyi geçenlere terfi 
ettiği derecenin en az miktarı ile on seneden 
fazla olan her tam hizmet senesi için o derece
nin bir senelik kademe zammının mecmuu ve
rileceği» yazılıdır. Aynı kanunun altıncı madde
si de beşinci maddede yazılı hizmet müddetini 
< Devlet Demiryollarında müseccel olarak ge
çirilen hizmet müddetleri » kaydiyle takyit 
ve tavsif etmiştir. 

Şu halde tefsiri lâzımgelen madde altıncı 
maddedir. Bu maddede kademe zammından is
tifade için Devlet Demiryollarında müseccel 
olarak lâakal on sene hizmet kayıt ve şartı mev
cuttur. Bu maddenin sarih ve katî olan bu 
hükmü karşısında kanunun şekil ve ruhuna ta-
mamiyle muhalif olarak Devlet Devairinden 
Demiryolları İdaresine geçen ve fakat Demir
yolları idaresinde müseccel olarak on sene hiz
meti sebketmemiş olanlara kademe zammı ve
rilmesine kanunen imkân olmadığı reyindeyiz. 
Münakalât En. Eeisi 

Kütahya Edirne Bursa 
B. Peker M. E. Ağaoğullan A. M. Erhan 
Çoruh Kocaeli Ordu 

A. B. Erem B, Fenmen Dr. V. Demir 

Tefsir fıkrası 

3173 sayılı kanunda yazılı ve altıncı madde
sinde tasrih .olunan hizmet müddetleri, Millî Hü
kümetin Anadolu hattına vaziyet ettiği 25 Mart 
1920 tarihinden sonra, bu idarede veya Devlet 
hatlarında müseccel olarak geçirilen hizmet müd
detleridir fıkrasındaki mâna içinde vazrı kanu

nun Devlet hizmetinden mesleki ieablar dolayı-
siyle Devlet Demiryolları İdaresine nakil ve tescil 
edilen memurların Devlet hizmetinde geçirdikleri 

•müddetleri de kastettiğine tci'siren 'karar veril
miştir. 

( S. Sayısı : 23 ) 



Maliye Encümeni masbatası 

T. B. M. M, 
Maliye Encümeni 4 .VII. 1944 
•Esas Nv; 4/24 
Karar No. 46 

Yüksek Reisliğe 

Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayizit'in, Devlet 
Dcmiryollan ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretleri
ne dair olan kanunun bazı maddelerini değişti
ren 3173 sayılı kanunun 3 *ncü maddesinin tef
siri hakkında takriri ve Münakalât Encümeni 
mazbatası takrir sahibi ile Devlet Demiryolları 
Umum Müdürü hazır oldukları halde müzakere 
olundu. 

Verilen izahat ve yapılan tetkiklerden anla
şıldığına göre, Divanı Muhasebat Umumî He
yeti, Devlet dairelerinde maaşlı memur iken 
meslekî. ve idarî lüzuma binaen Devlet Demir
yolları idaresine naklen tâyin olunanlara 3173 
sayılı kanunun 5 nci maddesinin (B) fıkrasın
da yazılı kademe zammı verilemiyeceğine dair 
10 .1.1944 tarihinde karar vermiş ve Divanın 
bu kararı üzerine de 1935 yılındanberi verilegel-
mekte olan kademe zamları bu gibi Devlet me
murluklarından Devlet Demiryolları memurlu
ğuna geçenlerden geri alınmak yoluna gidil
miştir. 

Divanı Muhasebat Umumî Heyetinin bahsi 
geçen kararında, gerçi Devlet dairelerinin ma
aşlı memuriyetlerinden Devlet Demiryolları îda-
resine naklen tâyin edileceklerin eski vazifele
rindeki kıdem haklarının mahfuziyetini temin 
için 3173 sayılı kanunun 3 ncü maddesine bir 
hüküm konulmuş ise de; diğer Devlet memur
luklarında kademe zammı mevcut olmadığından 
mezkûr 3 ncü maddede mahfuziyeti hükmolu-
nan haklar arasında kademe zammının da bu
lunduğu tabiatiylc iddia olunamıyacağma mu
kabil 3173 sayılı kanunun beşinci maddesinin 
(B) fıkrasında, terfi edenlerden müseccel hiz
meti on seneyi geçenlere verilecek kademe zam
larının, aynı kanunun altıncı maddesinde «bu 
kanunda yazılı hizmet müddetleri Anadolu hat
tının Millî Hükümet eline geçtiği 25 Mart 1920 
tarihinden sonra bu idarede veya Devlet hatla
rında müseccel olarak geçirilen müddetlerdir» 
denilmekte olmasına binaen, münhasıran bu 

idarede müseccel olarak geçirilen hizmetlere 
karşılık olarak verilebileceği ileri sürülmekte
dir. 

Takrir sahibinin maksadı; bahsi geçen ka
deme zamlarının diğer Devlet dairelerinden Dev
let Demiryollarına geçen memurlara da veril
mesi icabedeceğinden mezkûr Divanı Muhase
bat kararının ortadan kaldırılması ve bu karara 
dayanan tatbikatın tashihi için bu mevzuda ka
nunda kastolunan mânanın tefsir yoliyle açıklan
masını temindir. 

Görülüyor ki mesele, müseccel hizmet müd
detinin hesabında memurun münhasıran Dev
let Demiryollarındaki hizmeti mi nazara alın
mak, yoksa Devlet dairelerinden naklen alınan
ların Devlet dairelerindeki hizmetlerini de mi 
bu hesaba ithal etmek icabedeceğinin tâyinin
den ibarettir. 

Eilhakika 3173 sayılı kanunun beşinci mad
desinde kademe zamlarının müseccel hizmetle
ri on seneyi geçenlere verileceği yazılmakta ve 
altıncı maddesinde de «bu kanunda yazılı hizmet 
müddetleri Millî Hükümetin Anadolu hattına 
vazryed ettiği 25 . I I I .1920 tarihinden bu ida
rede veya Devlet hatlarında müseccel olarak ge
çirilen hizmet müddetleridir» denilmekte olma
sı kademe 'zamlarının. .Devlet Demiryolları İda
resinde geçirilen müseccel hizmetlere inhisar 
edeceği kanaatine mesnet teşkil etmektedir. An
cak, altıncı madde'ile münhasıran Hükümetçe 
satın alman ve alınacak • olan şirket hatları müs
tahdemlerinin istihdaf olunduğu ve kanun va-
zının, bu hükmü koymakla, bu müstahdemle
rin şirketlerde geçen hizmetlerinden dolayı bir 
hak iddia etmelerinin önüne geçmeyi kastetmiş 
olduğunda encümenimiz ittifak etmiştir. 

Diğer taraftan Devlet dairelerinin maaşlı meç
in ariyetlerinden Devlet Demiryollarına naklen 
alınanların eski vazif eler indeki kıdem haklarının 
mahfuziyeti ve bunların Devlet memurluklarında 
geçen hizmetleri ile idarede geçen hizmetlerinin 
birleştirilmesi hakkında 3173 ve 4001 numaralı 
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— 6 — 
kanunlarda mevcut hükümler Devlet Demiryolları 
n n m daimî ve müseccel bir memuriyetine naklen 
tâyin edilen maaşlı bir memurun Devlet idare
sindeki hizmetinin tıpkı Devlet Demiryolları 
idaresinde geçmiş müseccel maaşlı hizmet mahi
yetinde sayılmasını istilzam etmektedir. Binaen
aleyh encümenimiz yapılan müzakereler sonunda 
Devletin maaşlı memurlarından iken Devlet De
miryolları idaresinin daimî ve müseccel memur
luklarına geçenlerin eski hizmetleriyle bu idare
nin daimî ve müseccel memuru sayıldıklarına 
göre, yukarıda bahsi geçen kademe zammından 
istifade etmeleri icap edeceği neticesine varmakla 
meselenin esasında Münakalât encümeninin görü
şüne iltihak eylemektedir. 

Ancak Münakalât Encümeninin altıncı mad
denin tefsiri suretiyle meselenin halli yoluna git
miş olmasını, mezkûr maddenin böyle bir tefsire 

• müsait olmadığı mülâhazasiyleı encümenimiz mu
vafık bulmamıştır. 

Takrir sahibi Dr. Kemali Bayizid'in 3 ncü 
maddenin tefsiri hakkındaki teklif ve talebine 
gelince; encümenimiz bu maddenin manasının da 
tefsire ihtiyaç olmadan ve yukarıda arz ve izah 
olunduğu gibi açık olarak anlaşılmakta olduğu 
neticesine varmıştır. 

Yüksek Reisliğe arz ve tevdi olunur. 
Maliye En. Eeisi M. M. Kâtip 

istanbul Aydın Ankara 
A. Bayındır A. Menderes M. Aksoley 

Afyon K. Afyon K. Antalya 
Z. II. Iialtacıoğlu 8. Yurdkoru Dr. G. Kahraman 

Burdur Kastamonu Tekirdağ 
Ş. Engineri II. Çelen E. Ataç 

Urfa ' Zonguldak 
M. E. Tekeli Y. Z. Özençi 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 4/24 
Karar No. 14 

15 . XII. İ944 

M" Yüksek Reisliğe K'l 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletin-: 

Umum Müdürlüğü memurlarının ücretlerine da
ir olan 3173 sayılı kanunun üçüncü maddesi mu
cibince Devlet memuriyetlerinden naklen bu ida 
reye intisap edeceklerin kademe zamların dan is
tifade ettirilmesi lâzımgeleceği ve bu yoldaki tat 
bikatı hükümsüz bırakan Divanı Muhasebatın bir 
umumî heyet kararı muvacehesinde 3173 sayılı 
kanunun beşinci maddesinin bu noktadan tefsiri 
icabettiği hakkındaki Maraş Mebusu Kemali Ba-
yazit'in 23 < V . 1944 tarihli takriri Münakalât 
ve Maliye Encümenleri mazbatalariyle b'rlikte 
Encümenimize tevdi buyurulmakla takrir sahibi 
ve Divanı Muhasebat Eeisi ile Devlet Demiryol
ları Umum Müdür muavini ve Maliye Yekâieti 
namına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

3173 sayılı kanunun üçüncü maddesi idari ve 
meslekî zaruretlero binaen Devlet hizme .-inden 
Devlet Demiryolları idarelerine muvazzaf ve mü
seccel memur alınabilmesi esasını vazetmiş ve bu 

suretle idare, intikal eden Devlet memurlauna 
aynı kanunun beşinci. maddesinin (B) fıkrası 
gereğince müseccel hizmeti on seneye geçen kendi 
memurları gibi muamele yaparak bu fıkranın *es~ 
bit ettiği kademe zammı hakkını tanımış ve tat
bik eylemiştir. 

Divanı Muhasebat Umumî Heyeti Devlet me
muriyetinde kademe zammı esası olmayın yaln.z 
kıdem usulü cereyan ettiğinden ve 3173 sayılı 
kanunun koyduğu hükmün münhasıra a Devlet 
Demiryolları memurlarından on sene bu idarede 
çalışmış olanlara tanınmış bir hak olduğundan 
bahisle Devlet memuriyetinden bu idareye geceli
ler hakkında yapılan tatbikatın yanlışLğr.na )ı>x-
rar verdiğinden bu yolda vâki olan tediyelerin 
istirdadına gidilmiştir. 

Takrir sahibi, Umum Müdürlüğün ilk tatbi
katının doğru olduğunu ve kanun vâzıının mak
sadı, idarenin muhtaç olduğu elemanları Devlet 
dairelerinden temin için bunlara Devletteki kı
dem haklarının tanınması ve 4001 sayılı kanun 
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ile bu, meümrlara Devletde ve idarede geçen hik
met müddetlerini birleştirmek suretiyle tekaüt
lüklerinin icra edileceği yolunda o zamanın .-te
kaüt; esaslarına bile bir islina, teşkil eden -bir. 
hükmün kabul edilmiş olması bunların Devlet
te geçen hizmetlerinin, kademe zammına esas 
olan on senelik hizmete ithali icabedeceğine bir 
delil addederek 3173 sayılı kanunun üçüncü mad
desinin kaza ve şümulünün bu noktadan tâyinini 
istemektedir. 

Münakalât Encümeni takrir sahibinin bu mü
talâasını varit görmüş ve ancak bunun beşinci 
maddenin değil aynı kanunun altıncı maddesi
nin mâna ve şümulünü tâyin suretiyle hallini 
mümkün görerek bu yolda bir de tefsir fıkrası 
kaleme almıştır. 

Maliye Encümeni takrir sahibinin ve Müna
kalât Encümeninin noktai nazarına esas itiba
riyle iştirak etmekle beraber adı geçen altıncı 
maddenin ecnebi idarelerde çalışan memurlar
dan Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne 
intikal edenlerin vaziyetlerini tâyin maksadı
nı istihdaf ettiğini ve beşinci maddenin sarih 
hükmünün tefsire dahi ihtiyacı olmayıp Dev
let dairelerinden 3173 sayılı kanunun beşinci 
maddesi gereğince Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğünde daimî ve müseccel bir vazifeye 

• geçen memurların, kademe zammını almada 
esas olan on senelik müddete Devlette geçen 
memuriyet müddetlerinin de katılması tabiî bu
lunduğu neticesine varmış ve Encümenimiz de 
Maliye Encümeninin bu anlayışına iştirak ede
rek maddenin tefsire muhtaç olmadığına ka
rar verimştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Kastamonu Edirne Tokad 
2'. Goşkan M. Gündüzalp II. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul Aydın Bitlis 

F. Oy men Gl. R. Alpman B. Osma 
Bolu Çanakkale Diyarbakır 

'Dr. Zihni lUgcn S. 7\ Aral ' Rüştü Bekıt 
Eskişehir Giresun Giresun 

Yavuz Abadan M. Akkaya Ayet Sayar 
Hatay İsparta İstanbul 

ilamdı Selçuk Mükerrem'Karaağç II. Kortel 
İzmir Kayseri Kütahya 

Münir Birsel F. Baysal II. Pekcan 
Mardin Rize . Trabzon 
it. Erten T. B. Balta M. S. Anamur 

Ur fa Zonguldak Zonguldak 
M. E. Tekeli E. Erişirgü İL A. Kuyucdk 
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