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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 

' 3. — Sorular ve cevaplar 
' 1. — Yozgad Milletvekili Sırrı IÇQZ'ün, 

tiftiğin memleket içinde sarf ve istihlâki
nin temini ye tiftik dokuma sanayiinin ku
rulması yolunda ne gibi tedbirler alındığı 
hakkında İktisat ve Ticaret Bakanlıkların
dan sözlü sorusu ; 

2. — Konya Milletvekili Dr. Osman Şev-
ki( Uludağ'ın Çivril'de bir anadan doğan 
dört, çocuğun kayrılması için ne gibi tedbir 
almağına dair sorusuna Sıhhat ve İçtimai 
Sftiavenet Bakanı Dr. Sadi Konuk'un sözlü 
ıce^abı 

t 4r —• Görüşülen maddeler 
,,.ıl* -?* Eylül : Kasım 1939 aylarına ait 
Sayıştay raporunun 3 ncü fıkrası hakkında 
Divani Muhasebat, Maliye ve Bütçe İneü-
menleri mazbataları (3/88). 

$.«^..-Kocaeli Milletvekili İbrahim To-
lottîülv Bankalar-ve Devlet müesseseleri me
murları-aylıklarının tevhit ve teadülü hak-
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Sayfa 
kındaki 3659 saydı kanunun 3 ncü madde
sinin yoramlanmasma dair takriri ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (4/32) 

3. — Askerî memurlar Kanunumun 4 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkmdaM 
3933 sayılı kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Mîllî 
Müdafaa Encümeni mazbatası (1/409) 

4. — Devlet memurları aylıklarının bir
leştirilmesi ve denkleştirilmesi hakkındaki 
kanuna ek.4644 sayılı kanuna bağlı 3 sayılı' 
cetvelin Ziraat Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/383) 

5. —' Vâkıf memba sulariyle orman ve 
' zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 3913 

sayılı kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (1/60) 

6.«—. Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz'ün 
fevkalâde hallerin devamı müddetince me
mur ve müstahdemlere yaprlaeak yardim 
hakkındaki 4599; sayılı kanunun 16 neı mad
desinin yorumlanmasınadair takriri ve But-. 
çe Encümeni' mazbatası (4/34) , 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayıştay'da açık bulunan Dördüncü Daire 
Başkanlığı için oylar toplandı. ^ 

Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 11, 
17 vo 19 neu maddeleri ile; 

Posta Kanununun 1145 sayılı kanunla de
ğiştirilmiş olan 34 ve 35 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan kanun tasarılarının birinci 
görüşmeleri yapıldı. 

Sayıştay'da «açık bulunan Dördüncü daire 
Başkanlığına Refik Bakuy'un seçildiği tebliğ edi
lerek; 

Pazartesi günü. toplanılmak üzere inikada 
son verildi. 
Başkanvekili Kâtip Kâtip 

Aydın Erzincan Malatya 
Dr. M. Germen B. K. Çağlar N. Bay dar 

2, — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
Tasanlar 

1. •— Askerî Fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı (1/411) (Millî Müdafaa, Maliye ve Büt
çe .Encümenlerine); . . 

2. •— Gazete ve mecmualarda çıkacak ilânla

rın Basın Birliği eliyle yayımı hakkında kanun 
tasarısı (1/412) (Dahiliye ve Adliye Encümen
lerine) ; ^ 

3. ̂ - Subaylar Heyetine mahsus Tfcrf r Kanonu
nun 4554 sayılı kanunla değişen 11 rici maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı (1/413) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Ş. Oünaltay 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), V. Uzgören (Kütahya) 

• « • » • 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

2. — Konya Milletvekili , Dr. Osman Şevki 
Uludağ'ın, Çivrilde bir anadan doğan dört ço
cuğun kayrılması için ne gibi tedbir alındığına 
dair sorusuna Sıhhat ve İçtimai Muavenet. Ba
kanı Dr. Sadi' Konuk'un cevabı 

BAŞKAN — Efendim; Dahiliye Bakanı Ada-
na'da bulunuyor, Sıhhiye Baaknı buradadır, soru 
sahibi Sıhhiye-Bakanınım vereceği cevapla, iktifa 
-edecek midir, yoksa Dahiliye Bakanım da bek-
liyecek midir?. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Sıhhiye Ba
tanının: Hükümet adına vereceği cevap kâfidir. 

BAŞKAN —-O halde takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çivril 'de bir kadın dört çocuk doğurmuştur. 

Birisi ölen. yavrulardan üçü sağdır ve babaları
nın fakir olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Hü
kümet bu çocukları korumak üzere ne gibi ted
birler almıştır? Yuvayı şenlendiren bir tek ço
cuğun üçü birden bir araya geldiği zaman vere
ceği yükün hafifletilmesi için bunları kendi hi

mayesi altına almayı düşünüyor mu? ilk topla
mında iç Bakanlığının ve Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Bakanlığının cevap vermesini saygı
larımla dilerim. 

Konya 
Dr. O. Ş. Uludağ 

SIHHAT VE IÇTlMAl MUAVENET BA
KANI Dr. S. KONUK (Bursa) — Efendim; bu 
dördüz çocukların (Duyulmuyor sesleri). Çiv
ril'de dünyaya gelen dördüz çocuklar anaları 
ve kendileri üzerinde, -kendi kanalımızdan meş
gul olduk. Fakat doğum haddizatında tabiî bir 
doğum olmadığından," do^anların^ bünyelerinin 
küçüklüğü ve zafiyeti yeminden maalesef bugü
ne kadar üç tanesi ijjlraüşttir. Çünkü bu gibi ça-. 
euklar, çok iyi takdir buyur^rsm^uz, sıkleti ta
biiden çok aşağıda Qİur. Bunların bakımlara; 
idamei hayatları çafc biiyü|f ^^llâta, çok vâ
si işe ihtiyaç gösteren hjr enM tıbbidir. Bir ta
nesi Jjerhayattır ye aa^ftır- % ^ | n n en büyü
ğü, kocamanı 1 200 grfmdan |«an olarak doğ
muştur. 1 200 graın 4o^»il Çoklar umumi
yetle hayatta kalamaüUtf. Bu tî iİü doğanlar 
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büyük bir itinaya muhtaçtırlar. Yaşayabilmek 
için müşkül şartları aşmaları lâzımdır. Anne
leri de fakir bir aile kadınıdır, onun için o da 
zayıftır, o da .rahatsızdır, Onun üzerinde de 
kendi sıhhat teşkilâtımızla meşgul oluyoruz. Ma
hallî- yardımlar yapılmıştır. Fakat köy ve kasa
bada yapılan bu yardım şeklinin fevkalâde bir 
vilâdet. olan dört doğumu bir arada yaşatacak 
ehemmiyet ve kıymette olmadığı aşikârdır. Fev
kalâde olan bu doğumu fevkalâde karşılayacak 
tedbir ve yardım da derhal temin ve tesis "edile
cek kadar kolay delildir. Cferek teşkilâtımızdan 
ve gerekse mahallinden yapılan yardımlar ancak 
imkânlar içinde olmuştur. Mâruzâtım bu kadardır. 

Dr. O. Ş, ULUDAĞ (Konya) — Olay ma
lûmdur. Muhterem "Bakanın beyanatını dinle
dik ve-anladık ki, memleketin nüfus noktai na-
zajrından. dikkati çekmeğe değen bu vaka lâyık 
oİİjbgu ilgi ile karşılanmamıştır. Bir Devletin 
serveti onun nüfusunun çokluğu ile ölçülür.-
18 nci asrın başlangıcında Madam Montegü, 
ingiliz sefirinin eşi, Türkiye'den memleketine 
gönderdiği bir mektupta şöyle bir vaziyet tas
vir ediyor : 

Türk kadınına diyor ki, çok doğuruyorsu
nuz, bunları nasıl besliyorsunuz? Türk kadını 
su cevabı veriyor : A canım bunu düşünmeğe ne 
hacet.. Yarısı vebadan gider... O vakitki alâ
kasızlığı, bugünkü vaziyetle karşılaştırdığımız za
man ben yüreğimde aeı duyuyorum. ' 

Nüfusumuzu arttırmak istiyoruz, nüfus 
bahsinde Büyük Millet Meclisinde uyanan he
yecanları görüyoruz. Ancak tedbir almakta ku-

1.— Eylül : Kasım 1939 aylarına ait Sayış
tay raporunun 3 ncü fıkrası -hakkında Divanı 
Muhasebat, Maliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları (3/88) fi] 

BAŞKAN — Maliye Encümeni mazbatasını 
okutuyorum : 

(6 ncı dönem Maliye Encümeni mazbatası 
, okundu.) 

BAŞKAN — Bütçe Encümeni de Maliye En
cümeninin noktai nazarına iştirak ediyor. Maz-
hatayı oyunuza sunuyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenlej... Kabul edilmiştir. 

2. •— Kocaeli Milletvekili İbrahim Tolon'un, 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 
sayılı kanunun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına 
dair takriri ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(4/32) [2] -

BAŞKAN — Bütçe Encümeni mazbatasını 
okutuyorum : 

fi] 66 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 65 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

sur ediyoruz. 
Husûsi çocuk müesseselerinin her yerde lâ-

yıkı veçhile açılmış olmasını elbette isteyemem. 
Yola, henüz yeni çıktık. 

Fakat memlekette vukuagelen fevkalâde 
hâdise acaba o şehrin valisini olsun harekete 
getiremez miydi? O şehrin valisi, sıhhiye mü
dürü ile beraber gidinte bu çocukları analariyle 
beraber en yakın sıhhiye merkezine ve bir has
taneye getiremez miydi, Devlet himayesine ala
maz mıydı? Hattâ diyebilirim ki, bir tayyare 
bunları kaldırıp Türkiye'nin en güzel müesse-_ 
sesine götüremez miydi? Bir de Çocuk Esirge
me Kurumumuz var. Belki diyecekler ki, bu 
yaştaki çocuklara bakacak teşkilâtımız yok, va
ziyetimiz çok acıdır arkadaşlar. Evlenme -hiç 
şüphesiz egoizmi bir tarafa atmak demektir. 
Bir yuva açmak o yuvanın mesuliyetini kabul 
etmek şüphesiz bir vatanperverliktir. Fakat ço
cuk sahibi olmak iki defa vatanperverliktir. Bu 
dört defa vatanperver olan Türk anasını ne ya
zık ki, biz çocukİariyle beraber yaşatmıyoruz. 
Oocuklann üç tanesi ölmüş, bir tanesi ne âlem
dedir bilmiyorum, anası da fena vaziyetteymiş. 
Dördüzlerin en büyüğü 1 200 gramm-ış ve bu 
ağırlıkta doğanlar yaşamazmış. Evet kitaplar 
böyle yazıyor amma Amerika 'da beşizler doğ
duğu zaman 1 100 - 1 200 gram , arasındaydı. 
Orada yaşadı, biz niçin yaşatabilmedik ? Ma
dem bu Türk kadınının, bugün Sıhhat Baka
nının ağzmdan işittiğimiz veçhile hastadır, ço
cuklarını yaşatamadık, bari kendisinin hayatı
nı kurtaralım. 

(Bütçe Encümeni mazbatası okundu.) 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalâa var 

mı?-Mazbatayı kabul buyuranlar... Etrniy eni er... 
Kabul edilmiştir. 

3. — Askerî Memurlar Kanununun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 3933 sayılı 
kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve MilU Müdafaa Encümeni maz
batası (1/409) [1] 

BAŞKAN — Tasan hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Askerî Memurlar Kanununun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki 3933 sayılı kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 3933 sayılı kanunun birinci 
maddesi aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Askerî memur olmak için 18 
Mart 1926 tarih ve 788 sayılı Memurlar Kanu-

[1] 59 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN MADDELER 
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nunun dördüncü maddesindeki nitelik ve şartlar
dan başka lise ve muadili okul mezunu ve ye-
deksubay olmak gerektir. Bunlardan askerî me
murluğa ait meslek, tahsil veya kursunu başa-
riyle bitirip çıkanlar yedeksubaylıkta sahip ol
dukları- rütbeye ait sınıf ile memur sınıfına ge
çirilirler vebu sınıflardaki kıdemleri askerî me
murluğa tâyin tarihinden başlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3128 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin buna aykırı olan hükmü kaldırıl
mıştır.. 

BAŞKAN — Söz istiyen var 'mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GE.ÇÎCI MADDE —> 1455 sayılı kanunun ya
yımından sonra t yüksek tahsili olmıyan yedek- * 
subaylardan yedek teğmen ve daha yukarı rüt
bede iken askerî memurluğa geçmiş olanların 
nasıpları, bu kanunda gösterilen esaslara göre, 
yedeksubaylıkta sahip oldukları rütbe ile nak
ledilmiş sayılarak ona göre düzeltilir ve bu na
sıp ilerletilmesinden dolayı aylık farkı veril
mez. 

Nasıpları bu suretle ilerletilmiş olanların em
salleri yükselmiş ve kendileri de yükselmiş şart
larını tamamlamış iseler, enkısfa bekleme süre
sini bilfiil bitirmelerine bakılmaksızın terfileri 
derhal yapılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul, edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oyunuza'su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ' ; #j*jj 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü Millî 
Müdafaa ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN.— Maddeyi yüksek oyunuza su
nuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştirr 

4. — Devlet memurlun aylıklarının birleşti
rilmesi ve denkleştirilmesi hakkındaki kanuna 
ek 4644 sayılı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelin Zi
raat Bakanlığı kısmanda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Bütçe Encümeni mzba-
tası (1/388) [JJ 

BAŞKAN —: Tasarının tamamı hakkında sö. 
istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza arze-

[1] 64 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı ka
nuna bağlı (1) ve (3) sayılı cetvellerin Ziraat 
Bakanlığı bölümlerinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun 
V MADDE 1. — 3 . VII I . 1944 tarihli ve4644 

sayılı'kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Ba
kanlığı Orta Ziraat Okulları bölümünde göste
rilen 14 ncü dereceden 14 aded kâtip daktilonun 
adedi 4 e indirilmiş ve (3) sayılı cetvelin aynı 
bakanlığın Yüksek Ziraat Enstitüsü kısmında 
40 lira olarak gösterilen umumî kâtibe ait taz
minat 140 lira olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 30 . XI . 1944 tari
hinde- yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir.-

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
5. — Vakıf memba sulariyle orman ve zey

tinliklerin işletilmesi hakkındaki 3913 sayılı ka
nuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları (1/60) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tamamı hakkında 
söz istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek oyunuza arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıf Memba sulariyle orman ve zeytinliklerin 
işletilmesi hakkındaki 3913 sayılı kanuna ek 

kanun 
MADDE 1. — Vakıf Memba sulariyle orman 

ve zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 21.VIII. 
1940 tarihli ve 3913 sayılı kanunun beşinci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

D) Beş bin liraya kadar satışlarda: 
1. Ticaret odalarından tasdikli olmak üzere 

işletme idare komisyonunca kabul edilen diğer 
iki tüccarın da imzasını taşıyan 61 günlük bono; 

2. Pazarlık günündeki borsa kıymetinin % 
75 i nispetinde ve en çok üç aylık vadeli olmak 
üzere borsada kote edilmiş millî esham ve tah
viller; 

[1] 63 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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3. Kesmî dairelerle sermayesine Devletçe iş

tirak edilmiş kurumların daimî memurlarına mü
teselsil Jsef alet; 

karşılığında kredi işlem yapılabilir. 
BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen var 

mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adı geçen kanunun on birinci 
maddesinin son fıkrasındaki (idare meelisi), 
(İdare komisyonu) olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN.— Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul. buyuranlar... Kabul etmi
yenler». Kabul edilmşitir. 

MAADDE 3. — Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan yürütür. 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
6, — Yozgat Milletvekili Sırrı îçöz'ün, fev

kalâde hallerin devamı müddetince memur ve 
müstahdemlere yapılacak yardım hakkındaki 
4599 sayılı kanunun 16 ncı maddesinin yorum
lanmasına dair takriri ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (4/34) [1] 

BAŞKAN — Efendim, yorumlama işi Encü-
. mende müzakere edilmiş ve yorumlanmaya lü
zum görülmemiş, ayrıca maddeler tertip edilmiş
tir. Binaenaleyh, maddelerin okunmasına geçe
ceğiz. 

Tasarının tamamı hakkında mütalâa ver mi? 

[1] 62 sayılı basmayazı zaptm sonundadır. 
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O halde maddeleri okumamıza müsaadenizi 

rica-ediyorum: 
Kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... 

Maddelerin okunması kabul edilmiştir. 

Fevkalâde hallerin devamı müddetince memur 
ve müstahdemlere yapılacak yardım hakkındaki 
4599 sayılı kanunun 16 ncı maddesinin değişti

rilmesi hakkmda kanun 
MADDE 1. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4599 

sayılı kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki^ şekilde 
değiştirilmiştir : 

Bu kanunda yazılı aynı yardım, aile basma 
yarı nispetinde, mütekaitlerle dullara, yetimle
re ve hidematı vataniye tertibinden aylık alanla
ra da yapılır. 

BAŞKAN •— Mütalâa var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Kabul Etmiyenler ... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Temmuz 1944- ta
rihinden yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

S. IÇÖZ (Yozgad) — Efendim, gerekçenin 
üçüncü satırında (Kanunu Medenide) diye bir 
tabı hatası vardır. (Kanunun metninde) olacak
tır. Bu şekilde düzeltilmesini rica ederim. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul olunmuştur. „ 

Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 
Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere top
lantıya son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,25 ( 

»+<* 

Bu zâptıiı sonuna bagli 65 sayılı basmayazmın 2 nci* sayfasının 15 nci satırındaki 
yısı. (3659), olarak düzeltilecektir. ~ • • > • • . 

»*<i 
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S. Sayısı: 59 
Askerî Memurlar Kanununun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki 3933 sayıl» kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 

Müdâfaa Encümeni mazbatası (1/409) f 

f. a 
BatbakaM 3t.ni. $945 

Muamelât Umuru Müdürlüğü 
Tm&Mümmjfi 

Sayı : h*İ3$ 6/$4$ 
Büyük Millet Meclisi YUfcrik Başkanhğm* 

* • 

Askerî Memurlar kanununun dördüncü maddesinin tadili hakkındaki 3933 saydı kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesine dair Millî Müdafaa Bakanlığınca hazırlanan ve Babanlar Kuru
lunca 16 . I I I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun- tasarısının gerekçesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu arzederİDL 

Başbakan 

1. — 1455 ve 3933 numaralı kanunlara tevfikan hariçten askerî memurluğa alınacaklarda** 
yüksek tahsili haiz olanla^m yedinci sınıf ve lise tahsilini görmüş olanlann sekizinci smıf memur
lukla hizmete aimmalarjJeabetmektedir. 

Askerî memur olmak için 1455 numaralı kanunun 4 ncü maddesi gereğince yedeksubay olmak 
şarttır. : • , • 

Yedeksubaylıkta teğmen veya üsteğmen rütbesini ihraz etmiş bulunan lise mezunlarının memur 
snûfına nakilleri esnasında orduda iktisap etmiş oldukları bu rütbeleri nazan dikkate almmıya- -
rak sekizinci, sınıflıkla hizmete kabulleri bir nevi tenzili rütbe mahiyetini arzetmekte olduğundan 
İm mağduriyete meydan vermemek için rütbelerine tekabül eden sınıflara kabulü lüzumlu görüle
rek bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. -

2. — Kanun gereğince rütbeleriyle alınacak memurlar evvelce madun rütbe ile alınanlara ta
kaddüm edeceğinden 1455 sayılı kanunun yayınımdan sonra yüksek tahsilli olmayan yedeksu-
baylardan rütbesi nazan dikkate almmıyarak kabul edilmiş olanlann seyyanen birer buçuk sene 
nasıplarmın ilerletilmesi muvafık görülerek geçici madde tanzim edilmiştir. Yüksek tahsilliler esa
sen yedinci sınıf memurluğa alındıkları gibi mülki hizmetleri de hesap edilerek smıf lan ve kıdem
leri teebit edilmiş olduğundan onların kıdemlerinde değişiklik yapılmasına lüzum görülmemiştir, 

http://3t.ni


îi •••-*fa 
V • -' •• I Q Î Müdafaa Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
29.Ili.X946: 

Yüksdk- Başkanlığa 

Askerî Memurlar* K^mmumaı 4-neü .raaddtai-
nin değiştirilmesi hakkındaki 3933 sayılı kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesi için Mil
lî Müdafaa Bakanlığınca hazırlanarak Başbakan
lığın 21 Mart 1945 gün ve 6/649 sayılı yazısyle 
Yükseic \ Başkanlığa sunulan ve Encümenimize 
havale buyurulan kanun tasarısı, Millî Müdafaa 

'Bakanlığının mümessili hazır olduğu halde mü
zakere edildi. 

1455 ve 3933 sayılı ka$ş$a* . }$$L%ffl^$şı& 
göre; hariçten Askeri memurluğa almacaklar-
dâny^k^sek'tlffeilli'Ölâhİâr yedinci sınıf ve'lise 

'tahâilini'haiz olanlar da 8'nci smıf muamele me-7 
murluğuiıa almmâktadırlaf. Bunların yedeksu-
bay olmaları da şarttır. 

Orduda^Sf^e^yeya üsteğmen rütbesini ka
zanmış bulunan *îîse' mezunlarının memur sını
fına nakilleri esnasında, mevcut hükümlere 
uyularak halen rütbeleri nazara alınmamakta 

^TÖ earduda ihraz etmiş oldukları teğmenlik veya üs
teğmenlikten indirilerek asteğmen imiş gibi se-

rf^^^ssıaaıf muamele memur}u#una l abnmakta-
dn4ar/ - . ; 

Bu hal orduda ihraz edilmiş olan bir rütbenin 
yine» orduya ait bir .hikmette ve sırf kanuni hü
kümlere uyulmak zaruretiyle indirilmesi mahi
yetini arzetmektedir ki bu suretle mağduriyete 

. meydan verildiği gibi. bu yüzden askerî muame
le memurluğuna rağbet de azalmaktadır. Esasen 

. lise tahsilli bir yedeksubayın yedeksubaylıktan 
muvazzaf subaylığa, taşıdığı rütbe ile geçmesi 
1076,.sayılı kanunun 3 ve 29 nçumaddeleriyle 
mümkün olduğuna göre ayni yedeksubayın as
kerî muamele memurluğuna da, yine taşıdığı rütr 
be ild ;nakli, adalet icabından olarak mütalâa 
edilmekle Hükümetin, teklif .ettiği hu değişiklik 
yerinde görülmüştür. 

Tasarının birinci maddesinin hükme ait 

olan kısmı\ayıı : bir- madde halinde yazılmak ka
nun tekniği bakımından lüzumlu, görülerek baş-
tarafma (Madde 2) yazısı ilâve olunmuş ve di
ğer maddelerin numaraları da buna göre değiş
tirilmiştir. _'.'.*' 

Tasarının muvakkat maddesinde yazılı olan 
(1,5 sene nasıp ilerlemesi) kaydı, ancak teğmen 
rütbesinde iken muamele- msnmrlugana- geçmiş 
bulunanlar için kâfi olduğu halde-üsteğmen ve-
ya+dafta^'yıika^ı rütbede iken muamele memur
luğuna geçen yedeksubaylar için kifayetsizdir 
ve bunların mağdur olmalarına Sebep olur. Bu
na mahal kalmamak maksadiyle bu madde de
ğiştirilmiştir. Bu suretle değiştirilen kanun ta
sarısı Encümenimiz tarafından oybirliğiyle ka
bul olunduğundan Kamutaya havale buyurul-
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. Baş. M. M. 
Sinob Ağrı 

€. K. Incedayı H. 
Bolu 

Korgl. A. Alptoğan 
' Bursa 

Gl. tf. Tınaz 
Diyarbakır 

Gl. K. Sevüktekin 
Erzurum 

Gl. Z. Soydemir 
Gümüşane 

Ş; Erdoğan 
İmzada bulunamadı 

İsparta 
0. Tiizemen 
Kırklareli 

Korgl. K. Doğan 

Tugaç 

Kâtip 
Konya 

V. Bilgin 
Bursa 

6tf. I.* Atlı 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 

Dr 

Gl 

Gl 

Sjird Tekirdağ 
B. TürJcay R. Apak 

Erzurum 
A: Akyürek 
Gazianteb 

. M. CanbotM 
Hatay 

W. Ditrukan 

Kars 
# : Durudoğan 

Mardin 
Dr. A. Tfras 

Tokad 
S. Çelikko 

.'( S. Sayısı : 59 ) 
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HtküBâTİÎ* TEKLİFİ 

Askerî Memurlar Kanununım^âö^Şâmü^'madd&T 
sinin, tadili hakkındaki 3933 sayılı kanunun İ nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasanst 

MADDE 1. — 3333 sayılı kanunun 1 nci mad
desi aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

2 — Askerî memur olmak için 1§ Mart 1926 
tarih ve 788 sayılı Memurlar Kanununun 4 ncü 
maddesindeki nitelik ve şartlardan maada lise , 
ve muadili mektep mezunu ve yedek subay olmak 
lâzımdır; Bunlardan askerî memurluğa ait mes
lek tahsil veya kursunu başariyle bitirip çıkanlar 
yedeksubaylıkta haiz oldukları rütbeye ait sınıf 
ile memur smıf ma geçirilirler ve bu sınıflardaki 
kıdemleri askerî memurluğa nasıp târihinden 
başlar. 

MADDE 2 ,— 3128 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin buna aykırı olan hükmü kaldırıl
mıştır. , 

GBÇÎCÎ MADDE — 1455 sayılı kanunun 
yayımından sonra yüksek tahsilli olmryan yedek-
subaylardan yedek teğmen ve daha yukarı rütbede 
iken askerî memurluğa geçmiş olanların nasıp-
lan bu kanunda gösterilen esaslara göre birer bu
çuk sene ilerletilir ve bu nasıp ilerletmesinden 
dolayı maaş farkı verilmez. 

Nasıplan bu suretle ilerletilmiş olanların em
salleri terfi etmiş ve kendileri de terfi şartlarını 
tamamlamış iseler asgari bekleme süresini bilfiil 
bitirmelerine bakılmaksızın terfileri derhal ya
pılır. 

MADDE 3! — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MÎLL ÎMÜDAPAA^İİîCÜMBNÎNÎN Dfi- " 
ĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Askerî MemvziM Kmunumn £-ncü,,rtuutâ$iwft 
değiştirilmesi hakkındaki 3933 sayılı kanunun oi» 

rinti maddesinin değiştirilmesine dair.kanım 
. , - . • • . tas&rm< • ..-.-,;.••-:„•'. .-. 

MADfifE 1. — 3Ö83- sayılı kanünan feMnci -
mahfesi- aşağıda yfcn&hgV* gibi ttefrçitiî&yiş-
tir: ! • ,t • '; • ' • ^ . - ; . • . : ' 

MADDE 2. — Askerî memur olmak için 18 
Mft^"İâS6 tarih v^78Şbs%F^tı Memurlar Eaıra? 
nnn dordünöü maddesindeki nitelik ve şartlar
dan maad&lisıe ve muadili mektep mezunu ve 
yedeksubay olmak lâzımdır. Bunlardan askerî 
memurluğa ait meslek, tahsil veya kufsunu ba
şariyle bitirip çıkanlar yedeksubaylıkta haiz ol
dukları rütbeye ait smıf ile memur sınıfına ge-

.çirilirler ve bu sınıflardaki kıdemleri askerî me
murluğa tâyin tarihinden başlar. 

MADDE 3. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE —-1455 sayıh kanunun ya
yılmasından sonra yüksek tahsilli olmryan ye-
deksubaylardâh yedek teğmen ve daha yukarı 
rütbede iken askerî memurluğa geçmiş olanla
rın nasıplan, bu kanunda gösterilen. esaslara 
göre, yedeksubaylıkta haiz oldukları rütbe ile 
nakledilmiş sayılarak ona göre düzeltilir ve bu , 
nasıp ilerletilmesinden'dolayı maaş farkı veril
mez. •• • 

Nasıplan bu suretle ilerletilmiş olanla-rm em
salleri terfi etmiş ve kendileri de terfi şartlan-
nı tamamlamış iseler asgari bekleme süresini bil
fiil bitirmelerine bakılmaksızın terfileri derhal 
yapılır. 

MADDE 4. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

;C&.S4Û& 58:•) 
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iflfe 
. MADDE 4. —. Bu kaatmun hükmünü Mîlli 

îlödafaa ve. îılaliye Bakanlan yörûtar. 

Bş.B. 
Ş. SarueoğUı 

Sibmüran 
W B. 

atîLâ 

Ad.B. 

Ha.vB. 
HiSeka 

Nâ. a 
flftm Doy 

G. î. B. 

M. ai a 

N. E. Sümer 
îk.k 

Fuod JMrmda 
25r.B. 

MüB. ti. B. 
C.S.Sin* 

M. M. E. 

MADDE 5. — Hfikfimetin 4 ncü maddesi ay-
nen kabul ©dilmigtir. 

• •« • «n» 

(S. Say»: 59) 



S, Sayısı: 62 
Yozgad Millet vekili Sırrı İçözün, Fevkalâde hallerin 
devamı müddetince memur ve müstahdemlere yapılaı. 
cajk yardım hakkındaki 4599 sayılı kanunun 16 ne 

maddesinin yorumlanmasına dair takriri ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (4/34) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine . 

4599 numaralı Ayni Yardım Kanununun 16 ncı (Bu kanunda yazılı ayni yardım aile başına, 
yarı nispette mütekaitlere, dullara ve yetimlere yapılır) maddesi Maliye Vekâletince tavzih edile
rek yapılan izahnâmede, Kanunu Medenide zat maaşları tâbiri sarahaten zikredilmemiş olduğun
dan vatani hizmet tertibinden maaş alan dul ve yetimler yardım mevzuunun şümulü haricinde 
kaldığı tasrih edilmiştir. Vatan yolunda fedayi hayat eden zevatın millete emanet ettikleri dul 
ve yetimlerinin Maliye Vekâletinin içtihadı veçhile kanunun aslındaki dul ve yetim tâbirinin şümu
lüne girip girmediğinin tefsirini arzı teklif eylerim. 

1 1 . X I I . 1944 

Yozgad Mebusu 
' 8- Içöz. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B.M'.M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 4/34 
Karar No. 46 

Yüksek Başkanlığa 

Yozgad Milletvekili Sırrı îçöz'ün fevkalâde 
hallerin devamı müddetince memur ve müstah
demlere yapılacak yardım hakkındaki 4599 sa
yılı kanunun 16 nçı maddesinin yorumlanması
na dair 11 . XII . 1944 tarihli takriri Encüme
nimize verilmekle" takrir sahibi ile Maliye Ba
kanlığı adma Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

4599 sayılı Aynı Yardım kanununun 16 ncı 
maddesinde bu yardımın aile başına yan nispe
tinde olmak.üzere mütekaitlere, dullara ve yer 
timlere de verileceği yazılı olduğu ve mütekait 
dul ve yetim tabiri içinde hidematı vataniye 
tertibinden maaş alanlarla bunların dul ve ye-

29 . III . 1945 

timleri dâhil olması tabiî bulunduğu halde Ma
liye Bakanlığı izahnamesinde kanunun zat ay
lıkları tâbirini kullanmamış olmasını ileri sü
rerek, adı geçen tertipden aylık alanları bu yar
dımın dışında bıraktığından kanunun 16 neı 
maddesinin yorumlanmasiyle bu cihetin aydın
latılması takrir sahibi tarafından istenilmektedir. 

Encümenimizce yapılan görüşmeler sonunda, 
hidematı vataniye aylıklarının hususi kanunlarla 
bağlanması ve bütçede de bunlara ait ödenekle
rin ayrı tertiplere konmuş olması bunların müte
kait, dul ve yetim aylıklarından başka bir ma
hiyette bulunduklarını göstermekte olduğundan 
adı geçen 16 ncı maddenin yorumlanmasiyle bu 
ciheti aydınlatmak ve hidematı vatanive tert^-



— 2 — 
binden aylak alanlara da aynı yardım verilebil-
mesini sağlamak encümenimizce mümkün görü
lememiştir. . - • 

Ancak |)u tertipten aylık alanların da ayni 
yardım 'almaları uygun görülmüş ve kanunun 
tanzimi mraşaıdaf bu cihetin unutulmuş olduğu «, 
verileri izahlardan anlaşılmış balunduğundan 
kanunun bu eksikliğini bir tesis ile tamamlamak 
kabil olacağı düşünülmüş ve bu yola gidilerek 
ilişik kanun tasarısı kaleme alınmıştır. -

Hidematı vataniye tertibinden aylık alanlar
dan bazılarının bu ayltkla birlikte dul ve yetim 
aylığı da aldıkları" anlaşıldığından 4599 sayılı 
kanunun iki yerden aylık alanların bu yardımı 
yalnız bir taraftan göreceği hakkındaki 7 nei 
maddesi hükmünün bunlara da şâmil olması 
tabiî ise de! bu cihetin mazbatamızda açıklandinl-
ması Encümenimizce faydalı görülmüştür. 

Tasarının yürürlükle ilgili ikinci maddesi 
eşitlerine uygun olarak 4599 sayılı kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihe götürülmek suretiyle ya-
,pılan yardımın gayesine uygunluğu temin edil
miştir. . 

Hazırlanan tasarı Kamutayın onayına kon
mak üzcrö'Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan T . . M. M. 
Kastamonu Edirne Tökad * 
•T. Coşkan M. N. Gündüzalp H. N. Keşmir 

Kâtip : 
İstanbul- Aydın 

F. Öymen Gl. B. Alpman 
Çanakkale Giresun 

S. T. Arsal • M. Akkaya 
Hatay İsparta 

H. Selçuk • M. Karaağaç 
Manisa Mardin 

. F. Kurdoğlu R. Erten 
Tokad 

R. A. Sevengil v 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 
H. Kortel 

Rize 
T. B. Malta 

Yozgad 
S. Içöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRlŞl 

Fevkalâde Hallerin devamı müddetince memur 
ve müstahdemlere yapılacak yardım-hakkındaki 
4599 sayılı kanunun 16 ncı maddesinin değiştiril-

. - mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 .VI . 1944 tarihli ve 4599 
sayüı kanun 16 ncı madesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bu kanunda yazılı aynı yardım, aile başına 
yan nispetinde, mütekaitlerle, dullara, yetimle
re ve hidematı vataniye tertibinden aylık alanla

ra da yapılır. 

*MADDE 2. — Bu kanun 1 Temmuz 1944 ta
rihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 3, 
.yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

( S. Saya» : 62.) 



S. Sayısı: 63 
Vakıf mönba sulariyle orman ve zeytinliklerin işletil
mesi hakkındaki 3913 sayılı kanuna ek kanun tasarısı 

ve Maliye ve Bütçe Encümenleri^mazbataları^1/60) 
T. C. 

Kararlar dairesi-Müdürlüğü 
Sayı ; 6/15$9 

25JV. 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıf memba sulariyle orman ye zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 3913 sayılı kanuna ek ola
rak hazırlanan,ve İcra Vekilleri Heyetince 15 . IV • 19.42 tarihinde Yüksek Meclise; arzı kar&rlaştıri 
lan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. * 

*' - , - : ' • " ' ' , , ' * • , ..'.' '*" •. •- ••-. : B a ş v e k i l ' ' •• . 
' Z)V. R. Saydam 

3913 numaralı kanuna ek lâyihamın mucip sebepleri 

Vakıf memba- sulariyle orman ve zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 3913 numaralı kanunun 
beşin/ri maddesinin kredi ile satış muamelesini yalnız aynı miktarda Banka mektubu mukabilinde. 
kabul'etmiş olması ticaret yolunda işliyen bu müessesenin satış çerçevesini daralttığı ve beklenilen 
istifadeyi, çok azalttığı bir kaç" yıldanberi sınanmış olduğu için başka ticaret evlerinde kuUanılân-
usullere uyularak kredi ile satışlarda bono, esham, tahvilât ve Devlet memurları için müteselsil ke
falet karşılığiyle de muamele yapılması gerekli görülmüş ve bu bakışla ilişik kanun lâyisasmın 
birinci maddesi sunulmuştur. ' _ . ' '•'-".•••„ 

3913 sayılı kanunun 11 nci maddesinde (İdare meclisi) ibaresi geçmektedir. Maddeninn üstünde^ 
ve altındaki-yazı ve -vargılardan da belli olacağı üzere bu'ibarede (İdare komisyonu) denilecek, 
iken yanlışlıkla (İdare meclisi)< denilmiştir. Çünkü sâtışda inceleme*yapacak olan Ankara'daki Va
kıflar îdare Meclisi olmayıp, işletme'idaresinin olduğu yerde bulunan ve kanunun 10 neu-madde
sinde belirtilen işletme idare komisyonlarıdır. Bu yanlışlığın düzeltilmesi için de ilişik kanun lâyi
hasının ilbncr maddesi konulmuştur. 

T.B.M.M. 
Maliye Encümeni 
.Esas Nv. î/60: 

Karar No, lâ 

Maliye Encümeni mazbatası 

4 .IV .1944 

Yüksek Reisliğe >.->-« 

Vaî^f memba sulariyle orman ve zeytinlik
lerin işletilmesi hakkındaki 3913 sayılı kanuna ek 
olarak hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
Meclise sunulan kanun lâyihası Meclisin altın-
*cı intihap devresinde müzakere edilmiş ve mazba-, 

tası da tanzim edilmiş .ise de intihabın tecdidi 
kararı üzerine bu mazbata hükümsüz kalmış ol-. 
duğundan bü kerre mezkûr kânun.'-lâyihası Evkaf 
Umum Müdürünün de huzuriyle encümenimize© 
tekrar müzakere-edilmiştir. • ' 

( S, Sayısı: 63) 
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Vakıf memba sulariyİe öfemah ve zeytinlikle

rin işletilmesi hakkındaki kanunun beşinci mad
desi kredi ile satışı yalnız banka mektubu veril
mesine hasretmiş bulunmaktadır.- Halbuki kre
diyle/ s&ü$ - hu^ısuödakr bu tifrdidin Vakıflar 
idarecinin satış- hacmini daraltmak neticesini 
verdiği mucip sebepler lâyihasiyle encümenimin 
z e ^ i l e n izahlardan ^ bu 
manztiru önlemek maksadiyle ticari usullere gö
re i§ gören Vakıflar idaresinin de Jbütün ticari 

•muamelâtta cari olduğu gibi, bono, esham ve 
tahvilât karşılığında kredi ile satış ve Devlet 
memurları için de müteselsil kefalet ile muamele 
yapabilmesivebirde bahis meyzau teâöünun* 
11 n<a maddesinde «İdare komisyonu» denilecek 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. *• . V 

Bütçe Encümeni '' •".-..-
Es<MNo.J/6Ö 
Karar No. 45 

Yüksek Başkanlığa 

yerde «İdare Mjclisd» denilmekle yapılan yan
lışlığın düzeltilmesi hususundaki Hükümet tek-
ifi encümenimizce muvafık görülerek aynen ka
bul edilmiş ve havalesi mucibince Bütçe Encü
menine tevdi edilmek üzere lâyiha Yüksek Reis
liğe sunıtenştur. . / 

•M. M.- Kâtip 
Aydın . " Ankara 

.. Menderes . M. Aksoley 
Antalya Kastamonu 

T̂Vlaliye En. Reisi 
.İstanbul 

A. Bayındır 
Afyon K. 

î. H. Baltactoğlu 
-Malatya 

M. Nedim Zabcı 
ü*fâ' 

M. E. Tekeli 

Dr. G. Kahraman M. Çelen 
Tekirdağ ^ Tokad 
E. Ataç Cenvai Kovalı 

29. III. 1945 

Va^ıf memba sulariyle/orman ve,zeytinlikle-
rin işletilmesi hakkındaki 3913 sayılı kanuna ek 

• (karaM hazırlanıp Basbakânlığin 25 . IV.1N2 
tarmli ve Q/15®9 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec-
î^süiıtîlân kanun tasansi Mâliye Encümeni maz-
bâtasipe birlikte Ehcûmenönize verilmekle Vâ-
feiîförtJöıum Müdürü Fahri Kiper ve M aliye Ba
kanlığı adına Bütçe, ve'Malî Kontroİ Umum "Mü-
dürtflhazır oldülçlârı halde incelenip görüşüldü. 

Vâ&if lar Umiaht Müdürlüğünün elinde bulu
nan zeyti&Mer 39Î3 sayılı kâdûh ile,kurulmuş 
tHütinin bîr işletme idaresi tarafından işletilmekte 
ve mâİbsul de yine,aynı idare terafındanprytea-
ya satılmaktadır, . . . 

.Satışların: kredi ile yapılajâkısımlannda» ka
nunun tâyin ettiği teminat olarak banka mektu
bu aranılmakta ise de beş bin. liradan aşağı 
satışlarda müşteriden , .böyle bir teminat iste
mek bir çok hallerde mümkün olamadığından ida
renizi jsatışlari bu yüzden zorlaşmaktadır. 

Tasarı bu alanda idareye kolaylık sağlamak 
ye bankasıolmayan yerler de bulunan veya ban
ka mektubu verecek durumda olmayanlara da 
satış yapılabilmesini sağlamak için kefalet usu-
İiyle ilgili İi§ türlü teminat esasım koymaft-
tadır. Tasarıdan açıkça anlaşılan bu esaslar 
teminat bakımından Eneümenimizce de yeter 
görülmektedir. , . 

Tasarı diğer bir* hükümle de adı geçen kamı-. 
nun 11 nci maddesinde yazılı bulunan (îdare 
meclisi) ibâr^iniiv Ankara'daki Vakıflar İdare 
Meclisi ile karşüaştirdmasihı temin için, bunun 
(îdare komisyonu) şeklinde değiştirilmesini 
sağlanmaktadır. 

Encümenimiz gerekçeyi inceleyerek Umum 
Müdürden gereken izahları almış ve tasarıyı esâs 
itibariyle kabul etmiş olup yalnız maddelerde 

, yazıya ait düzeltmeler yapniâk için yediden, dü
zenlemiştir. m.; 

Kântutayin onayına konmak üzere Yüksek . 
Başkanlığa sunulur. 

, Başkan 
Kastamonu 

"T. Cofkftn 
.Kâtip. 
İstanbul 
F. öymen 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Hatay 
H. Selçuk 
Manisa 

F. Kmdoğlu 
Tokad 

E. A. 

Başkan V: 
Edirne 

Jf. İV. Gündüzalp 

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Aydın 
Ol. R. Alpmmı 

Giresun ' 
M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 

Mardin 
B.Erten 

..'.- Bolü 
Dr.&Ütgen 

tjireisun-
A. Bâybr 
İstanbul 
E. Kortel' 

Ûm 
T.Bt Şalia 

Ybzgad 
8. îffi 

(ş. Mim:my 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin 
işletilmesi hakkındaki 3913 jnumaralı kanuna ek-

kanun lâyihası^ 

MADDE 1. — Vakıf memba sulariyle orman 
ve. zeytin İlklerin işletilmesi hakkındaki 3923 nu
maralı kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir : 

Ç) Beş bin .lira dahilindeki satışlarda; 
X. " Ticaret odalarından müsaddak olmak üze

re işletme idare : komisyonunca kabul edilen di
ğer iki tücearın da imzasını taşıyan 61 günlük 
bono; • 

2. Pazarlık günündeki borsa kıymetinin ,% 
<75. şi nispetinde-ve en çok üç aylık vadeli olmak 
üzere, borsada kote edilmiş millî esham, ve tah
vilât; . •- "'.'•" . 

3. Resmî dairelerle sermayesine Devletçe iş
tirak edilmiş müesseselerin daimî memurlarına 
kefaleti müteselsile; 

' mukabilinde kredi ile muamele yapılabilir. 
MADDE» 2. — Mezkûr kanunun 11 nci-mad

desinin son fıkrasındaki (idare Meclisi) (îdare 
Komisyonu) suretinde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. -
muteberdir. 

MADDE 4. . -

- Bu kanun neşri tarihinden 

- Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil memurdur. 

-
Bş.y. 

t>r. B. Saydam H 
Da. V. 

. Fayık'öztrak 
* Mf. V. 

Yücel 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alataş 
MÜ. W 

* F. Engin 

15 
Ad. V: 

. Menemendoğlü 
Ha. V.' 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. î, V. 

-
. I V . 1942 

M. M. V. 
A. B. Artunkal 

Ma.V. 
F. Ağrah 

fit V. 
Sim Bay 
Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
. . ' • " \ 

M. 
TL V. 
ökmen' 

'": BÜTÇE ENCÜMENtNİN DEĞÎŞTİRÎŞf 

Vakıf Memba sulariyle orman ve zeytinliklerin 
işletilmesi hakkındaki $913 sayılı kanuna ek ka

nuna ek kanun tasarısı 

MADDE İ. —-Vakıf menba sulariyle orman 
ve zeytinliklerin işletilmesi hakkındaki 2İ.Vİ11. 
1940 tarihli ve 3913 sayılı kanunun beşinci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

D) Beş bin liraya kadar satışlarda: 
, 1. Ticaret odalarından tasdikli olmak üzere 

işlenme idare komisyonunca kabul edilen <liğer 
iki tüccarm da imzasını taşıyan 61 günlük bono; 

2. Pazarlık günündeki bojrsa kıymetinin % 
75 i nispetinde ve en çok üç aylık vadeli olmak 
üzere borsada kote edilmiş millî esham ve tahvil
ler; . / • _ . ' ; . , 

3._ Resmî dairelerle sermayesine Devletçe iş
tirak edilmiş kurumların daimî memurlarına mü
teselsil kefelet; 

karşılğmda kre^iıle işlem yâp^âbilîr. 
* 

MADDE.2. —i Adi geçen kanunun on birinci 
maddesinin son fıkrasmdaki (îdare meclisi), 
(îdare komisyonu) olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. . 

yayım tarihinde 

MADDE 4.—:.. Bu kanunu Başbakan yürü
nür. 

;; O 

^wt^« 

k(S. Sâ UK .M) 



t 

• • " 



S. Sayısı:64 
Devlet memurları aylıklarının birleştirilmesi ve denk
leştirilmesi hakkındaki kanuna ek 4644 sayılı kanuna 
bağlı 3 sayılı cetvelin Ziraat Bakanlığı kısmında deği

şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/383) 

T c . -:•-
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 15.1.1945 '•< 
Tetkik Müdürlüğü-

Sayı: 71-283 6/126 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4644 sayılı knauna bağlı 3 sayılı cetvelin Ziraat Vekâletine ait kısmında değişiklik yapılmasına 
dair Ziraat Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 6.1.1945 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

4644 Sayılı kanuna bağlı (3) sayılı cetvelin Ziraat Vekilliği kısmmda değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihasının mucip sebepleri 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 4644 sayılı ka
nuna bağlı olup 3656 sayılı kanunun 4609 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 18 nci maddesinde yazılı 
idari vazifeleri deruhde edenlere verilecek munzam vazife tazminatını gösteren (3) sayılı cetvelde 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Umumî Kâtibinin tazminatı 40 lira olarak.yazılıdır. 

3888 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolar 4644 sayılı kanuna nakledilirken umumî 
kâtibin 140 lira olan ücreti yanlışlıkla bu kanunun 3 sayılı cetveline 40 lira olarak geçirilmiş oldu
ğundan bu yanlışlığın düzeltilmesi maksadiyle ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T, B. M. M. . 
Bütçe Encümeni 

Kurar No. 43 

29.IIl.m5 

Yüksek* Başkanlığa 

4644 sayılı' kalıtına bağlı (3) sayılı cetvelin 
Ziraat Bakanlığı asımında değîşîİclik yapılma
sına dair Ziraat Bakanlığınca hazırlanıp Mşba-
kanlığm 15.1.1945 tarihli ve 6/126 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Encümenimize verilmekle Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörü ile Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Ücretli memurların maaşa geçirilmesini sağ
layan 4644 sayılı kanuna bağlı (3) sayılı mun
zam vazife ücreti cetvelinin Yüksek Ziraat 
Enstitüsü bölümünde umumî kâtibm tazminatı 
40 lira olarak ğMerıMiiştir. 

'3888*sayilı lânün !ile bu göreve'ait ücret M) 
lira olarak g ^ e ^ î M ş ' B ü l Ü n ^ ^ 
yılı kanuna'rda-aynı ücretin munzam vazife taz
minatı 'iife&kegekmesi gerektiği halde 40 lira 
olarak gösterilmek suretiyle bir yanlışlık yapıl
dığı "ve bunun düzeltilmesi maksadiyle tasarının 
.hazırlandığı alinan izahlardan ve gerekçenin in-
celenmeşîndeVaıîî^îmîşlır. 

Aynı kanuna bağlı (1) saylar' cetvelin yine 
Ziraa^ Bakanlığı orta ziraat okulları bölümün
de 'de bir yanlışlık mevcut olduğu ve bunun da 
14 ncü dereceden kâtip daktilo mikdarmm dört 
yerine on dört olarak gösterildiği, bu tasarı ile 
bunun düzelmesinin de mümkün olduğu Hükü

metle izah edildiğinden her iki yaıiîljrrf&tteeltil-
mesi Encümenimizce gerekli görülmüş ve^tasarı 
tiu ikinci nb1^yıfdafâuz&teıcek şekilde ve bazı 
kelime değişikliğile yeniden düzenlenmiştir. 

Kanunu yürürlüğe koyan madde gerçi 1944 
yılının Kasım- ayına doğru geriye yürütülmüş 
ise de Teadül Kanunlarına ek kailunl&rda ve Ay
nı yardım Kanununa eklerde 'SSi'mtrtay^a buna 
benzer hükümler onannfif bululidttğutiSan-btlh-

• lara eşit bir hakla ilgili olan % ' ^ M t ^ s i l İ n 
de o tarihe kadar yürütülmesini' Encü~m«n1niîz 
uygun" görmüştür. , 

Kamutayın onayına konulmak üzere Yüksek 

V M . 
Kastamonu ''$aü*n'e 
T. Coşhan M. N. Gündüzalp 

Kâtip 
İstanbul Aydm 
F. öymen Gl. R. Alpman 

Çanakkale Giresun 
rS!T:3mal k/ÂMa^a 

Kitay "İsparta 
H. Selçuk M. Karaağaç 

Manisa Mardin 
F. Kurd&ğlu R. Erten 

Tokad 
R. A. Sevengil 

"mm 
H. N. Keşmir 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Giresun 
A?$a%ar 
İstanbul 
H.Kortel 

Rize 
T. B;"Balta 

Yoegad 
S.İçbz 

(S . Sayısı: 64) 
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HÜKÜMETİN TEKTıfFl 

4644 soyüı kanuna bağlı 3 saydı cetvelin Ziraat 
Vekâletine ait kısmında değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

t MADDE İ. — 4644 sayılı kanuna bağlı S sa
yılı cetvelin Ziraat Vekâleti Yüksek Ziraat Ens
titüsüne ait kısmmda umumî kâtibe ait munzam 
vazife tazminatı 140 lira olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 30 .XI . 1944 tari
hinden mer'idir. 

BÜTÇU ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRDİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair 3656 sayılı kanuna ek 4644 soyüı kanu
na lağh (İ) ve (3) soyüı cetvellerin Ziraat Ba
kanlığı bölümlerinde değişildik yapılmasına dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3 . V m . 1944 tarihli ve 4644 
sayılı kanuna bağlı (1) saydı cetvelin Ziraat Ba
kanlığı orta ziraat okulları bölümünde gösterilen 
14 neü dereceden 14 aded kâtip daktilonun ade
di 4 e indirilmiş ve (3) sayılı cetvelin aynı ba
kanlığın Yüksek Ziraat Enstitüsü kısmmda 40 
lira olarak gösterilen umumî kâtibe ait tazminat 

.„ 140 lira olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2: — Bu kanun 30 .. XI . 1944 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

6.1.1945 
Bş. V. Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel 
Da. V. Ha. V. 

Hilmi Uran R. Saka 
Mf. V. Na. V. 

Yücel Sırrı Doy 
S. î. M. V. G. 1. V. 

Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. R. Jffatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

A. F. Cebesoy C. 8. Siren 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Mal. V. 
N. E. Sümer 

Ik. T . 
Fuad Sirmen 

Zr. V. 

MADDE 3. 
yürütür. 

— Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

...... » • - « < • ¥ ( • • • . 

"(S, Sayısı: 64) 





S; Sayısı; 65 
Kocaeli Milletvekili İbrahim Tolon'un Bankalar ve 
Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3659 sayılı kanunun 3 üncü mad

desinin yorumlanmasına^dair takriri ve Bütçe 
Encümeni mazbatası^ 32) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek -Eeisliğine 

Bankalar ve Devlet /müesseseleri aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki. 3659 sayılı" kanunun 
3 ncü madesinde- (Birinci maddede' yazılı teşekkül ye müesseselerin umum müdür ye umum müdür 
muavinlerine,'ve idare meclisleri reis ve âzalarma ve murakıplara 3460 sayılı -kanunla kurulan 
umumî murakabe heyetinin reis ve azalarına verilecek aylıklar, bu kanunun tahdidatına tâbi ol
maksızın ve ikinci madde ile tesbit edilen âzami aylık derecesini geçmemek şartiyle müessesele
rin ve vazifelerinin vüsat ve ehemmiyetine ve derecelerine göre İcra Vekilleri Heyetince* tâyin 
olunur) denilmektedir. * - , ' . 

Halbuki : Günlük mesai^ erbabından olmayıp haftada veya.on günde bir toplanmak suretiyle' 
müessesece yapılan ve yapılacak olan islere Sakarı,, binaenaleyh memur olmayan idare meclisi 
reisi ve azasının tamamen memur olan müessese müdür ve müdür muavini ile bir ayarda tutu
larak, aylıkla istihdam edilmesi, kanunun hedef tuttuğu maksatta aykırı olsa gerektir. İve bu ba
kımdan maddede telif zâfı vardır denilse yeridir. 

Ç ü n k ü : . " . ' • ~ •• 
I - Kanun esasen bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının ^tevhit ve teadülünü 

hedef tutmuştur. * •.' . -
II - 865 sayılı Ticaret Kanununun 314 ncü maddesi mucibince meclisi idare âzası üç sen8 

müddetle intihap olunurlar. 
III * Şirketlerin idare; meclisi reis ve âzası, müessesede geçen hizmetlerinden ötürü 1683 sa

yılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 7 hci maddesinden müstefit olamazlar. 
imdi : ' V 
3659 sayılı kanunun birinci maddesinde zikri geçen müesseselerin idare meçlisi reis ve azası

na 3 ncü madde hükmünce tera Vekilleri Heyeti karariyle verilecek paranın (huzur hakkı) ol
duğu zımnen anlaşılmakta ise de madde metnindeki aylık tâbiri bunları memur vaziyetine sokmak
ta, hele bunlardan mütekait olanların tekaüt maaşlarının yarısının kesilmesini icabetlriektedir. 

Bu karışıklığı gidermek için 3 ncü maddenin iki fıkraya ayrılmak suretiyle değiştirilmeğine 
lüzum yoksa maddedeki (aylık) sözünün,' bahsi geçen müesseselerin idare meclisi reis ve âzası 
hakkında huzur ücreti "mânasma gelip gelmediğinin alâkadar encümence incelenerek karar bağlan
masını dilerim. , • -

; 17 . X I . 1944 
" . Kocaeli Mebttott 

'" L Tolon 



. - â - • 
Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
fcütçe Encümeni 
Easas No. 4/32 
Köflür No. 47 

$9 Aİİ . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Kocaeli Milletvekili İbrahim Toİon'un Ban
kalar ve Devlet Müesseseleri memurları aylıkla- . 
rınm tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin yorumlanması hak
kındaki 17 ; XI . 1944 tarihli takriri encüme
nimize verilmekle takrir sahibi ile Maliye Ba 
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

5659 sayılı kânunun üçüncü maddesinde bu 
kanuna bağlı müessese ve teşekküllerin idare 
kurulu başkan ve üyelerine maddenin gösterdiği 
şekilde Bakanlar Kurulunca . tâyin olunacak 
miktarda aylık verileceği yazılı olduğu halde 
takrir sahibi, idare kurulu başkan ve üyelerinin; 

A) Günlük mesai sahibi olmayıp haftada '• 
veya on günde bir toplanmaları itibariyle me
mur gibi telâkkilerine imkân olmadığı, 

B) 3659 sayılı kanun bankalara ve Devlet 
müesseseleri memurlarının aylıklarının tevhit ve 
teadülünü esas tuttuğu cihetle bunların bu mev-
zudan hariç kaldığı, 

C) Ticaret kanununun 314 ncü maddesi ge
reğince bunların üç sene müddetle intihap olu
nacağı cihetle memur vasfını haiz olmadıkları, 

D) Bunların Tekaüt kanunları hükümleri
ne tâbi tutulmadıkları gibi sebepleri ileri sü
rerek İdare kurulu başkan ve üyelerinin almak
ta oldukları paraların huzur hakkı olması icap 
edeceğini ve maddenin yorumlanması ile bu ko
nunun aydınlatılmasını istemektedir. 

Yapılan görüşmeler sonu&da adı geçen kanu

nun üçüncü maddesinde (Birinci maddede ya
zılı teşekküller ve müesseselerin umum müdür 
ve umum müdür muavinlerine ve idare meclis
leri reis ve azalarına ve murakıplere, 3460 sa
yılı kanunla kurulan umumî murakabe heyetinin 
reis ve azalarına verilecek aylıklar, bu kanu
nun tahdidatına tâbi olmaksızın ve ikinci mad
de ile tesbit edilen âzami aylık derecelerini geç
memek şartiyle müesseselerin vazifelerinin 
vüsat ve ehemmiyetine ve derecelerine göre İc
ra Vekilleri Heyetince tâyin olunur) denilmekte 
olup gayet açık olarak idare kurulu başkan ve 
üyelerine aylık verileceği yazılı olduğundan mad
deden takrir sahibinin işaret ettiği anlamı çıkar
mak imkânı olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Kamutaya arze.dilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 
' Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Çanakkale 
•S. T. Arsal 

Hatay 
H. Selçuk 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Tokad 

Başkan V. 
Edirne 

M. N. Oündüzalp 

Aydın 
(xl. B. Alpman 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 

Mardin 
B. Erten 

B. A. Sevengil 

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 

' Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Giresun 
A. Sayar 
İstanbul 
H. Kortel 

Rize 
T. B. balta 

Yozgad 
S. Içöz 

» • • « 
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S. Sayısı: 66 
Eylül :Kasım 1939 aylarına ait Sayıştay raporunun 3 

ncü fıkrası hakkında Divanı Muhasebat, Maliye ve 
Bütçe EncUmeleri mazbataları (3/88) 

Eylül : îklncitegrin 1939 aylarma ait raporun 
3 neti fıkrası 

3 . — Erzincan İnhisarlar muhakemat şubesi 
memuru Hasan ' Ziya Acar karısı Fatma Aliye 
Acar'a tahakkuk ettirilen tazminata ait tahsis ev
rakının 3 ncü daire karariyle reddine itirazen 
İnhisarlar Tekaüt Sandığı Müdürlüğünden ge--
len tezkere Divanı Muhasebat T^mumi Heyetin-, 
de Müddeiumumi Enver Arkun huzuriyle okun
du. 

Daire kararında; 2921 numaralı kanunun bi
rinci maddesinde müseccel daimî memur ve müs
tahdemler için bir tekaüt sandığı kurulduğu ya
zılı olmasına ve namzetlerin vaziyetleri bidaye-
ten muvakkat mahiyeti haiz bulunmasına mebni, 
bunların bu vaziyetleri devam ettikçe tekaüt 
sandığına iştirak ettirilmeleri doğru olamryaca-
gmdan namzetlik suretiyle geçen müddet de da
hili hesap edilmek suretiyle tahakkuk ettirilen 
tazminatın tescili mümkün görülemediğinden 
tazminat muamelesinin reddine karar verildiği: 

Tekaüt sandığı müdürlüğünün tezkeresinde; 
namzetlerin kadroya dâhil olup bütçeden aylık 
olarak diğer memurlar gibi ücret aldıkları ve 
imtihanla münhallere tâyin edildikleri için mu
vaffakiyet veya ademi muvaffakiyete müstenit 
yapılacak muameleler ve diğer kanuni istisnalar 
hariç olmak üzere bütün memurların haiz olduk
ları haklardan istifadeleri tabiî -olan namzetle
rin de sandığa aidat vermeleri ve bu müddetten 
istifadeleri muvafık görüldüğü, bundan evvel 
namzet olarak idarede vazife görmekte iken isti
fa suretiyle daimiliği tasdik edilmeden vazifeden 
ayrılan Cevat Saner'in idaredeki hizmeti üç yıl 
doldurmadığı cihetle 2921 sayılr kanunun 11 nci 
maddesi sarahatine tevfikan mevduatı iade edil

emediği için sandık aleyhine Devlet Şûrasma aç
tığı idarî dâvada sandığm daimî memurları için 
kurulduğu ve kendisinin namzet olarak çalıştığı 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
KARARI 

3. — Namzet memurlar asaletleri kabul ve 
tasdik olununcaya kadar muvakkat memur ma
hiyetinde olmalarına binaen Divanca yapılan 
muamele yerinde görülmüştür, 
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-için gayri kanuni olarak kesilen sandık aidatı- I 
nın iadesi lâzımgeleceği iddiasında bulunmuş 
ve sandtkça da bu hususta yapılan müdafaa ne
ticesinde Devlet Şûrası mülga 1 nei deavi daire- ı 
snce (memurlar sınıfına ehliyetlerinin tâyini ne
ticesinde iltihak edilmek şartiyle bidayeten nam
zet olarak alınanların vaziyetlerinin memur hük-, 
müude sayım ast tabiidir. Zira bu gibilerin me
muriyetlerinin tasdiki halinde kıdemlerinde na- \ 
zara alınacak tarih namzet olarak alındıkları 
tarihtir. Şu halde davacının namzet olarak san
dığa bıraktığı aidatın hukukî \n: mesnede da- | 
yamuadığı bey aniyle 2921 sayılı kanunun birinci j 
maddesinden, hariç olduğu ve 11 nei maddelerinin j 
hakkında tatbik edilmiyeceği iddiası varid ol- i 
maçlığından yapılan muamelede yolsuzluk görü- I 
lemiyerek dâvanın reddine) karar verildiği zik
redilerek işin umumî heyetçe bir karara raptı j 
istenilmektedir. | 

Mütlâasma müracaat .olunan Müddeiumumi j 
Ihıver Aıkım 2921 sayılı kanunun birinci madde
si müseccel daimî memur ve müstahdemler için 
bir Tekaüt sandığı kurulacağını göstermekte olup | 
İnhisar memur namzetlerinin vaziyeti ise bunun j 
haricinde ve muvakkat mahiyette olmakla her.-' 
bor bunların memuriyetlerinin tasdikinde nam
zet olarak idareye intisap eyledikleri tarihten I 
itibaren in em urluk, haklarından istifade etme- m 

leri lâzım geleceği hakkında bir kanuni esas bu
lunmamakta olduğundan namzetlikte gecen za- | 
man için tahakkuk ettirien istihkakın kabulü caiz j 
olmadığı mütalâasında bulunarak icabı müzakere 
olundu. I 

2921 numaralı kanunun birinci maddesinde 
(müseccel ve daimî memur ve müstahdemler için 
bir Tekqüt sandığı kurulmuştur) diye yazılı ol
masına ve namzetlerin-vaziyeti bidayeten mu
vakkat mahiyeti haiz bulunmasına ve alelûmum 
muvakkat memurlara tekaüt hakkı tanıyan bir 
kaydı kanuni mevcut olmamasına binaen İn- j 
hisarlar idaresi dahilî nizamnamesinin yedinci
ni addesi mucibince fiilen vazifesinin ehli olduğu 
tasdik edilmemiş bulunan namzetlerin tasdikten 
•mukaddem sandığa iştirak ettirilmesi ve ücretle
rinden sandık aidatı kesilmesi esasen doğru ol
madığı ve Devlet Şûrası Deavi Dairesi kararları 
ait oldukları hâdisata maksur bulunduğu cihet- r 
le bn mesele hakkında üçüncü dairece ekseriyetle 
ittihaz edilmiş olan karar musib ve kanuna mu-
yafık görülmekle tadiline mahal olmadığından | 
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itirazın reddine ve keyfiyetin* Meeîfe* ÂBye1 arzu
na; İnhisarlar Tekaüt sandığı müdürlüğüne ce
vaben tebliğine 2514 numaralı kanunun 73 ncü 

.maddesi uyarınca* ve ekseriyetle karar verildi. 
Azadan beş zat, daimî kadrolarca istihdam 

edilen namzetlerin uhdelerindeki memuriyet mu
vakkat telâkki edilmiyeceği cihetle 2921 num«K 
ralı kanunun birinci mddesi mucibince bunla
rın da tekaüt sandığına dâlıil memurlardan sa
yılması ve dairesince kararlaştırlan istihdam 
şartına göre de namzetlerin ehliyetleri tasdik 
edilince idareye intisapları tarihinden itibaren 
bütün memurluk haklarına sahip olmaları lâzım 
geleceği ve mevzuatta bunun hilâfına bir hüküm 
mevcut olmayıp Ş'ûrayi Devletçe emsali hakkın
da ve .ilen kararda bu noktai nazarı teyit eyle
mekte bulunduğu cihetle namzetlik müddetinin 
de tekaütlük hesabında sayılması muvafık ola
cağı mütalâasiyle ekalliyette, kalmışlardır. 

Divani; Muhstseb&t Eıunkûieni maabataöı 

T. B, M. M. 
Di. Muhasebat. Enncilmeni 

ESKIS No. 3/88 
Kctrar No. 4 

15.. XI.1943 

Yüksek- Reisliğe 

Eylül' : îkinciteşrin 1939 aylarına aifc olup 
Divana Muhasebat ReişMğinin 5 .1 .1940 tarihli 
ve 159299/41 sayılı tezkeresiyle gönderilmiş olan 
üç aylık r-aporu üzerine bu. bapta evvelce tanzim 
ve takdim kılınmış olan 17.1 .1940 tarihli maz
batamızın, Umumî Heyetin 14 . V I . 1940 tarihli . 
ve 67' nci içtimamda cereyan eden müzakeresi ne* 
ticesinde mevzubahs raporun üçüncü fıkrasının 
bir defa da Maliye yeBütçe Encümenlerinde tet
kiki talebini havi sabık Manisa Mebusu* Refik 
ince tarafından ita olunan takrirden dolayı me
sele Maliye Encümenine tevdi buyurulmuş idi. 

N^amıramei Dahilînin 69 ncu maddesi muci
bince hükümsüz kalmış olan işbu fıkrai bu kere 
tekrar Divanı Muhasebat Encümenine havale 

buyurulmaM'a; icafei tetkik ve müzakere olunarak 
kararı s ş M m teftcfif ve tağyirini mucip bir se
bep göröleTneTni^ işBu mazbatanın yu
karıda sözü geçen Efncumenlere havale buyurul-
masınm Tfuftsek Reisliğe arzına karar yerildi. 

Di. MEn*.Rg;N. 
Çanakkale 

R. BvZayırlı 
Balıkesir 

H. Kttçtfffler 
Malatya 

M. Pektaş • 
Niğde 

A. G. Bodrumlu 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 
Kastamonu 
Z. Orbay 
Manisa 

/ . Ertem 
Sivas 

A. Yurdakul 

Kastamonu 
N. Tamaç 
Malatya • 

Dr, C. özelçi 
Muğla 

C. fi!itrtma0a 

( a Saşıssg; W). 
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6 noı dönem Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümem 
Esas No. 3/197 
Karar No. 43 

10. VI. 1940 

Yüksek Reisliğe 

Divanı Muhasebat üç aylık raporlarından 
Eylül - Teşrinisani 1939 aylarına ait 5.1.1940 ta
rihlisinin 3 numaralı fıkrasında yazılı olduğu üze
re Erzincan İnhisarlar İdaresi Muhakemat Şube
si Memuru Hasan Ziya Acar eşi -Fatma Aliye 
Acar'a, verilecek tazminat hakkında İnhisarlar 
İdaresince yapılan muamele hesap divanınca 
muhtacı tashih görülmüş ve Divan Heyeti Umu-
ıniyesince de olsuretle Hasan Ziya Acar'ın ida
rede namzetlikle geçirmiş olduğu müddet tazmi
nat hesabında nazara almmamış ve Divan Heyeti 
Umumiyesi kararı Büyük Millet Meclisi Divanı 
Muhasebat Encümenince de aynen kabul edilmiş
tir. Bu muameleye Yüksek Meclis Heyeti Umu-
miyesinde İstanbul Mebusu Ziya Karamursal ta
rafından itiraz olunarak Manisa Mebusu Refik 
İnce 'nin bir takririyle keyfiyetin tetkiki encüme
nimize havale buyurulmuş olmakla mezkûr rapor- . 
lar ve İnhisarlar idaresinin noktai nazarı encü
menimizde kıraat ve derpiş edilerek bu meyanda 
Ziya Karamursal ile Hesap Divanı-Reisi Seyfi 
Oran da istima olunmuşlardır. 

. İnhisarlar Umum Müdürlüğü tekaüt muamelâ
tına dair olan 2921 numaralı kanunun birinci 
maddesinde her ne kadar (Umum Müdürlük kad
rosunda dâhil okıp bütçeden aylık olarak ücret 
alan ve müseccel daimî memur ve müstahdemler 
için bir tekaüt sandığı kurulmuştur) denilmekte 
ise de bu maddede namzetlerin bilhassa bu nam--

zctlerden bilâhara asaletleri tasdik edilmiş me-
rn turlar in tescil edilmiyeceği vemuvakkat memur 
sayılacağı tasrih edilmemekte ve namzedlerin. 
de tekaüt aidatı kesilmekte olmasına ve sırf ken
di 2921 numaralı tekaüt kanunu ile yine kendi 
memurin mevzuatı dairesinde muamele görmek-
îazımgelen ve ' hassatan aylıklarından tekaüt ai
datı kesilmekte bulunan inhisar memurlarının 
1683 numaralı Devlet memurlarına ait tekaüt 
kanunu ile Memurin Kanunu umumisindeki hü
kümlere intibak ettirilerek muameleye tâbi tu
tulmaları kanunların sarih hükümlerine mugayir 
olup madelete uymayacağına binaen İnhisar 
idaresinin noktai nazarı dâhilinde ve Ziya Kara
mursal'm müdafaası esasına müsteniden adı 
geçen Hasan Ziya Acar'ın ailesine verilecek taz
minatın hesabında namzetlikle geçen müddetin 
dahi nazara alınması muvafık olacağına ittifakla 
karar verilmekle Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mal. En. Rs. 
İstanbul 

A. Bayındır 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 
İzmir 

M. R. Mimaroğlu 
Kırşehir 
/ . Özkan 

M. M. 
Rize 

K. Kamu 
Diyarbakır . 

Z. Tiğrel 
Kayseri 
Ö. Taşçıoğlu 
Kırşehir 
M. Seyf eli 

Kâtip 
• Malatya 

N. Haydar 
İzmir 

K. Dursun 
Kırklareli 
II. Kuleli 

Manisa 
F. Kûrdoğlu 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. E. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 3/88 
Karar No. 52 

Yüksek Reisliğe 

14 . VII. 1944 

Divanı Muhasebatın Eylül - İkinciteşrin 1939 
aylarına ait üç aylık raporunun üç, numaralı 
fıkrasında Erzincan İnhisarlar îdaresi Muhake
mat şubesi memuru Hasan Ziya Acar eşi Fat

ma Aliye Acar'a verilecek tazminat hakkında 
İnhisarlar İdaresince' yapılan muamele Divanı 
Muhasebatça tashih ve Divanı Muhasebatın bu 
karan Divanı Muhasebat Encümeni mazbatasiyle 
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de tasvip olunmuştu. 
- Bu mazbatanın .Meclis Umumî Heyetinde mü
zakeresi yapılırken verilen bir takrir üzerine mez
kûr rapor Encümen mazbatası Maliye Encüme-
nine.havale edilmiş ve bu Encümence yapılan mü
zakere neticesinde tanzim olunan 10.VI. 1940 
tarihli mazbata Yüksek Reisliğe tevdi olunmuştu. 

Maliye Encümeninin bu mazbatası, Meclis 
Umumî Heyetince müzakeresi yapılmadan inti
habın yenilenmesi kararı verilmesi üzerine, -Da
hilî Nizamnamenin 69 mcu maddesi mucibince 
hükümsüz kalarak yeniden Encümenimize tevdi 
edilmiş < ve yapılan-müzakere neticesinde Maliye 

Encümeninin bahsi geçen .evvelki mazbatasının 
aynen. kabuKi kararZaştınlmıştir. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. En. Rs. M. M. -

-İstanbul Aydın 
A'. Bayındır A. Menderes 

Afyon K 
/. H. Baltacıoğkı H. 

Antalya 
Dr. G. Kahraman 
Kastamonu Tekirdağ 
H. Çelen E. Ataç 

Kâtip 
Ankara • 

M. Aksoley 
Antalya 
T. Dağhoğhı 
Burdur 
Ş. Engineri 

~ Tokad 
C. KovaU 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esa$ No. 3/88 
Karar Nû. 44 

29 . İli .'1945 

Yüksek Başkanlığa 

Eylül - Kasım 1939 aylarına -ait olup Sayış
tay Başkanlığının 5 . 1 . 1940 tarihli ve 159299/41 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulmuş olan 
üç'aylık raporun 3 neü fıkrasında inhisar 
İdaresi Muhajsemat şubesi memuru Hasan Ziya 
Acar'm eşi 'Fatma Aliye Acar'a verilecek taz
minatın hesabında Hasan Ziya Acar'ın namzet-, 
likte geçirdiği memuriyetin hesaba katılamıyaca-
ğı hakkında Sayıştay Genel kurulunca ekseri
yetle karar verildiği yazdı olup bu kararın ye
rinde olmadığı hakkında istanbul Milletf Vekili 
Ziya Karamursal tarafından yapılan itiraz üze
rine Kamutyca yapılan görüşme sırasında Ma-
nisa Milletvekili Refik ince parafından verilen 
takrir dolayısiyle işin incelenmesi kabul edildi
ğinden dosya Sayıştay ve Maliye Encümenleri 
mazbatalariyle birlikte encümenimize verilmekle 
Sayıştay Başkanı Seyfi Oran'ile Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü 
hazır oldukları Kaide incelenip görüşüldü. 

Encümenimizde yapılan incelemeler ve görüş-, 
meler sonunda 29.21 sayılı İnhisarlar Umum Mü: 
dürlüğü Tekaüt Kanununun namzetlik hakkın

daki' hükmünü Maliye Encümeni mazbatasında 
gösterilen sebepler/ çerçevesi , içinde düşünmek 
•gerekeceği' ve 29^1 sayılı kanun, hususi bir'ka-
nun olmakla 1Ö83 saydı Tekaüt Kanununun 
umumî hüküımeriyle bağlanamıyacağı düşünü
lerek Mab'ye- Encümeninin gerekçesine encümeni
mizde de iştirak edilmiştir. „ 

Kamutayın onayma konulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. , •> * 
• Başkan Başkan-V. M. M. 
Kastamonu Edirne • Tokad 
T. Coşkan M. N. Gündüzalp H. N. Keşmir 

Kâtip 
istanbul 

Fi Öymm 
Çanakkale 

8. T. Arsal 
, Hatay, 
Hamâi Selçuk 

v Manisa, 
F. Kurdoğhı 

Tokad 
. R. A. Sevengil 

Aydın • 
Gl. Refet Alpman • 

Giresun 
, M. AKkaya 

İsparta 
M.. Karaağaç 

Mardin 
R. Erten 

Yozgad 
S. tçöz 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

G-iresun 
Ayet Sayar 

istanbul-
H. KorUl 

Rize 
T. B. Balta 

> t mmm »• 
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