
DÖNEM : VIII C İ L T : 28 TOPLANTI : 4 

T. B. M, M. 

TUTANAK DERGİSİ 
» e « 

Otuz beşinci Birleşim 

27A. 1950 Cuma 
• • <mm* ı ı 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak öseti 364 
2. — Havale edilen kâğıtlar 364 
3. — Sorular ve cevaplar 366 
1. — Seyhan Milletvekili Kasım Ener'-

in, 1949 yılı pamuk mahsulü durumu ve 
Devlet dokuma fabrikalarmca satmahnan 
pamuk miktarı ile iç ve dış pamuk satış-
lanndaki politikanın ne.olduğu hakkında 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile işletme
ler Bakanlığından sözlü sorusu (6/435) 356 

2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kur
tuluş'un, Türk işçileri hakkında bâzı gaze
telerde çıkan yazılara dair olan sorusuna 
Çalışma Bakanı Şemsettin Sirer'tn sözlü 
cevabı (6/439) 355:362 

4. — Görüşülen işler 362 
1. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim 

Incedayı 'nm, tescil edilmiyen birleşmelerle 
bunlardan doğan çocukların tesciline ve 
gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız ola
rak kaydına dair olan 4727 sayılı Kanun 

Sayfa 
hükmünün iki yıl daha uzatılması hakkın
da kanun teklifi ve içişleri ve Adalet Ko
misyonları raporları ı(2/181) 362:373 

2. — Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Bingöl Billet-
vekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçi
ci maddesine iki fıkra eklenmesine ve Bo
lu Milletvekili Lûtfi GKiren'in, Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin kaldırılmasına ve bundan do
ğacak hakların tanınmasına ve Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine ve geçici mad
desinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon ile Bütçe Komis
yonu raporlan (1/460, 2/98, 131 ve 137) 374: 

393 

\ 



İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Dilekçe Komisyonunda biriken işleri sonuç
landırmak üzere her komisyondan üçer üye al
mak suretiyle sekiz Geçici Dilekçe Komisyonu 
kurulması kabul olundu. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans 
öğretim ve imtihan yönetmeliğinin geçici be
şinci maddesi hükmünün 1947 - 1948 yılı öğren
cilerinden sınıfta kalmış bulunanlara da uygu
lanması hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu, 
okundu, üzerinde bir müddet görüşüldükten 
sonra Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğ-
lu'nun ,1951 ders yılı sonuna kadar bu kararın 
uygulanmasına ve kendilerine 1950 Şubatında 
imtihana girme hakkının verilmesine dair olan 
önergesiyle birlikte rapor kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi birin
ci sınıf öğrencilerinin bir defaya mahsus olmak 
üzere Şubat ayı imtihan haklarının tanınması
na dair olan Dilekçe Komisyonu raporu, kabul 
olundu. 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre-
gir'in, bozuk çıkan ekmeklerle hayat pahalılığı 
ve yabancı memleketlerden ithal edilen un ve 
Ziraat Bankasınca çiftçiye ve Emfâk Kredi Ban
kasınca inşaat sahiplerine gereken kredinin ya
pılmaması ve bankalardaki halk mevduatı ile 
ihraç mallarımızın satış durumu hakkındaki söz
lü sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
verdi. 

îş Kanununda değişiklikler yapılması hak-

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, 
Türk işçileri hakkında bâzı gazetelerde çıkan 

Teklif 
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata 

ve altı arkadaşının, Bankalar ve Devlet Müesse
seleri Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü 
hakkındaki 3659 ve 4G21 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılmasına dair Kanun teklifi (2/220) 
(Bütçe Komisyonuna); 

önerge 
2. — Samsun Milletvekili Naşit Fırat ' ın, Di

lekçe Komisyonunun 13 . I . 1950 tarihli Hafta
lık Karar Cetvelindeki 2835 sayılı Kararın Ka-

kındaki Kanun, kabul edildi. 
Tapu kayıtlarından hukuki kıymetlerini 

kaybetmiş olanların tasfiyesine dair olan Kanu
na ek Kanun, kabul olundu. 

Tapu Kanununun 31 ci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki Kanuu, kabul edildi. 

Maarif Teşkilâtına dair olan Kanunun 13 ncü 
maddesiyle 5166 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair olan Kanun tasa
rısının birinci görüşülmesi, bitirildi. 

Yargıçlar Kanununa ek 5017 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin kaldırılması hakkındaki Ka
nun tasarısının birinci görüşülmesi, tamamladı. 

Belediye Gelirleri Kanununun 22 nci madde
sinin, yine, 

Belediye Gelirleri Kanununun 30 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair olan Kanun tasa-
rısiyle teklifinin birleştirilerek görüşülmesi, 
kabul edildi. 22 nci maddesi kabul olundu ve 
30 ncu maddesi istek üzerine, İçişleri Komisyo
nuna verildi. 

27 . I . 1950 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

F. F. Düşünsel S. Pek 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 

yazılara dair olan sözlü sorusu, Çalışma Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/439) 

mutayda görüşülmesine dair önergesi (4/185) 
(Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
3. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 

1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komis
yonu" raporu (1/623) (Gündeme); 

4. — Kars Milletvekili Tezer Taşkıran ve Ur-
f a Milletvekili Suut Kemal Yetkin'in, Köy Ens
titüleri Kanununun 3 ncü maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve 
Millî Eğitim Komisyonu raporu (2/214) (Gün
deme). 

Soru 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanveküi Baif Karadeniz 
KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, müzakereye | başlıyoruz. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. —Seyhan Milletvekili Kasım Ener'in, 
1949 yık pamuk mahsulü durumu ve Devlet do
kuma fabrikalarınca sattnalınan pamuk mik
tarı ile iç ve dış pamuk satışlamndaki poUtika-
nm ne olduğu hakkında Ekonomi ves Ticaret 
Bakanlığı ile İşletmeler Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/435) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret ve İşletmeler 

Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerini saygılarımla dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Kasım Ener 

1. istihsal bölgelerine göre miktarları ve 
ortalama fiyatları ayrı ayrı gösterilmek üzere 
1949 yılı pamuk mahsulünden şimdiye kadar 
kaç ton satılmıştır ve henüz satılmamış olanla
rın tutarı ne tahmin edilmektedir! 

Bunların ihraç suretiyle olsun kısa bir za
manda satılma imkânları var mıdır? 

Yoksa niçin? 
2. Yıllık ihtiyaçlara göre Devlet dokuma 

fabrikaları için 1949 pamuk mahsulünden alın
ması gereken miktar nedir ve bugüne kadar or
talama fiyatla kaç ton mubayaa edilmiştir? 

3. Her iki Bakanlığın dış ve îç satışlarda 
göz önünde tuttukları esaslar ve dolayısiyle pa
mukçuluğumuz bakımından takip eyledikleri 
politika nedir? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VEDAT 
DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendim; işletme 
Bakanı arkadaşımız ile birlikte bu soruya 6 Şu-. 

bat 1950 Pazartesi günü cevap vereceğiz. 

2. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluşun, 
Türk işçileri hakkında bâzı gazetelerde çıkan ya
zılara dair olan sorusuna Çalışma Bakanı Şem
settin Sirer'in sözlü cevabı (6/439). 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Sivas) — Efendim; Rize Milletvekili 
Dr. Fahri Kurtuluş tarafından Bakanlığımıza 
ait bir sözlü sorusu vardır, müsaade buyurulur-
sa, hemen cevap vermeye hazırım. 

BAŞKAN Dr. Fahri Kurtuluş'un önergesine 
Bakan cevap verecektir, gündemde yoktur, ge
len evrak meyanındadır, bu husustaki önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun, sayın Çalışma Bakanı 

taraf mdan sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

Rize Milletvekili 
Dr. Fahri Kurtuluş 

Son zamanlarda işçi vatandaşların emniyet 
ve huzurunu sağlamak ve istikballerim garanti 
etmek için birçok kanunlar çıkmakta olmasına 
rağmen; işçilerimizin bunlarla tatmin edilme
diklerine; ancak grev, vasıtası ile hak saydıkla
rı şeyleri bizzat almak istediklerine dair bâzı 
gazetelerde yazılar çıktığı görülmekte, bâzı top
lantılarda da bu türlü sözler söylendiği duyul
maktadır. 

Bu yazılarda ve sÖzlerdeki-iddialar hakikate 
uygun mudurfr 

Türk işçileri kendileri için çıkarılan ve şah
san yerinde olduğunu bildiğim kanunlardan 
memnun değiller midir? 

m — 
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Onlar, hak ve ihtiyaçlarını grev vasıtası ile 

mi temin etmek düşüncesindedirler? 
Bu düşünce, bütün Türk işçilerinin benimse

diği bir düşünce midir? 
Yoksa, menfi zümrelere ve şahıslara mı ait

tir? 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SlRER (Sivas) — Rize Milletvekili Fahri Kur
tuluş arkadaşımıza Yüce Kamutay huzurunda 
belirtilmesi icabeden bir takım vakıaların ve ha
kikatlerin ifadesine fırsat verdiklerinden dolayı 
teşekkür ederim. 

Bu vakıaların ve hakikatlerin, Kamutayın dı
şında milletimizin bütün zümreleri, çiftçileri, es
nafı, tüccarı, sanayicileri, serbest meslek erbabı, 
subayları, öğretmenleri, bilginleri, hâsılı bütün 
Türk milleti tarafından öğrenilmesinde faide mü
lâhaza ederim; arkadaşıma verdikleri bu önerge
den dolayı huzurunuzda tekrar teşekkür ederim. 

Aziz arkadaşlarım; milletimizin talihinin iyi 
bir tarafıdır ki, dünyanın başka memleketlerinde 
derin mücadeleler, neticesinde vukua gelen bir 
takım zaruri inkilâp ve istihaleler, bizde asla bu 
neviden mücadelelere mevzu olmaksızın Türk 
milletinin idrakinin ve aklı selimin neticesi ola
rak selâmetle ve sükûnla vuku bulmaktadır. 

Türk milletinin Monarşi idaresinden Cumhu
riyet idaresine intikal edebilmesi için Büyük 
Fransız ihtilâlinde olduğu gibi giyotinin sayısız 
insan kellesi kesmesine lüzum hâsıl olmamış tek 
bir ferdin bumu kanamamıştır. Ayni suretle 
müslüman olan ve müslüman kalan Türk Milleti 
Teokratik nizamdan lâyik bir idare sistemine in
tikal edebilmesi için Senbartelmi katliamında ol
duğu gibi insan kanından sellerin akmasına lü
zum olmamıştır. 

Türk Milleti bin yıl kullandığı, semitik men
şeli harfleri değiştirip yerine bugün kullandığı
mız Lâtin harflerini aldığı zaman bünyesinde hiç
bir sarsıntı olmamıştır, içtimai adaleti sağlıyan 
kanunlar, müesseseler ve tedbirler, ileri Garp 
memleketlerinde yüz yılı dolduran ve taşan bir 
takım sınıf mücadelelerinin neticesi olarak mey
dana gelmiştir. Buna karşılık memleketimizde iç
timai adaleti sağlıyan, çalışma hayatını düzenli-
yen, çalışan vatandaşa huzur ve emniyet sağlama
yı istihdaf eden kanunlar zümrevi bir ibram ol
maksızın âdeta kendi kendine doğmuştur. Son za
manlarda çıkan ve bütün iş veren vatandaşları 

.1950 0 : 1 
çalışan vatandaşların lehine bâzı fedakârlıklarda 
bulunmayı davet eden kanunların kabul edilmesi 
karşısında bunu Türk işçisine çok gören bir tek 
fert çıkmamıştır. Son günlerde çalışan vatandaş
ların huzur ve emniyetini sağlamayı istihdaf eden 
kanunlar ve tedbirler birbirini takibedip durdu. 
Bundan hepimiz hoşnuduz. Bilhassa alâkalı kit
le, çalışan vatandaşlar son derece memnundur. 
Böyle olduğu halde bunu vâki değilmiş gibi gös
termek istiyen bir takım tezahüratla karşı karşı-
yayız. 

Sayın arkadaşlar; bendeniz arkamızda kalan 
Yaz ve Sonbahar aylarında izmir'de, Çukurova'
da, Sivas'ta, Ka}rseri'de, istanbul'da, Kırıkkale'
de, Zonguldak'ta binlerce işçi vatandaşla kar
şılaştım. Onlarla karşılıklı sevgi ve saygı teza
hürlerine vesile veren konuşmalarımız oldu. Bu 
konuşmalarımız sırasında bu vatandaşları ken
dileri için yapılanları ve yapılmak istenenleri ge
reği gibi takdir eder gördüm. Yalnız, hu vatan
daşları, bir tehlikeye karşı, ikaz etmeyi lüzum
lu ibulduım ve ikaz ettim. Bu vatandaşlara de
dim ki : 

Sizin Cumhuriyet idaresine, Devlete karşı 
şu anda duymakta olduğunuz hoşnutluğu, mem
nuniyeti çekemiyenler olabilir, huzur ve emni
yetiniz için tevali edecek hamleleri durdurmak 
istiyen'ler olacaktır. Bunun en tesirli yolu, sizi, 
kanun vâzıına karşı, Büyük Millet Meclisine 
karşı nimet hilmez, kadir bilmez göstermekte
dir. Bunun için mümkündür ki, günün birinde 
aranızda birtakım sesler yükselsin, güya işçi na
mına yükselen bu sesler diyecektir ki, işçi için 
hiçbir şey yapılimamıştır; biz günümüzden asla 
memnun değiliz. Bu sesler; sizin sesinizmîş gi
bi millete aksettirmeye çalışacaklardır. Bu su
retle sizi fedakâr ve âlicenap milletimize kadir
bilmez olarak göstermeye gayret edeceklerdir. 
Bu sizin hayatınızı, huzur ve emniyete almak 
yolundaki gayretlere karşı yapılabilecek mües
sir bir kasıttır. Buna dikkat ediniz. Ve günün 
birinde bu şekilde aranızdan sizin namınıza ko
nuşur gibi hareket edip de sizin memnun olma
dığınızı, sizin için yapılan şeylerle tatmin edil-
miyeceğinizi söyliyenler çıktığı zaman onları 
susturunuz. Ve onlara sizin temsilcileriniz olma
dıklarını söyleyiniz. Millete de bu hakikati an
latınız. 

Sayın arkadaşlarım intizar etmekte oldu
ğum şey vuku bulmuştur: Çalışan vatandaşla-

356 
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nn, işçi vatandaşların huzur ve emniyetini sağ
layıcı çok güzel tedbîrleri birbiri arkasına aldı
ğınız bu sırada ve birbiri arkasına aldığımız 
bir sırada ve başka memleketlerde, demin arzet-
tiğim gibi on yılları dolduran yüz yılı kaplıyan 
zümrevi mücadeleler neticesinde elde edilmiş 
şeyleri günler ve aylar içinde çalışan vatandaş
lara bahşettiğiniz bir sırada garip birtakım ses
ler ve sözler duymaktasınız. «Bunlar asla kâfi 
değildir».. «Türk işçisi grev • silâhı istemekte
dir».. «Grevle bizzat haklarını ihkak etmek az
mindedir.» nevinden birtakım sözler duyulmak
tadır. 

Bâzı gazetelerde de, büyük manşetler altın
da, falan yerde büyük bir toplantı olmuştur, 
orada işçiler toplanmışlar ve Çalışma Bakanına 
telgraf çekerek; «Mecliste aksini söylediniz, 
ama, biz grev istiyoruz.» şeklinde yazılar çıktı
ğını da görmüyorsunuz. 

İstanbul'da Ayvaınsaray'da falanca kahvede 
toplanıp Çalışma Bakanına telgraf çeken bu in
sanlar kaç kişidir? Bu 41 kişinin kaçı hakikaten 
işçidir? Ve bunlardan önayak olanların sicille
rinde neler vardır. Ve bunların toplandıkları 
(kahvede bu toplantıdan bir gün evvel hangi si
yasi partinin ocak heyeti toplanmıştır? Bunları 
burada arz ve ifade etmeyi kelimenin tam mâ-
nasiyle bir tasdi sayarım. Ve yüksek kürsüde 
daima riayet ettiğim üslûba münafi addederim. 
Bu cihetleri siz de, geniş Vatandaş kütleleri de 
başka yollarla öğreneceksiniz. (Açıkla açıkla 
sesleri), (Açıkda sesleri). 

Sevgili arkadaşlarım; geniş işçi vatandaş 
kitlelerinin bu neviden hareketlere karşı, tepki
leri olmaktadır, buna ait, olarak, İstanbul'dan, 
Zonguldak'tan binlerin ve on binlerin duygula
rını belirtmek üzere gönderdikleri telgraflarda 
okumıyacağrm. (Gelen telgrafları gösterdi). 

Bunlarla hissiyatını ifade eden asil ruhlu ve 
yiğit vatandaşlara müteşekkirim. (Sağdan bra
vo sesleri) Fakat bu çektirdikleri telgraflarla 
fbana bildirdikleri hislerini, duygularını, başka 
(bir makama, yüksek heyetinize arzetmek husu
sunda her hangi bir kayıt bulunmadığından 
müsaadenizle okumıyacağım. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Bir 
o kadar da bizde var.. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — 
3ir o kadar da biz de var. 
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I ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 

SÎREB (Devamla) — Efendim, tekrar bu fır
sattan istifade ederek huzurunuzda belirtmek 
istediğim hakikat şudur: Aziz arkadaşlarım, bir 
asra yakın bir ömrü olan bir sınıf mücadelesi si
lâhları; grevle, lokavtı mahiyetleri itibariyle 
iki ayrı devrede mütalâa etmek lâzımdır. 

1917 senesine kadar olan ve onu takip eden 
devrelerde. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — 
Sorunun dşmdadır bunlar. Sorudan dışarı çık-
mıyalım. 

f BAKAN — Soru sahbiyle Bakan arasındadır. 
Zatiâlinizi alâkadar etmez. Hatibin sözünü kes
meyiniz. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — 
Soruyu cevaplandırsın. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Devamla) — Bunları kullananlara 

I ne getirirler? Zararları faydaları nelerdir? Bir, 
1917 senesine kadar olan zamanı bir de 1917 se
nesini takip eden devreyi mütalâa etmek lâzımdır. 
1917 senesine kadar olan zaman içinde grev ve 
lokavtı üç zaviyeden kısaca gözden geçirelim. 

Bir kere, millet iktisadiyatı bakımından, Bir 
de işçi ve işveren cephesinden. Millet iktisadi
yatı cephesinden bakınca grevin millî serveti da-

I ima azalttığı görülür. Size bir iki istatistik ar-
zedeceğim: 1906 senesinde Almanya'da grevler 

I yüzünden 15, lokavt yüzünden 5 milyon iş günü, 
1910 da lokavt yüzünden 13, grev yüzünden de 4 

I milyon iş günü kaybedilmiştir. 1917 senesinde 
grev yüzünden 9, lokavt yüzünden 1,5 milyon iş 

I günü kaybedilmiştir. 
Aziz arkadaşlarım grev silâhının kullanıldığı 

I cemiyette bir an gelipte limanlardan vapurların 
I kalkmadıklarını, yük ve yolcu almadıklarını, yük 

çıkarmadıklarını, istasyondan trenlerin hareket 
I etmediklerini, havagazı ve elektriğin kesildiğini, 

insanların karanlıkta kaldığını, makinalann dur
duğunu her türlü münakalâtın kesildiğini, fırın-

I ların ekmek çıkartmadığını, hayatın mefluç ve 
muattal bir hale geldiğini tasavvur buyurunuz. 
Bundan daha f ecii olarak işlerini terketmiş olan
ların yerine, çalışmaya gidenlerle bu işi terke-
denler arasında boğuşmaların başladığını silâhlı 
kuvvetlerin işe müdahale zorunda kaldığını va-

I tandaş kanının döküldüğünü düşününüz. Lokavt 
I ve grevin tatbik edildiği memleketlerde bunlar ol-
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madı mit Bu yüzden nice ailelerin sefalet ve ıstı
raba sürüklendiği, nice insanın hapishaneleri 
boyladıkları meçhulümüzdür? Bütün bunların 
neticesi olarak bu silâhların kullanıldığı Cemiye
tin iktisadi nizamı bozulan hayat pahalılaşır, 
işçinin geçimi güçleşir, işçi de iş veren de bütün 
millet de zarar görür. 

Bir de, işçiye ne getirdiği zaviyesinden mü
talâa edelim. 

Arkadaşlar; her cemiyetin hayatında iş ve in
san münasebetleri bakımından birtakım devreler 
vardır : 

1. İş istiyen çok, verilebilecek işin az ol
duğu devre; 

2. İşin çok, iş için gereken kolların, az oldu
ğu devre.. 

İşin az, iş istiyen insanların çok olduğu an
larda grev yapılamaz; çünkü grev yaparak iş ye
rini tcrkeden insanların yerine iş veren, derhal 
yeni kuvvetler ikame edebilmekte güçlük çek
mez. Onun için işçilerin bu iş yerlerini terket-
meleri keyfiyeti iş veren üzerinde baskı yapamaz. 
Bundan dolayı iş münasebetlerinin bu şekilde 
işçi grevi hatırından geçirmez ve lokavttan 
korkar. Buna karşılık işin çok, fakat iş kuvvet
lerinin az olduğu zamanlarda grev işçiye men
faat sağlar gibi görünür. Fakat bu zahiridir. Bu 
zamanlarda yani grev işçiye yarar gibi görün
düğü zamanlarda da bunun arkasında lokavt 
silâhı' olduğu için yani iş verenin istediği zaman 
işçiyi kapı dışarı etmesi salâhiyeti mevcut oldu
ğu için işçinin elindeki bu grev silâhı tıpkı ku
mara benzer. O kumar ki, bugün kazandırır fa
kat Öbür gün de kazananı yere serer. Fakat her 
halde iktisadi hayatı sarstığı ve hayatı pahalı-
laştırdığı için netice de yine işçi için kötü olur. 
îş veren cephesinjden mütalâa edildiği zaman bâ
zı anlar olur ki, grev karşılığı olarak iş verenin 
elinde de lokavt silâhının bulunması onun işine 
yarar gibi görünür. Bunun bir misalini arzede-
ceğim : Bir Amerika'lı bir arkadaşımıza bir grev 
esnasında bu grevi kendilerinin teşvik ettiğini f 

ifade etmiş ve demiştir ki: Bu teşvik şun*un için
dir. Hesap ettik grevcilerin sendikasının elin
de şu kadar para vardır. O para sendikanın 
elinde kaldığı müddetçe bizim için bir tehdit va
sıtası oluyordu. Binaenaleyh o silâhı ellerinden 
almak lâzımdır. Grev kaç gün devam edebilir, 
yani sendika bu para ile grevcileri kaç gün ya
şatabilir? Biz buna karşı ne kadar fedakârlık 
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yapacağız. Bunları hep hesap ettik, bizim ya
pacağımız fedakârlık, sendikanın elinden bu si
lâhın düşürülmesi pahasına rahat rahat katlanı
lacak bir şeydir. Çünkü arkasından bizde lokavt 
vasıtasiyle ücretleri endirir ve muvakkat zararı
mızı kat kat telâfi ederiz, dedik. Onun için grevi 
teşvik ettik. Paraları bitti ve bize geldiler, aman 
dediler, ondan sonra da hâkimiyet bize geçti... Bu 
misale bakılınca zannedilir ki, grev ve lokavt ba-
zan iş verenin işine yarar. Fakat hakikatte böyle 
değildir. Çünkü demin arzettiğim gibi kaybolan 
iş günleriyle Millî servetten birşey eksilir ve 
binnetice herkes zarar görür. Fakat arkadaş
lar; 1917 senesine kadar bu mahiyetiyle grev ni
hayet iktisadi hayatı sarsıcı, zümreler arasına 
nifak sokucu huzuru ihlâl edici, yeni cemiyeti 
yaralayıcı bir silâh idi. Fakat 1917 senesinden 
sonra, yani beşeriyetin bin yıllardır biriktirdiği 
mânevi mirası tahrip etmek istiyen bir ideoloji
nin yer yüzünde zuhurundan beri grevler başka 
bir mahiyet almıştır. Ozamana kadar grev, ce
miyeti yaralayıcı bir silâh idi. Ozamandan beri 
de grev, cemiyetleri öldürücü bir silâh olmuştur. 

Mahut ideolojinin, dünya huzurunu ihlâl 
etmek için milletlerin bünyesinde nifak ve şikak 
yaratmak zümreleri birbirine düşürmek, iktisadi 
bünyeyi tahrip etmek için müracaat ettiği en te
sirli silâhlardan bîri haline gelmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Aziz arkadaşlarım; Birinci Dünya harbin

den sonra Almanya'da îsportohistler vaziyete 
hâkim olduğu, bolşevik 'ihtilâli çıktığı sıralar
da grev yüzünden kaybedilen iş günlerinin sa
yısı 34 milyona baliğ olmuştur. 

1921-1922 senelerinde de bolşevik ideoloji
sinin grevleri vasıtasiyle o günkü italya'nın 
bünyesinde ne nevi tehlikeler husule getirmiş 
olduğunu hatırlarsınız. 

İkinci Dünya harbinden sonra da yine ma
hut ideoloji Avrupa'yı İtan ve ateşe bulamak 
Fransa ve İtalya'yı çökertmek istediği zaman 
müessir silâh olarak greve el atmıştır. Bütün 
bunlara rağmen kendilerini ulema, filozof ve 
akıllı sanan birtakım kimseler çıkıp ne yapa
lım, olur, çare yoktur. Madem ki demokrasinin 
icabıdır sineye çekeceğiz, katlanacağız, diyebi
lirler. 

Aziz arkadaşlar; geçenlerde de arzettim, 
demokrasi idareleri şu iki mikrofon ahizesi gi
bi birine benzemez, tıpatıp bir birinin aynı ol-

— 358 — 



B : 35 27.1.1950 0 : 1 
maz. Taçlısı vardıı. Çift meclislisi vardır; sı
nıflısı vardır, liberalizmi kabul edeni vardır, 
devletçi olanı vardır. Demokrasinin türlü eşkâ
li vardır. 

italya ve Fransa birer demokratik idaredir. 
îtalya ve Fransa'da komünist partilerin, mev
cudiyetine ve faaliyetine müsaade edilmiştir. 
Şimdi birtakım ulema ve ukalâ çıkıp da, Fran
sa ve .İtalya'da komünist faaliyetlere müsaade 
edildiği halde bizde müsaade edilmediği için 
memleketimizi demokratik olmıyan bir idare 
diye tavsif ederse buna ne diyelim. Acaba Tür
kiye için de ayni sebeple böyle bir tavsjfte bu
lunanlar çıkacak mı dersiniz? 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, bunların soru He münasebeti nedir? 1 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, soruyu din-
lediyseniz göreceksiniz ki, çok şümullüdür. Bu 
işlerde izahat verebilmek için Bakan bu misal
leri zikretmek mecburiyetinde kalabilir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Bâzı zevatın 
istifade etmesi lâzım. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım; 
dünyanın halk idaresi nizamını kabul etmiş ce
miyetlerin de birtakım tandanslar belirmiştir. 
O tandanslardan biri şudur: Monarşi sistemini 
kaldırmak, yerine cumhuriyeti ikame etmektir. 
Son 30 sene içinde başlarında birer tacidar bu
lunan kaç memleketin taçları devirdikleri mo
narşiden cumhuriyete geçtikleri hatırlanmaya 
değer daha demokrasilerde bir cereyan başla
mıştır. Demokratik idarelerde bir cereyan baş
lamıştır. Demokrat idarelerde heliren diğer 
tandans:.. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Tandans?.. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Devamla) — Af buyurun. Temayül 
demek istiyorum. Beliren temayüllerden birisi 
de Devlet vazifelerinin şümul kazanmasıldır. 
Eskiden, Devlet kendi vazifelerini çok dar bir 
daire içinde görürdü. Şimdi Devlet kendi vazi
felerini çok daha genişlemiş görmektedir ve 
bütün dünyada bunun tecellisini görmekteyiz. 

Yine demokratik idarelerde bejiren bir te
mayül de zümre ihtilâflarına karşı Devletin 
bir tahkim mekanizması kurmuş olmasıdır. Ge-
çenki konuşmamda arzetmiştim, yakın zamanlara 
kadar Birleşik Amerika'da grev müessesesi j 

I mutlak olarak bütün hürriyeti ile işliyordu. 
Fakat geçen sene meriyete giren Taft ve Hart-
ley Kanunu ile grevler son derecede tahdit edil
miştir. Aynı surette 1927 de İngiltere'de Tre-
düniyonlar Kanunu ile tahdit yoluna girmiştir. 
Avusturalya mecburi bir tahkim sistemi koy
muştur. Belçika tahkim işini yarı mecburi bir 
hale getirmiştir. Yani bütün dünyada demok
ratik idarelerde vaktiyle başıboş, alabildiğine 
mevcut olan, serbest olan bu müessesenin kal
dırılmasına ve yerine başka bir sulh ve adalet 
vasıtasının ikamesine doğru gidilmektedir. Ge
çen sene Amerika'da çıkan Taft ve Hartley Ka
nunu, 1927 de İngiltere'de kabul olunan Tre-
düniyonlar beşeriyetin ve demokratik* idarelerin 

I hangi istikamette olduğunu aynen beyan gös
termektedir. Biz de mecburi tahkim usulünü 
ikame ederek, bu usul vasıtasiyle sınıflar ara
sında mücadeleyi kaldırmak yolunu tutmuş bu
lunuyoruz. Ve geçen gün bizim mecburi tahkim 
mekanizmamızın nasıl işlediğini ve ne neticeler 
istihsal ettiğini arzetmiştim. Tahkim müessese
mize mahallî ve merkezi mercilere 80 kadar 
mesele gelmiştir ve bu 80 mesele hemen hemen 
tamâmiyle işçi lehine halledilmiş bulunmakta
dır. Merak edenler Resmî Gazeteden tahkim me
kanizmasının hakem kurullarının kararlarını 
öğrenebilirler. Ama, bütün bunlara rağmen ya
ni işin bu mahiyetine rağmen ve dünyanın bu 
gidişine rağmen içimizden bâzıları çıkıp da 
«ben o neviden bir demokratik idare istiyorum 
ki, grevli olsun» diyebilirler. Ancak, demokra
tik idarelerin bir şiarı da akalliyetin ekseriyete 
tâbi olmasıdır. Eğer Türk Milletinin Çiftçileri, 
Türk esnafı, Türk tüccarları Türk sanayicileri, 
Türk serbest meslek erbabı hekimleri, öğret
menleri zabitleri, memurları ve bilginleri ve 
Türk işçisinin kahir ekseriyeti tutup da hayır 
efendiler, biz bu neviden demokrasi istemiyo
ruz. Hiç kimseye hayri dokunmayan, cemiyetin 
iktisadi ve içtimai bünyesine hayır getirmiyen 
grevli lokavtli; didişmeli, boğuşmalı demokra
siyi istemiyoruz derlerse o zaman grevsiz ve 
lokavtsız bir demokrasi tahakkuk etmiş büyük 
ekseriyetin istediği tahakkuk etmiş demektir. 
Ve Türkiye'de bu halde de tam bir demokrasi 
var demektir. (Bravo sesleri) 

Şayanı hayrettir bâzı kimseler de çıkıp grev 
olmaması hürriyet prensiplerine münafidir, di
yorlar. 
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Arkadaşlar, Tıer Türk kelâm hürriyetine, fi

kir hürriyetine ve itikat hürriyetine sahip ol
duğu gibi çalışma hürriyetine de sahiptir. Isti-
yen her Türk. istediği nesleke intisap edebilir. 
Bir Türk çocuğunu bundan kimse menedemez. 
O isterse intisap ettiği meslekten ayrılabilir. 
Ben bugün taşıdığım sıfattan ve faaliyetten ay
rılabilirim. Kimse benim elimi, kolmu tutamaz. 
Falan iş yerinde çalışan vatandaş usul ve âdab, 
dairesinde işinden ayrılabilir. Bütün hürriyet
ler masun olduğu gibi çalışma hürriyeti de ma
sundur. Memnu olan nedir? Memnu olan bir 
kitlenin sözleşerek o iş yerindeki faaliyetini ta
til ile işi ve istihsali akamete uğratması... Mem
nu olan budur. • Bu düunyada mutlak bir hürri
yet yoktur. Tekrar arzediyorum; hürriyetler 
hürriyetlerle mahduttur, hürriyetler hürriyet
lerle mukayyettir. Ben sizin hürriyetinizi ihlâl 
etmediğim müddetçe hür olabilirim. Eğer bir 
kitle ferden ferda falan işten çıkabilme hürriyet 
ve serbestisine mâlik olduğu halde münferiden ve 
bir zaman fasılasiyle çekilmeyip de sözleşerek iş 
yerlerinde faaliyeti durdurur ve birden işini ter-
kedecek olursa ozaman daha büyük kitlenin mil
letin hürriyeti ihlâl edilmiş olur. Bir uzvunu 
teşkil ettiğimiz zümre ile birlikte büyük cemiye
tin hürriyetini ihlâl etmiş oluruz. Buna hakkı
mız yoktur. 2 - 3 yüz bin nüfuslu bir beldenin 
ışığını, havagazını istihsal edenler nihayet birkaç 
düzüne insan veya birkaç yüz insandır bunların 
bir anda işlerini terkederek 2 - 3 yüz bîn insanı 
karanlıkta bırakmıya, 2 - 3 yüz bin kişinin hakkı-
nı ihlâl etmeye hakları yoktur. Arkadaşlar, bu 
söylediklerim açık. hakikatlerdir. Türk Milletinin iş 
bölümünde yer almış olan büyük vatandaş kitle
leri bu hakikati tamamîyle bilmektedirler. Fahri 
Kurtuluş arkadaşım, demin size söylediğim gibi 
yurdun her tarafındaki yiğit, mert, eşyanın ha

kikatini birçok gözü bulanık görmekte olanlardan iyi 
gören işçi vatandaş kitlelerinden telgraflar me
sajlar almaktayım. Hepsi de kendilerine maletmek 
istenen düşünce ve hareketler karşısında teessür
lerini, infiallerini izhar etmektedirler. Bâzı ga
zetelerin iri manşetlerle, hakikatları başka tür
lü görme gayretlerine rağmen, büyük vatandaş 
kitleleri de Türk işçisinin tahriklere kapılmadı
ğını ve memleketin yüksek menfaatlerine bağlı ol
duklarını bilmektedir. Bu cihetten müsterih ol
manızı rica ederim. 

Maruzatımı bitirmeden evvel vicdanımın ba-
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na yüklediği bir vazifeyi yapmak isterim. Geçen 
gün bu mevzuda yine konuşmuştum. Konuşma
mı mütaakıp muhterem arkadaşlarım iltifatlar
da bulundular. Bana, doğru söyledin dediler. 
Bu suretle tasvibini esirgemiyen arkadaşlar ara
sında bilhassa bir arkadaşım, izin verirseniz onun 
adını burada zikredeceğim; Sayın Doktor Mitat 
Sakaroğlu, bana doğru hareket ettiğimi, doğru 
düşündüğümü, bu dâvada benimle beraber oldu
ğunu söyledi ve beni derinden ,vicdanen müte
hassis etti. Bu yiğit arkadaşım benimle aynı 
partiden değildir ,sizi nasıl seviyorsam o arka
daşa karşı da ayni duyguları taşımaktayım. 

Bunu şunun için söylüyorum ki, bu arkada
şım Meclise girdiği zaman ayrı bir siyasi par
tinin safları arasında idi. Şüphe etmiyorum ki 
bu meselede - yalnız bu meseleden bahsediyo
rum - bugün nasıl düşünüyorsa, teşriî hayata ilk 
intikal ettiği zaman da aynı şekilde düşünmek
te idi. Bu arkadaşın mevcudiyeti bana şunu dü
şündürüyor. Muhalefet saflarında bu dâva
da Mitat Sakaroğlu gibi düşünen Millet çocuk
ları vardır. Onların da yanlış bir gidişi tenkid-
de benimle beraber olduklarını bilmekteyim. 
Onlara geçenki konuşmamda teşekkürlerimi ifa
de etmiştim. Fakat ben bu yiğit memleket ço
cuklarını başka bir vazifeye davet etmek iste
rim: Saflarını muhafaza etsinler, fakat bilsinler 
ki siyasi heyetleri maalesef yanlış bir istikame
te doğru gitmektedir. (Sağdan şiddetli gürültü
ler) Ook temenni ederim ki, direksiyona geçsin
ler. Rehberliği ele alsınlar. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Suale cevap mı veriyorsun yoksa bize ders mi? 
(Sağdan; gürültüler) 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SÎRER (Devamla) — V e istikameti düzeltsinler. 
Şimdi çok tehlikeli bir yolda yürüyorlar. 

Türk Milleti onların siyasetini asla tasvip 
etmiyecektir. 

Bu yolu değiştirmezlerde pek muhtemeldir ki 
Türk Milleti gelecek ilk umumi seçimde teşek
küllerini siyaset sahnesinden tasfiye edecektir. 
(Soldan; alkışlar. Sağdan; gürültüler) 

BAŞKAN — Sükûneti ihlâl ediyorsunuz. 
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Fi

kirlere hürmet etmesini bilsin. Tamamen sadet 
haricinde konuştular. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Hükümet noktai nazarını izah 
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etmesin mi? Ne demek istiyorsunuz t (Sağdan; 
gürültüler) 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Mütemadiyen bize taarruz ediyor. 

FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Muhterem ar
kadaşlar; Türk Milletinin 25 senede kazandığı in
kılâp hareketlerinin temeline dinamit konmak is
teniyor. Arkadaşlar bin bir müşkülâtla kazandı
ğımız nimetleri taklitçilik hastalığına kapılarak 
kaybedemeyiz. Grev silahı artık bolşevizmin bir 
aleti ve tahrip vasıtası haline gelmiştir. Türk 
işçileri arasında asla böyle düşünen bir adam 
veya bir zümre bulunmadığı Çalışma Bakanımız 
tarafından söylendi; dinledik ve sevindik. Bi
naenaleyh, Türk işçisine mal edilmek ve onun 
yüzüne sürülmek istenilen leke Çalışma Bakanı 
tarafından yüksek huzurunuzda delilleri arzedi-
lerek silinmiştir. Bu hususta Çalışma Bakanına 
işçi vatandaşlarımız adına teşekkür ederim. 

Türkiye'de ilk defa grev hakkından bahseden 
ve komünist bir mecmua olan Aydınlık Gazete
sinde şu şiir vardı. 1921 den sonra yine 
inkılâpçı, kırmızı meslektaşlar diye ikinci Enter-
nasyonalda 1922 de çıkan ve grev için şu husus
lara dikkat edilecektir, diye ameleye yapılan ta
mimle şu cihet vardır; « bütün iktisadi taarruz
ların idaresinde umum proleter kuvvetlerden is
tifade etmeli ve işe başlarken vaziyeti, kuvvetin | 
miktarını, mağlûbiyet ve muvaffakiyet ihtimalle- I 
rini iyice hesap etmelidir. Herhangi bir tatili 
işgal hareketinin muvaffakiyetle icra edebilmesi 
için herkes, iyi hazırlanmış olmakla beraber, aynı I 
zamanda maksat ve gaye iyice tavzih edilmeli ve 
umumun iştiraki temin edilmiş olmalı, grevi ida
re edenler ise kitle ile mütesanit olmalıdır ». 

Bütün bu kitapta daima grev lehine ve daima 
sabote edilmesi lâzımgelen işler bildirilmektedir. 
Vaktiyle ameleyi zehirlemek için bütün amelele
re dağıtılan bu kitap tamamiyle komünistliğin 
mürevvici efkârıdır. 

Kitabın ikinci cildi faaliyet programıdır. Ki
tabın sahipleri içinde hep grev yapılmalıdır, şu
ralarda buralarda yapılırsa faydalı olur, patron 
amelenin esiri haline getirilmemelidir, amele pat
ronun tehdidi altında bulunmamalıdır, kayışları 
keseceksiniz, makinaları kıracaksınız, ham madde 
depolarım yakacaksınız, işi tatil edeceksiniz, f ab- I 
rikayı işlemez hale getireceksiniz, demektedir. 

Bunlar 1921 de çıkan neşriyattır. 
Bu, görüşler mecmuasını hepiniz tanırsınız, | 

komünizan fikirler neşreder. Zannederim, mahi
yeti hepimizce malûmdur. Burada Türkün hakkı 
Hükümet tarafından tanınmıyor diye yazılar 
vardır. İşçiye grev tanınmalıdır diyor. 

Şu, Gün mecmuasını zannederim hepiniz ta
nırsınız. Burada tarihin kaydettiği grevler ve 
grev hakları diye yazı vardır. 

Başdan mecmuasını da zannederim tanırsınız. 
1948 de çıkan nüshasında grev hürriyeti diye baş
lı başına tahrik konusu olan bir yazı vardır. 
Hükümete hücum ediyor ve grev hakkını tanıma
dığından dolayı Faşistlikle itham ediyor. 

Yine (Baştan) Mecmuasında grev adlı ve baş
tan aşağı işçiyi tahrik eden ve pazu kuvvetiyle 
hakkını almıya teşvik eden bir yazı vardır, bu 
da tahrikçi bir yazıdır. 

îşte arkadaşlar; Türk cemiyeti içinde komü
nizan faaliyetten olan, yüksek huzurunuzda 
okuduğum bu yazılar matbuata aksedenlerin 
bir kısmıdır. 

Diğer taraftan Türk amelesi hiçbir yabancı 
tahrike kapılmadan -efendice vazifesinde çalış
maktadır. Bunu defaatle gözlerimle gördüm. 

Nitekim bugünkü öğle radyosunda Zongul
dak işçisinin beni heyecana sevkeden bir ifade
sini belki siz de dinkmişsinizdir, diyorlar ki, 
biz grevin şiddetle aleyhinde olmamıza rağmen 
bâzı kimSteler var ki,güya bizi temsilen grevin 
lehinde olduğumuza dair öteye beriye telgraflar 
çekiyorlar. Bu adamlar katiyen Türk işçisini 
temsil edemezler. Türk işçici grev istemiyor, di
ye 50 000 imza namına Ajansa telgraf çekil
miştir. Bu haberi Ajans bugün öğle radyosunda 
vermiştir. 

Arkadaşlar; Türk işçisi ihtiyaçlarını gider
mek için grevi vasıta saymıyor. İş Kanunu çı
kardık, Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu 
çıkardık, nihayet dünya üzerinde geç de olsa 
Çalışma Bakanlığını kurduk. Bugün zanneder-
misiniz ki; dünyanın her hangi bir yerinde kuv
vetli sendikalara dâhil her hangi bir işçi gibi, 
bizim işçimiz de efendice müracaat ettiği zaman 
hakkını alamaz? Bakanlığa karşı şikâyet hak
kından mahrumdur, hayır arkadaşlar. Diğer 
vatandaşlarımızın hiçbirisinden farklı olmıyan 
bir muameleye tâbidir. Haklı ise hakkını alır. 
Hakjsızsa haksız çıkar. 

Nihayet birkaç gün evvel İş Mahkemeleri ta
sarısı huzurunuza geldi. Binaenaleyh daima işçi 
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lehine kararlar alındığı bir sırada, bir safhada 
memleket içinde bâzı sesler yükseliyor, bu sesler 
Türk işçisini istismara çalışıyor. 

Arkadaşlar, bu, efendilik değildir. Türk iş
çisi istismar mevzuu değildir ve olamaz. Gerçi 
gönlümüzün istediği şekilde Türk işçisine he
nüz refah sağlamış değiliz; fakat o yoldayız. 
Memleket iktisaden yükseldikçe ve refahlandık-
ça bütün zümreler gibi işçi zümresinin de refa
hı artacaktır. Demokrasinin temeli çalışanla
rın çalıştığı nispette, emeği nispetinde hakka 
malik olmasıdır. Biz bugün İstırabı hafifletmek 
için elimizden geleni yapacağız ve yapıyoruz. 
Fakat kominformanm çok şiddetli bir şekilde 
aramızda çalıştığı ve çok şiddetli bir şekilde 
memleketin içinde tutacağını zannettiği bâzı fi
kirleri speküle ettikleri bir sırada işçilerin ihti
yaçlarını istismar etmeye hiç kimse politika ica
bı ile dahi olsa tenezzül etmemelidir. Türk işçi
lerine Yüksek Huzurunuzda sevgi ve selâmları
mı yollar ve milliyetçilik dâvasında gösterdik
leri hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. (Bra
vo sesleri). 

4. — GÖRÜ! 

1. — Sinob Milletvekili Cevdet Kerim înce-
dayı'nın, tescil edilmiyen birleşmelerle bunlar
dan doğan çocukların tesciline ve gizli, kalmış 
nüfus vakalarının cezasız olarak kaydına dair 
olan 4727 sayılı Kanun hükmünürı iki yıl daha 
uzatılması hakkında Kanun teklifi ve. İçişleri ve 
Adalet Komisyonları raporları (2/181) [1] -

BAŞKAN — Efendim, bu tasarının tevziin
den itibaren henüz 48 saat geçmemiştir, fakat 
gündemde mevcut olduğu için müsaa'de buyu
rursanız, bugün müzakeresine devam ederiz. 
(Muvafık sesleri, devam sesleri). 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından ön
ceki birleşmelerden kanunun yayımı tarihinden 
bağlıyarak üç yüz gün içinde doğan çocuklarla 
ana ve 'babaları hakkında da birinci madde 
hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — İkinci madde hakkında söz is-
tiyen yok. Maddeyi okunuza sunuyorum. Kabul 

[1] 118 e ek sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Usûl hakkında söz istiyorum. 
(Gündeme sesleri). 
BAŞKAN — Oturun, sizi ilgilendirmez. Şah

sınızdan foahis açılmadıkça size söz veremem. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Takrir veriyorum. Müsaade buyurun. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Soru bitmiştir. 
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) —Derhalce

vap vermeye hazır olduğunu söyliyen Bakana 
'karşı aynı mevzuda bir soru takriri veriyorum. 
Binaenaleyh hazır mıdır? Cevap versinler. 

BAŞKAN — Bu şekilde derhal cevap veril
mesi usule aykırıdır, önergenizi verirsiniz, baş
ka bir gün konuşulur. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Kendileri bu mevzuda hazırım diyorlardı. Hazır 
olup olmadıklarını soracağım. 

BAŞKAN — önergenizi verirsiniz, usulen 
bir suretini tebliğ öderiz, s!onra cevap verilir. 
Usulü bozamayız. (Gündeme sesleri, otur ses
leri). 

ULEN İŞLER 

edenler... Etımiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4 Ekim' 1926 tarihinden önce 
yapılan ve tescil edilmemiş olan evlenmelerle 
TDU evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış 
çocukların ilgilileri belge veya mahalle veya köy 
ilmühaberleri ile nüfus memurluğuna baş vur
dukları surette kayıt ve tescilleri yapılır. 

BAŞKAN — Necati Erdem. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Sayın arka
daşlarım; 4 Ekim 1926 tarihinden evvel yapı
lan evlenmelerde, 'bu evlenmelerin de tescil edi
leceğini madde tasrih etmektdir. Bundan başka 
evlenmeden hâsıl olan çocuklar da tescil edile
cektir. Çocukların tescilini istemek ilgililere 
aittir. Bu ilgililer kim olabilir. Ana ve babalar. 
Bunun haricinde-, aması, babası ölmüşse, bu ço
cuklara tâyin edilen vasidir. Bana kalırsa, bu 
çocuklara da tescil istemek hakkı verilmiştir. 
Elverir ki; o çocuk mümeyyiz veya reşit olsun. 
O çocuğun kendisini nüfus sicillerine kaydet
tirmesi için reşit olması şart değildir. Temyiz 
kddreti kâfidir. Hattâ temyiz kudreti olan bir 
çocuğun şahsi hükümlere mütaallik mııamelele-
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ri veli veya vasinin iznine muhtaç değildir. Şi- I 
çile kaydedilmek, nüfus kütüğüne yazılmak 
ahvali şahsiyedendir mümeyyizi olan bir çocuk 
bunu kendisi yapabilir. Bu itibarla maddei ka-
nuniyede tescilleri yapılmamış çocukların; il
gilileri yerine, çocuklariyle ilgililerin demek, 
yani salâhiyetin hem çocuklara, hem de ilgilile
re verilmesi yerinde olur. Bir de bu maddei ka
nuniye beşinci maddeden ayrılmıştır. Beşinci 
maddei kanuniyede; gerek, karı koca kendi ev
lenmelerinin tescili ve gerek çocukların tescili 
için bir dilekçe ile köy muhtarlarından aldıkları 
ilmühaberlerle müracaat edecekleri yazılıdır. 
Kanunu Medeninin neşrinden evvelki evlenme
ler bu usule tâbi tutulmamış, beşinci madde 
hükmüne tâbi değildir. Hakikaten beşinci mad
de hükmüne tâbi olmaması daha kısa bir yoldur 
ve daha elverişlidir. Buna bir diyeceğim yok. 
Ancak, memur huzurunda evlenmediği halde 
birleşmiş bulunan ve karı koca gibi yaşıyan 
kimselerden husule gelen çocukların, alâkalıları 
tarafından tescili istenmediği takdirde köy muh
tarı tarafından tescili talep edilebildiği halde 
Kanunu Medeninin neşrinden evvel meşru ni
kâhla evlenmiş olanlardan doğan çocukların ve 
li veya vasileri bunların tescilini istemediği tak
dirde köy muhtarına böyle bir salâhiyet veril
miyor. Bu salâhiyetin bunlara verilmesi lâzım-
gelirdi. 

Üçüncüsü; metinde: Belge veya mahalle ve
ya köy ilmühaberleri, deniliyor. Malûm ya ma
tuf, elbette matufun aleyten başka bir şeydir. 
Bu takdirde köy ihtiyar heyetlerinin verdikleri 
ilmühaber belge olarak kabul edilmiyor, başka 
bir belge getirmesi isteniyor demektir. İlmüha
ber başka şey, belge başka şey midir. İlmüha
ber de bir belgedir. Bu itibarla maddei kanuni-
yeyi, ilgililer mahalle veya köy ilmühaberleriy
le veya sair belgelerle nüfus memurluklarına 
baş vurdukları zaman tescilleri yapılır şeklinde 
tashih edilmelidir. 

Mâruza-/.m bu dur. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, Necati 
Erdem arkadaşımızın mütalâalarını dinledim. 
Bu üçüncü madde 4 Ekim 1926 tarihinden ön
ceki şahsi hallere ait malûmata taallûk etmek
tedir. Bu tarih Medeni Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihtir. Biz bu hükmü gerek İçişleri 
Komisyonunun metninde olduğu ve gerekse 1 
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bundan evvelki 4726 sayılı Kanunda aynen 
mevcut bulunduğu için buraya aldık. 

Bu maddenin müzakeresi sırasında Komis
yonumuzda «Çocuk» kelimesi üzerinde duruldu. 
Malûmu âliniz 4 Ekim 1926 tarihinden bugüne 
kadar geçen zaman itibariyle artık o tarihten 
evvel doğmuş olanlara şimdi çocuk demek caiz 
olmamak lâzımgelir. Hattâ tarih itibariyle re
şit olmaları için gereken zaman, fazlasiyle geç
miştir. Fakat Medeni Kanunda çocuk tâbiri 
kullanıldığı için ve eski kanun metninde de ay
nen mevcut bulunduğundan buradaki çocuk tâ
birinin ana ve babaya izafeten ve onların ço
cuğu olduğu mânasına olm^k üzere aynen mu
hafazasında bir mahzur görmedik. Fakat arka
daşımızın dediği gibi bu çocuklar hakikaten 
şimdi reşit olmuş kimseler oldukları için çocuk
larla ilgili kimseler demek muvafık olur, bun
lar kendileri de istiyebilmelidirler. 

Biz nüfus umum müdürlüğünden aldığımız 
izahata göre 1926 tarihinden evvel evlenip de 
nüfusa geçmemiş ve çocukları olup da tescil 
edilmemiş vaziyette kalmış olan kimseler ender
dir. Ellerindeki istatistikler de bunu böyle gös
termektedir. Çünkü geçmiş kanunlarla bunların 
tescil vaziyeti temin edilmiştir. Fakat bir, iki 
tane de olsa Türkiye içinde bu vaziyette hiç 
kimse açıkta kalmasın diye eski kanunda mev
cut olan hükmü buraya aynen aldık. 

Buradaki ilgililerden maksat Kanunu Mede
nideki alâkalılardır. Yani velisi, vasisi, hattâ 
amcası da olabilir. Burada çocuk yaşını aşmış 
olan kimselere de bu hakkı vermek için bunu 
tasrih lâzımdır. 

Buradaki belgeden maksat ise; kanuna göre 
elinde bulundurması gerekli vesikalardır. Belge 
yoksa mahalle ve köy ilmühaberi ile de yapılabi
lir. Belge veya mahalle veya köy ilmühaberleriyle 
bu işi yapabilsin diye bu hüküm tesis edilmiştir 
ve bu enderi nâdirattan bir vaziyet olarak müta
lâa olunmuştur. Kanunu Medeniden evvel ta-
haddüs etmiş bir hal olacak ve şimdiye kadar kal
mış da şimdi tesciline lüzum görülmüş olacak. 
Kanunda her hangi bir boşluk kalmasın diye ev
velki kanundaki hüküm buraya nakledilmiştir. 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Bir sual so
rabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
. NECATİ ERDEM (Muğla) — Efendim, 

«belge veya mahalle...» denildiğine nazaran, bu 
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atıf, mahalle veya köy ihtiyar heyetleri tarafın
dan verilen ilmühaberin, belge olmadığını ifa
de ediyor dedim. Bir belge, matufünaleyhi bir 
de ihtiyar heyeti. Matuf, matufünaleyhten 
başka bir şey olduğuna nazaran demek, heyeti 
ihtiyariye belge verecek. Zaten belge olmasaydı 
bunu kabul etmezdik. Bu mahzura gitmemek 
için bendeniz, belgeden evvel; ilgilileri mahalle 
veya köy ilmühaberleri ile nüfus memurluğu
na, ilmühaber ve varsa sair belgelerle, dediği
miz takdirde bu mahzur ortadan kalkmış olur. 

EMlN HALÎM ERGUN (Ankara) — Mak
sat; tamamen arkadaşımızın söyledikleri gibi
dir. Eski kanunun metninde böyle olduğu için 
bunu bu maddeye bu şekilde ve değiştirmeden 
aldık. 

NECATÎ ERDEM (Muğla) — Kanunu Me
deninin neşrinden sonra vukuagelen birleşme
lerde doğan çocukların alâkalıları, yani veli ve
ya vasileri bu tescili istemedikleri, böyle bir alâ
kalıları bulunmad-ığı takdirde köy muhtarları, 
ihtiyar heyetlerine tescil etme hakkını tanımak. 
Orada niçin tanınıyor da burada tanınmıyor? 

Madem ki maksat tescil etmektir, bu kabil 
çocukların alâkalıları bulunup bulunmadığı ve' 
tescilini istemedikleri takdirde ayni ihtiyar he
yetine niçin bu salâhiyet verilmiyor, bunu anla
mak istiyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Mütaakip mad
delerde muhtarlara verdiğimiz salâhiyet umu
midir. Binaenaleyh muhtarlar ve bu işle vazifeji 
memurlar tarama yapacaklardır. Bu kabil, ya
ni bu maddede vaziyeti gösterilen şekilde bir 
kimseye tesadüf ederse, aynı şekilde ve kendile
rinin müracaat imkânı bulunmadığı takdirde 
aynı suretle haber vereceklerdir. 

Yalnız burada Kanunu Medeniden evvelki 
zamana ait kanuna göre yapılmış olan evlenme
ler tescil edilmemiş şeklinde olan vaziyetleri mü
talâa ettik. Aradan çok zaman geçtiği için, bu 
yola bir vaziyet mevzuubahis olursa kanunda 
bir boşluk olmasın diye düşündük. Eski kanun
da olan hükmü aynen buraya naklettik. «O bel
geleri ve» şeklinde maddede bir tashih yapılma
sını kabul ediyoruz. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Sonra bir atıf 
meselesi var. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
HALIM ERGUN (Ankara) — «Çocukların ken-
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dileri ve ilgilileri» denecektir. 

BAŞKAN — Başka tashih var mı? Kesin ola
rak söyleyin. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
HALIM ERGUN (Ankara) — Kesin olarak ar-
zediyorum, bir de «mahalle veya köy ilmüha
berleri varsa sair belgeleriyle» denecektir. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi yapılan tas
hihlerle tekrar okutuyorum. 

MADDE 3 . - 4 Ekim 1926 tarihinden önce 
yapılan ve tescil edilmemiş olan evlenmelerle bu 
evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış ço
cukların kendileri veya ilgilileri, mahalle veya 
köy ilmühaberleri varsa sair belgeleri ile nüfus 
memurluğuna baş vurdukları surette kayıt ve 
tescilleri yapılır. 

İSMET EKER (Çorum) — Sözcü yanlış söy
ledi «Kendi veya ilgili» denmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum • Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Türk Medeni Kanununun yü
rürlüğe girmesinden önce boşandıkları halde bo
şanmaları nüfus kütüğüne tescil edilmemiş olan 
karı koca sulh yargıcı önünde bu hususu müşte
reken beyan suretiyle tesbit ettirdikleri ve bun
ların birinci maddede yazılı olduğu şekilde başka 
kadın veya erkekle birleşmelerinden çocukları bu
lunduğu takdirde haklarında mezkûr madde hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince karı, koca 
gibi yaşıyan kadın ve erkek bu birleşmelerin ev
lenme suretiyle tescili için birlikte bu birleşmeden 
doğan çocukların kaydı için de ilgililer; muhtar
lara baş vurup alacakları ilmühaberleri bir dilek
çeye bağlıyarak yerin en büyük mülkiye üstüne 
vermek usretiyle istekte bulunurlar, ilgililer ço
cukların tescili için istekte bulunmadıkları suret
te bunları bir ilmühaber vermek suretiyle yaz
dırmakla mahalle ve köy muhtarları ile köy ih
tiyar meclisi üyeleri ödevlidirler. 

Mülkiye üstleri verilen dilekçe ve ilmühaber
leri nüfus kayıtlarına göre kanuni şartları ha
iz olanların tescilinin yapılması için nüfus idare
lerine havale eder. 
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Nüfus idarelerince yapılacak inceleme sonun

da kanuni şartların bulunduğu anlaşılırsa vaka
ların hemen tescili yapılır. Muhtarların yaptır
mak istdkieleri tesciller nüfus idaresi tarafın
dan hemen babaya tebliğ olunur. Babanın bulun
duğu yer belli değilse ikametgâhının kapışma 
asılmak suretiyle ilân olunur. Otuz gün için le 
itiraz vukuDUİmadığı takdirde ve itiraz halinde 
sulh yargıçlığmca verilecek karara göre tescil 
yapılır. Tebliğ ve ilânların yapıldığını ve itira
zın vukubulmadığmı tesbit eden tutanaklar veril
miş ise sulh yargıcı kararları nüfus idarelerince 
dosyalarında saklanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. 'Kabul etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Bu kanun gereğince muhtar 
lar tarafından yapılan işlemlere karşı tescilden 
evvel ilgililer veya bunların kanuni mümessilleri 
o yer sulh yargıcına itirazda bulunabilirler. İti-
raz dâvası hasımsız, olarak bir ay içinde çözüle
rek kesin karara bağlanır ve nüfus idaresine bil
dirilir. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim, bu kanun teklifinin bir kere de Adalet 
Komisyonundan geçirilmesi hakikaten çok hayırlı 
olmuştur. Maddeler üzerinde bâzı lüzumsuz hü
kümlerle tekerrür eden kayıtları kaldırmışlar ve 
ehemmiyetli bâzı düzeltmeler yapmışlardır. Bu 
bakımdan teşekkür ederim. Yalnız benim görü
şüme göre, maddelerin bâzı kayıtları üzerinde 
ilişilecek bâzı noktalar kalmıştır. Bunları sırası 
geldikçe arzedeceğim. Mülâhazalarımdan bir 
tanesi bu maddeye taallûk: ediyor. Bu madde, 
muhtar tarafından yapılan işlemlere karşı tes
cilden ewe!I ilgililer veya kanuni mümessiller 
yargıca müracaatla itirazda bulunabilirler di
yor. Bu madde ile ne kastedildiğini bendeniz 
kavnyatmadım. Çünkü kanunen akde müstenit 
olmadan evlilik halindeki yaşayışların karı ko
ca olarak tescili için erkekle kadının bizzat mü
racaatları şartı beşinci maddede mevcuttur. 
Kendi müracaatları ile yapılacak bir tescil için 
muftıtarm yaptığı muameleye karşı itirazları 
mevzuübahis o'lmıyaeak. doğum için zaten ba
baya telbliıgat yapılacağına dair beşinci madde
nin üçüncü fıkrasında kayıt vardır. Bu muh
tarlara yaptırmak istedikleri tescillere karşı ba-
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baya tebligat yapılır diye bir hüküm mevcut
tur. Bu tebligat karşısında, babanın, eğer ço
cuğu kabul etmiyorsa, çocuğun babası olduğu
na kani değilse, kiraz etmek yolu orada tesis 
edilmiştir. Böyle olunca ve tescilden sonra da 
ahkâmı umumiyeye göre n'üfus kaydının tashi
hi veya iptali için dâva açmak mümkün oldu
ğuna göre bu madde ile neyin istihdaf edildiği
ni, ne g$bi bir ihtiyacı karşıladığını bendeniz 
anlıyamadım. Bendeniz burada bunu anlıyamaz-
sam tatbikatta, bunu tatbik edecek memurlar 
nasıl anlıyacaklardır, bunda tereddüde düştüm. 
Komisyon sözcüsünün lütfen açıklamasını rica 
ederim. Lüzumsuz ise maddeyi kaldıralım. Ba
na lüzumsuz gibi geldi. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, Muzaf
fer Akalın arkadaşımın Komisyonumuz hakkın
daki iltifatlarına teşekkür ederim. 

Bu maddede mevzuuoahîs olan hüküm da
ha evvel mer'i olan ve müddeti biten kanun
da (Anlaşmazlık ve itiraz olursa, iş o yerin 
sulh. mahkemesinde bu kanuna göre halledilir) 
kaydını buraya almaktan ibarettir. Bunu İçiş
leri Komisyonu da almıştır. Biz bu, sulh yargı
cının görmesi lâzımgelen işe ait hükmü müsta
kil bir madde halinde tedvin ettik. Bundan 
maksadımız şudur : Anlaşamazlarsa, babaya 
telbligat yapıldı baba razı değil, yahut muhta
ra ilmühaber için müracaat edildi, muhtar ilmü
haberi vermedi, yahut nüfus memuru siz bu ka
nuna tâbi değilsiniz, dedi. Bu gibi ahvalde sulh 
hâkimi hasımsız olarak itiraz mahiyetinde olan 
bunu çözecek ve doğrudan doğruya nüfus ida
resine bildirecektir. Umumi hükümleri ilgilen
diren bir hâdise olursa o başka aşağıki madde 
onu temin ediyor. Bu itiraz tescile kadar olacak. 
Tescil için de bir aylık bir müddet kabul ettik. 
Nüfus memuru bu müddet zarfında bir itiraz 
olmazsa tescilini yapacak. İtiraz vâki olursa, 
sulh hâkimi ibu itirazı umumi hükümler daire
sinde değil, bu kanun hükümlerine göre çöze
cek. Tescil yapıldı, ondan sonra itiraz olursa ar
tık hasımlı olarak dâva, bunu takip eden mad
deler hükümleri dairesinde rüyet olunacaktır. 
Binaenaleyh burada sulh hâkimi bu kanunun 
tatlbikatında bir uyuşmazlık hâdisesi vukubul-
duğu zaman o uyuşmazlığı çözmeye salahiyetli 
olmasına matuf bir hükümdür. Nüfus memuru 
bu tescili yapmazsa veya babası razı olmazsa 
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<bu gibi vaziyetlerde de sulh hâkimine itiraz 
edilecek ve bu itirazların ne şekilde çözüleceği
ni ve ondan sonra nüfus memuruna kararın 
gönderileceğini göstermektedir. Maksadımız da 
budur. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Ha
kikaten bu dâvanın hasımsiz rüyet edileceğine 
dair maddede bir kayıt vardır. Bu kaydın ma
halli istimali olabilmesi için bu kaydın bir tat
bik sahası bulabilmesi için maddenin derpiş et
tiği şekilde yargıca gidilmesini icabettiren hal
lerin bulunması icabetmektedir. Bendeniz mad
deye göre yargıca müracaatı icabedecek bir va
ziyetin ortaya çıkmıyacağını arzettim. Çünkü 
sayın sözcü buyurdular k i ; babaya tebligat ya
pıldı, baba razı olmadı. Beşinci maddede bir hü
küm vardır; muhtara müracaat etti ; muhtar il
mühaber vermedi, evet muhtar ilmühaber ver
memiş olabilir. O da bu maddenin içine girmez. 
Bu kanun gereğince muhtarlara karşı yapılan 
müracaatlara karşı muhtar bir işlem yapmıyor, 
muhtar işlem yapmamış olabilir. Ben sizin işi
nizi bu kanuna uygun görmedim ilmühaber ve-
remiyeceğim der. 

Burada işlem yapılması değil, yapılma
ması mevzuubahis. Eğer hedef ,işlem yapıl
mamasına matuf ise maddeyi o yolda tesis et
mek lâzımdır. Muhtar vaziyeti haber vermiş 
fakat nüfus memuruna gittikleri zaman memur, 
sizin vaziyetiniz bu kanuna uygun değildir tes
cil edemiyeceğim derse, diye arkadaşım son bir 
misal getirdiler. Bu takdirde de bu madde işle
mez, Çünkü madde münhasıran muhtarlar ta
rafından yapılan işlemlere aittir. Endişem, işle-
miyecek madde tedvin etmemeye matuftur. 
Yani, fiiliyatta karşımıza çıkacak hâdiseleri hal
ledecek hüküm tesis edelim ve hâdiselere tatbi-
ka imkân olmıyan hükümleri ölü kaide olarak 
tedvin etmekte bir fayda yoktur. Ben bunun lü
zumsuzluğuna sayın arkadaşımın izahatından 
sonra daha kesin olarak kanaat getirdiğim için 
bu maddenin tayyı hakkında bir önerge takdim 
ediyorum. iş 

NECATI ERDEM (Muğla) — Bu maddei 
kanuniyede hasımsız dâvaya bakılacağı yazı
lıdır. Ilasımsız bakılan bir dâva doğru bakılmış 
olmaz. Hasım tarafın itirazı vukuunda bütün 
muameleler altüst olur. Bunu bir misal ile tav
zih edelim. Muhtar tescil için ilmühaber verme
di. Alâkadarlardan birisi sulh mahkemesine mü- i 
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racaatla muhtarın haksız ve kanunsuz olarak 
ilmühaber vermediğinden şikâyet etmiş. E., hâ
kim bundan ne beyyine isteyebilir. Bu çocuk 
anayla babanın birleştikleri zamanda husule gel
miş bir çocuk olduğunun ispatını ister. Hakika
ten çocuk anayla babanın birleşme zamanında 
doğmuş birkaç şahit getirilir. Şayet muhtarı ça-
ğırsaydı muhtar diyecekti k i : Evet bu çocuk 
bunların birleştikleri zamanda doğmuştur, ama 
bu kadın bu müddet zarfında falan veya filân
la münasebette bulunmuştur, bu çocuğun ikinci 
veya üçüncü defada münasebette bulunduğu 
kimselerden husule gelmişi olması muhtemeldir 
ve bu ciddî bir karinedir.. Bunu diyecek ve is
pat da edecekti. Fakat muhtar aleyhine bir dâ
va açılmadığı içindir ki bu delillerini mahkeme
ye ibraz edemez, ilerde hasımlı olan mahkemede 
muhtar bu çocuğa bir vasi olarak tâyin edilmiş 
olursa, tescilden sonra yapılacak muamelede ar
tık tahkikatın ne suretle neticeleneceği usulü 
muhakematı hukukiyeye göre cereyan edecek 
ve kararın sonunda muvafık veya gayrimuva-
fık bir neticenin elde edilmiş olması da mümkün 
olacaktır. Madem ki arkadaşlar, biz tescilden 
sonraki itirazları mahfuz tutmak şartiyle tes
cil edilmemiş çocuk bırakmamak istiyoruz, is
tihdaf edilen bir gayeye varmak için müşkülât 
göstermekte'bulunan bu maddenin tayyı çok 
doğru olur. ( 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Bir suale mü
saade lütuf buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Bu münasebet
le mevzuubahs olan bir milyon çocuğun anneleri 
ne olacaktır, bunlar ilânihaye paçavra mı ka
lacak, bunlar hakkında bir şey düşünmüyorlar 
mı? 

ADALET K. SÖZCÜSÜ EMÎN HALÎM ER-
GUN (Ankara) — Efendim; kabul buyurduğu
nuz 5 nci maddede sulh yargıcına itiraz hakkı 
tanınmış bulunmaktadır. Şimdi, 6 ncı maddenin 
içerisinde «Muhtar tarafından yapılan işlemle
re karşı» deniyor. Deminki mâruzâtım üzerine 
Sayın Muzaffer Akalın arkadaşım; muhtarların 
ilmühaber vermemesi bir işlem değildir, buyur
dular. Muhtarın ilmühaber vermemesi dahi 
muhtarlığa ait bir işlemdir. Bu gayet tabiidir. 
İlmühaber vermesi muhakkak bir işlem olursa, 
onun aksinin dahi bir işlem olarak kabulü lû-
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zımdır. Sayın arkadaşlarıma tekrar arzederim 
ki, burada sulh hâkimi sırf bu kanuna göre ara
da müşküller, pürüzler olursa onları çözece'k 
ve işin daha kolay intacına çalışacaktır. Yoksa 
bu işin ahkâmı umumiyeyi alâkadar eden tarafı 
yoktur. Sulh hâkiminin itiraz üzerine vereceği 
kararlarla bu ciheti karıştırmamak lâzımgelir. 
Bu hususta ayrıca aşağıda hüküm vardır. Muh
tarların yapacağı bu nevi işlemlere karşı bir 
itiraz mercii kabul etmezsek sonra umumi hü
kümlere göre halledilmesi lâzımgelen vaziyet
ler çıkar. Ve iş başka itiraz mercilerine gider. 
Ve daha uzun günler ve uzun zaman beklemeyi 
intaç eder. Ve bizim bu kanunun tatbikmdan 
beklediğimiz sürati, ve memlekette tescil edil
memiş çocuğun kalmamasını temin etmek gibi 
maksat ve gayelerimizi ihlâl eder bir durum 
hâsıl olur. Zaten bu hüküm, müddeti biten ve 
meriyetten kalkan eski kanunda dahi mevcut 
idi. Biz, buna biraz daha şekil vermiş bulunu
yoruz. Bu verdiğimiz şekil maksada daha uy
gundur. Müddet geçmeden itiraz yapılmış ise 
sulh hâkimi karar vermeden tescil yapılmasın, 
müddet geçtikten sonra karara bağlansın v-e 
tescili yapılsın dedik. Çünkü tescil yapıldıktan 
sonra umumi hükümlere göre dâvanın hasım 
muvacehesinde rüyet edilmesi lâzımgelmekte-
dir. 

Sayın Arvas arkadaşımızın irat buyurduk
ları suale gelince: Bu kanun çerçevesi içinde 
olan vaziyetleri burada mütalâa ettik ve bu
nun haricine taşmadık. Benim arzedebileceğim 
şey bundan evvelki kanun; anaya babaya ve 
çocuğa ne hak vermişse, bu kanun da ayni hak
kı vermiştir, biz bunu tedvin ederken Medeni 
Kanunun esaslarını sarsmamak için çok dikkat 
ettik, içişleri Komisyonundan bize gelen tasa
rıda medeni kanundan sonraki boşanmaların da 
teşci! edilebileceğine dair kayıt vardı, bunu 
Medeni Kanunu ihlâl eder mahiyette gördük, 
Komisyon tecviz etmedi ve buna ait hükmü çı
kardık. 

Takdir \ üksek Heyetinizindir. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Efendim; Adalet Komisyonu sözcüsü arkadaşın 
son verdiği izahatla anlaşıldı ki, maddenin ma
halli tatbiki olsa olsa yalnız bir tek hale inhi
sar edebiliyor; o da muhtardan ilmühaber al
mak için müracaat edeceklere, muhtarın bu il-
mühari vermemesi halidir. 
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Eğer kasıt bu ise, bu vaziyet istihdaf edile

cekse, bu takdirde muhtarların yaptıkları işlem
lere karşı demek doğru değildir, muhtarların 
yaptıkları işleme demek lâzımdır. Kaldı ki bu
da doğru olamaz. Çünki bu kanundan istifade 
etmek istiyenler, ilmühaberi almak üzere muh
tarlara müracaatları halinde, muhtarlar aynı 
vaziyetleri bu kanuna uygun görmiyerek veya
hut tereddüt eder veya bilgisizlik saikasiyle il
mühaber vermezse, verilmesini geciktirirse böy
le bir muameleye karşı müracaat yolu için kaza 
tarikini ihdas etmiş oluyoruz. Bu, bizim idare 
bünyemizde yepyeni bir vaziyet oluyor. Biz eta-
sivil kayıtlarına karşı badettescil kaza yolunu 
nazara alıyoruz, kablettescil cereyan eden mua
melelerle, adlî kontrolün esas itibariyle ilgisi 
olmamak lâzımgelir. Kaldı ki bu kanunun koy
duğu. esas prensip bu kanunun çerçevesine gi
ren vakaların bir an evvel nüfus kütüklerinee 
tescili ve mahalle ve köy muhtarlarının bu ka
nun dairesinde kendilerine mevdu işleri zama
nında yapmasını zaten idare âmirlerine tevdi 
etmiş bulunuyoruz. Nitekim, 11 nci madde de 
gelecektir. Bu kanunun şümulüne giren vaka
ların tesbit ve tescilini temin etmek üzere, va
liliklerce şehir kasaba ve köylerde sık sık ta
rama yaptırılır. Valiler bu taramalarda (Adalet 
teşkilâtı hariç) bütün memurları asli vazifele
rine halel getirmemek şartiyle çalıştırabilir. Di
yerek muhtarları, idare mekanizmasını faaliye
te geçirmek istemektedir. 6 ncı madde ile buna 
zıt bir vaziyet hâsıl oluyor. Bu maddenin ka
nunda yer almasından ziyade çıkartılmasını ka
nunun işlemesi bakımından daha hayırlı gördü
ğümü tekrar arzetmeye mecbur kaldım. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
EMÎN HALİM ERGUN (Ankara) — Beşin

ci madde de (Sulh hâkimine itiraz edebilir) 
! dedik. Buna göre yüksek heyet takdir buyur-
j suri. 

j Yüksek Başkanlığa 
l Arzettiğim sebeplerle altıncı maddenin kal-
I dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — önergeyi yüksek oyunuza su
nuyorum. Önergeyi nazarı itibara alanlar lüt
fen işaret buyursunlar.. Kabul etmiyenler.. 
önerge kabul olunmuştur. 
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Maddeyi geçiyoruz, madde tayyedilmiştir. 
ÎSMET EKER (Çorum) — Tay teklifi de

ğil mi?. 
BAŞKAN — Tay teklifiydi. Kabul olundu, 

bitti. 
7 nci madde, 6 ncı madde olarak olacaktır. 

MADDE 6. — Bu kanun gereğince yapılmış 
olan tescillere karşı ilgililer öğrendikleri tarihten 
itibaren altı ay ve herhalde tescil tarihinden iti
baren beş yıl içinde Medeni Kanun hükümlerine 
göre yetkili mahkemeye dâva açabilirler. Cum
huriyet savcısının butlan dâvası hakkı saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

îkinci Bölüm 

MADDE 7. — Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar tescil edilmiyerek gizli kalan kim
seler hangi yaşta olursa olsun ve kaydına işaret 
edilmemiş ölümler, ölüm yeri neresi bulunursa 
bulunsun hakiki tarihi ile bu kanun hükümlerine 
göre nüfus kütüklerine yazılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Efendim, bu madde nüfus kütüğüne kaydı yapıl
mamış ve gizli kalmış doğum ve ölüm vakalarının 
tescilinden bahsetmektedir, ölümler bahsinde 
kullanılan «Kaydına işaret edilmemiş» tâbirini 
hatalı buluyorum. 'Kaydına işaret edilmemiş 
ölüm?. Ne demek?. Esas itibariyle bir ölüm, ölüm 
tescili olarak, ölüm kaydı olarak tanzim edilmek 
lâzımdır. Nasıl bir insan, bir çocuk doğduğu za
man hangi tarihte, hangi anadan, babadan doğ
duğuna dair zabıt yapılırsa bu zaptı da buna 
muttali olanlar, bunu haber vermekle mükellef 
olanlar imza ederler ki, Kanunu Medeni mucibin
ce bu aksi sabit oluncaya kadar muteberdir. 
ölümde de ölen kimsenin kim olduğu, hangi ta
rihte, hangi günde ve nerede ne suretle vefat et
tiği de bir zabıtla tesbit edilmek lâzımdır. Bu ya
pılmadığından dolayıdır ki, kanuna bunun yapıl
masını istihdaf eden hükümler konmuştur. 

Şimdi burada «Kaydına işaret edilmemiş 
Ölüm» demek bu, hâdisenin sureti tesciliyle ilgi
li nüfus tekniğine aykırıdır. 

Onun için benim ricam küçük bir kelime dü
zeltilmesinden ibarettir. «Kaydını işaret edilme
miş» demiyelim, «kütüğe geçirilmemiş ölümlere 
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diyelim, ölümü kütüğe geçiririz. Aile kütüğüne 
otomatikman işaret edilir. 

İkincisi; «Ölüm yeri neresi olursa olsun» kay
dının bu maddede neden dolayı yer aldığını ben
deniz anlamadım. Esas itibariyle vakaların hakiki 
olarak tescilini temin etmek lâzımdır. Yani ölüm 
falan senenin filân ayında ve gününde olmuşsa 
o tarih üzerinden tesbitini sağlamak icabeder. 
Bu nasıl mümkün olur?, ölümün vâki olduğu 
yerde, ya defin ruhsatını vermeye salahiyetli ma
kamın vesikayı tanzim etmesi ile mümkün olur, 
yahut da ölümün vâki olduğu yer muhtar ve ih
tiyar heyetinin, yani hâdiseyi bilenlerin, günü ile 
saati ile vukuuna muttali olanların bildirmesiyle 
mümkün olur. Bundan dolayıdır ki, gerek Mede
ni Kanunumuz ve gerek Nüfus Kanunumuz ölüm 
vakalarını bildirmekle ölümün vuku bulduğu yer
deki ilgilileri tavzif etmiştir. Bu, onlara ait bir 
vazifedir ve bir mecburiyettir. Bu mecburiye i 
yapmamaları halinde cezai müeyyidelerin de on
lara ait olması lâzımgelir. 

O bakımdan bendeniz, «Kaydına işaret edil
memiş öülm» fıkrasının «Kütüğe geçirilmemiş 
ölüm» şeklinde değiştirilmesini ve «ölüm yeri 
neresi olursa olsun» kaydının da, umumi hüküm
lerimize aykırı bulunduğundan, çıkarılmasını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon cevap verecek mi? 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

HALÎM ERGUN (Ankara) — önrge bir defa 
okunsun. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin « kaydına işaret edilmemiş 

ölümler » fıkrasının « kütüğe geçirilmemiş ölüm
ler » olarak düzeltilmesini ve « ölüm yeri neresi 
olursa olsun» kaydının çıkarılmasını teklif ede
rim. 

Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMÎN 
HALÎM ERGUN (Ankara) — Efendim, bura
daki nüfus kaydına kelimelerini eski kanunda ay
nen mevcut olduğu için biz de böylece aldık. Ar
kadaşımın kütüğe, zapta denmesi lâzımgelir 
yolundaki mütalâasına gelince: Bendeniz bu işin 
tekniğine vâkıf değilim, teknisiyen arkadaşımın 
bana dediğine nazaran bizde ilmühaber sistemi 
cari imiş. Beyefendi zabıt sistemi cari diyor. 
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Yalnız şunu arzedeyim ki, « kütüğüne > de

mekte hiç bir mahzur yoktur. Biz de bu tashihi 
komisyon namına kabul ederiz. 

(ölüm yeri neresi olursa olsun) kaydı fazla
dır dediler. Bunu şunun için ilâve ettik. Ev
velki kanunda bu kelimeler yoktur. Fakat tatbi
katta şu gibi müşküllerle, karşılaşmışlar: ölüm 
yerinin muhtarı bu ölen adam benim nüfus def
terimde kayıtlı değildir diye ilmühaber vermek
ten çekinmiş, hangi yerin nüfusuna kayıtlı ise 
orası versin, demiş. Orası da, benim mmtakam-
da ölmedi, ölen yerin muhtarı versin, demiş. Bu 
suretle tatbikatta tereddüt ve gecikmeler olmuş. 
Bunları önlmek için ve tavzih 'babında bu iki ke
limeyi koyduk. Tensip buyurursanız kalsın. 
Kalkmasında da br mahzur yoktur. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 
Efendim, esas itibariyle arkadaşım zaten teklif 
ve mütalâama muarız değldirler. Noktai nazar
larında ısrar etmiyorlar. Yalnız bir noktayı te
barüz ettirmekte fayda mülâhaza ettiğim için 
huzurunuzu rahatsız edeceğim. 

ölüm yerleri neresi olursa olsun, sözünün 
maddede kalmasının bir mahzuru vardır, o da : 
Acaba kaydın mevcut bulunduğu yerdeki muh
tar mı mesul tutulacak? Yoksa ölümün vuku-
bulduğu yerin muhtarı mı? işte bu kelimelerin 
buraya girmesi, bizi vazife ve mesulyet tâyin 
etmekte tereddüde sevkedecektir. Bu bakımdan 
da bunun kaldırılması isabetli olacaktır. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMÎN HALÎM ER-
GUN (Ankara) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi tashih edilen şekliyle 
tekrar okutuyorum. 

(Maddenin tayyedilmiş şekli yeniden okundu). 

İkinci Bölüm 

MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar tescil edilmiyerek gizli kalan kim
seler hangi yaşta olursa olsun kütüğüne geçiril
memiş ölümler, hakiki tarihi ile bu kanun hüküm
lerine göre nüfus kütüklerine yazılır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle birlikte 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilciştir. 

MADDE 8. — Gizli kalan kimseleri, kendi
leri veya veli veya vasileri veya ev reisleri yaz
dırmakla ödevlidirler. 

Mahalle veya köyü nüfus kütüklerine geçiril
memiş ölümleri ve gizli kalan kimseleri mahalle 
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. ve köy muhtarları ile köy ihtiyar meclisi üye

leri, soruşturup öğrenerek usulüne göre yapacak
ları ilmühaberlerle nüfus memurluklarına bildir
mekle ödevlidirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

I Üçüncü Bölüm 

MADDE 9. — Yapılacak tescil işlemleri için 
i bu kanunun yayımı tarihinden itiyaren üç yıl 

içinde istekte bulunulması lâzımdır. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun şümulüne gi-
ı ren vakaların tesbit ve tescillerini temin etmek 

üzere valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık 
j sık tarama yaptırılır. Valiler bu taramalarda 
| (Adalet teşkilâtı hariç) bütün memurları asli 
! vazifelerine halel gelmemek şartiyle çalıştıra-
j bilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur... Maddeyi 
| kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

| MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak 
I işlem ve tesciller ve verilecek dilekçe ve ilmüha

berler ve açılacak dâvalar her türlü harç, resim 
ve cezadan muaftır. 

Bu kanunun yayımı tarihine kadar bildiril-
I memiş. doğum, ölüm ve evlenmelerden dolayı 

mahkeme ve idare kurullarınca hükmolunarak 
henüz alınmamış para cezalariyle infaz edilme-

I m iş olan diğer cezalar af f edilmiştir. 
i BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
i Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 12. — Bu kanunun yayımından 
| sonra, nüfus kütüğüne geçirilmemiş olan evlen-
j melerini ve her ne suretle olursa olsun doğan 

çocuklarını ve nüfusa yazılmamış kimseleri bil-
j dirmiyen ilgililerden idare kurulu karariyle on 
1 liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır 
I Nüfusa yazdırılması gereken kimse reşit ise 

ona da ayrıca aynı ceza verilir. 
MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — 

Efendim, bu madde, kanunun işlemesi için mü
eyyide olarak tesis edilen bir ceza maddesidir. 
Bu itibarla kanaatimce bu müeyyide maddesinin 
vakıalara ve mevzulara inhisar etmesi icabeder-

I di. Halbuki madde alelitlak bütün nüfus va-
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kalarmm her çeşidi ve nev'i için alâkalılar ta- j 
rafından vaktinde tescil ettirilmediği takdirde i 
bunların tâbi oldukları cezayı umumi ve de- I 
vamlı bir hüküm halinde tesis etmiş bulunuyor. 
Bu vaziyet, bir defa kanun tekniğine pek uy
gun değildir. Nüfus vakalarının umumi olarak 
tescil edilmesi için vakaları haber vermekle mü 
kellef bulunanlar bu vazifeleri yapmadıkları 
takdirde tâbi olacakları muameleler ve hüküm
ler eksikse bunu nüfus kanunu ile tamamla 
mak lâzımgelir. Çünkü bu kanunun ömrü üç 
senelik olacaktır. Yani ilgililerin bu kanunun 
10 ncu maddesindeki istisnai hükümlerden fay 
dalanabilmesi için üç sene içinde müracaat et 
mesi lâzmıdır, kanun bunu şart koşmuştur. 
Çok rica ediyorum acaba maddenin tesis etmek 
istediği cezai müeyyideyi münhasıran bu kanu
nun çerçevesine giren tescil işleri için mi yok
sa bunun dışında bütün nüfus vakalarına şâmil 
bir hüküm mü taşımaktadır. Bunu anlamaya 
gayret ettim ve gördüm ki, müeyyide münha
sıran bu kanun için mevzuubahis değildir. Çün
kü böyle olsaydı meselâ bu kanunun yayımın
dan sonra nüfus kütüğüne geçirilmemiş olan 
evlenmeleri ve her ne suretle olursa olsun do
ğan çocuklar nüfusa yazılmamış kimseleri bil-
dirmiyenler diye gayet umumi olarak yazıldığı 
için bu kanundan sonra bildirilmeyen bütün va
kalar hakkında bunun tatbik edilmesi lâzımge-
lecektir. Bu böyle bir kanundur ki, tatbik 
müddeti muayyendir, fakat içinde Nüfus Kan
unu ile ilgili devamlı bir hüküm de meveuttur.Bu 
tatbikçiler için çok güçlük doğurur. Kaldı ki, 
burada tesis edilmek istenilen hükümler nüfus 
mevzuatında mevcuttur. Bu hüküm, şunu ilga • 
ediyor mu, etmiyor mu? Memurlar bunu kesti-
remiyecektir. 

Sonra bu vakaları idare kurulu karariyle 
bildirmiyenlerden 50 liraya kadar para alınır 
deniyor. Ne kadar müddette bildirmiyenlerden? 
Bu da yok. Buradaki hükümler münhasıran bu 
kanun çerçevesi içine giren mevzular için ol
malı ve müddet de üç sene olarak alınmalıdır. 
Bunun dışındaki vakaların tescili hususunda 
kullanılması lâzımgelen müeyyideler esasen ka
nunlarımızda yaşamaktadır. 

Sonra, benim anladığım gibi, sade bu kanun 
çerçevesine giren vakalar için tesis edilmemiş 
ise bütün nüfus vakaları için de konulmuş ise, 
hatalı bir vaziyet çıkmaktadır. Nüfus kütüğü-
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j ne geçirilmemiş evlenmeleri bildirmiyenler.. Ya-
î ni bildirmek mecburiyetini âdeta kocaya tev-
I cih ediliyor. Yaşıyan mevzuatımız evlenme akdi

ni yaptırmıyan kocadan nüfusa bildirme mecbu
riyetini kaldırmış, onun yerine evlenme memu
runu bu vazife ile mükellef tutmuştur. Bugün 
yürürlükte olan kanun bunu âmirdir. Binaena
leyh, bu kanundan sonra bir evlilik akdi yaptı-
rılırsa, bu akdi yapan koca veya kadın bunu 
bildirmekle mükellef tutulamaz ki, bir ceza ile 
mükellef olsun. Bunu bildirmekle mükellef olan 
evlenme akdini yapan evlenme memuru olmas1 

icabeder. Eğer böyle değil de hüküm bu kanu
na mâtufsa o zaman hatalı ifade olur ortada ev
lilik yoktur ki, evliliğin bildirilmemesi ceza 
mevzuu teşkil edebilsin. 

Çünkü ifade şudur; nüfus kütüğüne geçiril
memiş evlenme, kanunen akit mevcut değil ki 
nüfus kütüğüne müracaat ve ihbarda bulunma
mak cezaya tâbi olsun. 

Nüfus kütüğüne geçirilmemiş vakalarda me
murlara verilecek cezayı zaten başka madde te
sis etmiştir. 

Doğan çocuklar için, kanun meriyete girdik
ten sonra doğan çocuklar için bir ay içinde bil
dirilmesi mecburiyeti zaten mevzuatımızda mev
cuttur ; sonra bu maddede müddet konulmamış
tır, bu çerçeveye giren hükümlere münhasırsa 
üç sene içinde bildirilmezse ceza ile mükellef 
olması lâzımdır, kanaatimce. Kanunun çerçeve
si içinde kalmmalıdır, aksi takdirde müddetli 
hâdiseleri birer birer tesbit ederek ve şu kadar 
müddet içinde her hâdise için birer formül bul
malıdır. Bunun yeri burası değildir. Onun için 
bendeniz bu maddenin sadece, bu kanunim 
içine giren vakaların tescil edilmemesinden 
dolayı tâbi olacağı ceza müeyyidesini tesis eden 
bir hükmü ifade eden bir metin tesbit ettim. 
Bunun kabulünü yüksek tasvibinize arzedece-
ğim. 

Yüksek Başkanlığa 
12 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini teklif ederim. 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 

Madde 12. — Bu kanun gereğince tescil edi-
lec-ek vakaların yazdırılmak üzere 9 ncu mad
dede gösterilen süre içinde hildirilmiyenlerden 

_ 3 7 0 — 



B : 35 27. 
idare kurulu kararı ile on liradan 50 liraya ka
dar hafif para cezası alınır. 

ADALET K. SÖZCÜSÜ'EMİN HALÎM ER-
GUN (Ankara) — Efendim, maksadımız bu 
kanunun çerçevesine giren vakalar ve vaziyet
lerdir. Eğer metin bunu ifade etmiyorsa, ki, ar
kadaşım itiraz ettiler, takrirlerine iltihak ede
riz. 

Biz bu kanun vesilesiyle memlekette bu su
retle kütüğe geçmemiş tescil edilmemiş bütün 
vatandaşların medeni ahvalinin tesbitini esas 
prensip ittihaz etmiş bulunmaktayız. Bizim tes-
bit ettiğimiz maddeler biraz şümullü dahi olsa 
maksada göre kabul edilmeye değer mahiyette
dir. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu 12 nci mad
de için verilen bu metni kabul ediyor mu? 

ADALET K. SÖZCÜSÜ EMÎN HALÎM ER-
GUN (Ankara) — Bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu verilen öner
ge ile .mutabıkız. O halde tasarının 12 nci mad
desi yerine bu maddeyi reyinize arzedeceğim. 
önergede teklif edilen maddeyi tekrar okutu
yorum. 

MADDE 12. — Bu kanun gereğince tescil 
edilecek vakaların yazdırılmak üzere 9 ncu mad
dede gösterilen süre içinde bildirmiyenlerden 
idare kurulu kararı ile on liradan elli liraya 
kadar hafif para cezası alınır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.... Ka
bul etmiy enler... Madde kabul olundu. 

MADDE 13. — Bu kanun gereğince: 
A) Kendilerine verilen ödevi kabul etmi-

yen veya savsıyan memurlardan: 
B) Verilmesine lüzum gösterilen ilmüha

berleri vermiyen veya geciktiren ve bölgelerin
de bulunan gizli nüfusun ve silinmemiş ölümle
rin ilmühaberlerini yaparak nüfus memurla
rına vermiyen ve tarama yapmak için gön
derilen memurlarla iş birliği yapmıyan ve bun
ların ödevlerini güçleştiren ve bu kanunun ken
dilerine yüklediği sair ödevleri süresinde yapmı
yan mahalle ve köy muhtarları ile köy ihtiyar 
meclisi üyelerinden idare kurulu karariyle on li
radan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Bu 
madde münasebetiyle de küçük bir kelime tas-
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hihi ricasında bulunacağım. îşin tekniğine uy
gun olur. Burada (Silinmemiş ölümler) kaydı 
vardır, bunun yerine (Kayda geçirilmemiş 
ölümler) demek lâzımdır. Silinmemiş ölüm keli
meleri zaten manasız bir tâbirdir. Bundan evvel 
bâzı kanunlarımıza tesadüfen geçmiş olduğu 
için, oradan buraya nakledilmiştir. Nüfus ka
yıtlarında memur her hangi bir kaydı silmek
ten menedilmiştir. Kayıt mahkeme karariyle 
tashih edilir. Böyle kalırsa yanlış anlaşılır tek
niğe uygun değildir. 

EMÎN HALÎM ERGUN (Ankara) — Eski 
kanunda olduğu için konmuştur arkadaşımın 
teklifiyle mutabıkız. 

BAŞKAN — (Silinmemiş • ölümler) yerine 
(Kayda geçirilmemiş ölümler) denmek suretiyle 
madde düzeltilmiştir. Bu şekilde maddeyi oyu-r 
miza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Yaptıkları evlenme akitİeri-
ni nüfus memurlarına bildirmeye mecbur qlan 
evlenme memurları otuz gün içinde bu ödevle
rini yerine getirmedikleri takdirde bunlar hak
kında da idare kurullarınca yukarıki maddeler
de yazılı ceza hükmolunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
MEHMET KÂMÎL BORAN (Mardin) — 

Efendim, tasarının 14 ncu maddesinde «Yaptık
ları evlenme akitlerin! nüfus memurlarına bil
dirmeye mecbur olan evlenme memurları 30 
gün zarfında bu ödevlerini yerine getirmedikle
ri takdirde bunlar hakkında da idare kurulla
rınca yukarıki maddelerde yazılı ceza hükmo-
lunuT» diye yazılıdır. Geçici kanuna devamlı 
bir hüküm konmuştur. Esasen evlenme memuru 
yaptığı evlenmeleri doğrudan doğruya ve so
nuna kadar nüfus idaresine bildirmeye mecburr 
durlar, ayrı hükümlere tabidirler. Bu maddede
ki fiiller dahi mahiyetleri itibariyle vazifeyi 
ihmal ve suiistimal gibi Türk Ceza Kanununda 
klana ağır cezaları bulunan ve ceza kesilmesi 
adalet mahkemelerinin yetkisi meyanma giren 
fiillerdir. Bu hükmün konulması suçluların çok 
hafif cezalarla kurtulmalarından ba§ka bir ne
tice hâsıl edemîyeceği gibi Ceza ve "Usul kanun
larını da sebepsiz olarak tadil etmektedir. 

Bu itibarla bu maddenin tasarı metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ediyorum. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 
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MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) -

Efendim, bu madde hakkında benini de kana
atim sayın arkadaşımın ifade buyurduklarının 
aynıdır. Hakikaten burada muayyen hâdiseler 
için muvakkat bir müddetle meriyete konmak 
üzere bir kanun tedvin edilirken, devamlı bir 
'hüküm tesis edilmesi istenilmektedir. Bunun ye
ri burası olmamak lâzmıgelirdi. 

Kaldı ki, şimdiye kadar evlenme vakalarını 
zamanında halber vermiyen evlenme memurları, 
•memur olmak itibariyle haklarında, vazifeleri
ni zamanında ifa etmemiş memurların tâbi tu
tuldukları hükümler dâhilinde muamele yapı
lırdı. Bu kanunda böyle bir esasın değiştirilme
si mevzuubahis olmamak lâzrmdir. Onun için 
bendeniz de bu maddenin kaldırılmasını teklif 
ederim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Mucip sebeplerini şifahen arz ve izah etti

ğim veçhile 14 ncü maddenin tasarı metninden 
çikarıîmasmı teklif ederim. 

Mardin Milletvekili 
M. Kâmil Boran 

Yüksek Başkanlığa 
14 ncü maddenin bu kanunda yeri olmadı

ğından kaldırılmasını teklif ederim. 
Kastamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — Önergelerin ikisi de aynı me
aldedir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Ankara) — Efendim, Komis
yonumuzca bu maddeyi tedvinde düşünülen mu
cip sebepleri arzedersem, şüphesiz takdirinizi 
kolayca kullanmak imkânını da temin etmiş 
olurum. 

Bu evlenme vaziyetlerini nüfus memurluğu
na bildirme keyfiyeti Nüfus Kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince kocaya ait iken, 3686 sayılı 
Kanunla bu vazife evlenme memurlarına veril
miştir. Fakat, o kanunda da -bildirmek için bir 
süre bulunmadığından evlenme memurlarının 
bunu, nüfus memurlarına bildirmemeîeri halin
de Sayın arkadaşım Kâmil Boran'm dediği gibi 
kendilerine Ceza Kanununun umumi hükümlen 
dairesinde bir ceza vermek imkânı bulunama
mış ve Danıştayın bir ilâmında «Müddetle mu-
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kayyed olmıyan mecburiyetlerde ihmal mevzuu-
bahis olmaz» şeklinde bir kararın sâdır olduğu 
görülmüştür. Bu karar muvacehesinde evlenme 
memurlarının zaten kanunla, mevcut olan ödev
lerini biz bir müddetle takyid etmek suretiyle 
bu işin da'ha muntazam cereyanının temin edil
mesine matuf bir kaydı kabul etmiş bulunuyo
ruz . . . . 

MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — Bir 
sual soracağım : 2576 sayılı Kanunun dördüncü 
maddesinin birinci fıkrası şöyle diyor : «Evlen
meleri 15 gün içinde nüfusa kaydettirimiyenler 
idare heyeti karariyle şu cezayı görür». 

Sonra yine 3686 sayılı Kanunun bir madde
sinde bir müddet yoktur. Umumi hükümlere gö
re ne kadar ceza verilmesi icabettiği ve ne ka
dar ceza verilmesi, Ceza Kanununda yazılıdır.... 

BAŞKAN — Oturunuz efendim. Bu soru de
ğil mütalâadır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 
HALİM ERGUN (Devamla) — Tekrar arzede-
yim; evlenmeyi ihbar mükellefiyeti Nüfus Ka
nununun 26 ncı maddesi mucibince kocaya ait
ken 3686 sayılı Kanunla bu Ödev evlenme me
murlarına verilmiş ve fakat bir müddet konma
mış. Biz bu müddeti koyduk. Bu müddet olma
yınca ihmal ve terahi kaza mercilerince kabul 
edilmemektedir. 

MUZAFFER AKALIN (Bolu) — Efendim, 
burada nüfus dairelerine bildirilmesi mecburi 
tutulan ve müeyyideye tâbi tutulmak istenilen, 
husus kanun dairesinde evlenme memurları ta
rafından yapılan akitlerdir. Yani bir defa bu 
kanunun mevzuu ile alâkadar değildir. Eğer bir 
tesis lazımsa bunu umumi kanuna koymak lâ
zımdır. Kaldı ki böyle bir hüküm tesis etmeye 
lüzum görmelerinin sebebi, bu vakaları bildir
mek mecburiyeti her ne kadar evlenme akdi 
yapan memurlara tahmil edilmişse de bunun için 
kanun bir müddet koymamıştır. Zannederim bu 
noktada eksik malûmatları vardır. Çünkü, baş
ka bir kanun, bunun için bir müddet koymuş
tur. 2576 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde ev
lenmelerin 15 gün içinde nüfusa bildirilmesi 
için mecburiyet tesis edilmiş bulunuyor. Şimdi 
bu 15 günlük müddeti bir aya çıkarmış bulu
nuyor. Müddet vardır, bildirmekle mükellef 
olan kimselerde mevcuttur. Bu bakımdan bu hü
küm zaten fazladır ve yeri de burası değildir 
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hususi bir kanun olması itibariyle maddeden çı
karılması muvafık olur kanaatindeyim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EMlN HALİM ER-
GUN (Ankara.) — Burada, komisyonunuz nok-
tai nazarında ısrar etmektedir, tatbikatın selâ
meti bakımından,... Demin Kâmil Boran arkada
şımız da şimdi Akalın arkadaşımızın dokundu
ğu noktalara temas etti. Bu 15 günlük müddet 
kocaya aittir. 3686 sayılı Kanunla bu hüküm 
değiştirilmiş bu vazife müddetsiz olarak evlen
me memurlarına verilmiştir. Muamelenin selâ
meti bakımından 30 gün müddet koyduk. Bu 
muameleler vaktiyle iyi yapılmadığından bugün 
yeni bir kanun çıkması için çalışılmaktadır. Bu
na bir daha mahal vermemek için bu maddenin 
olduğu gibi kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur. Madde 
hakkındaki önergeleri tekrar okutuyorum. 
(Maddenin tayyı hakkındaki önergeler tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — Maddenin tasarıdan çıkarılma

sını kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. 
Kabul etmiyenler.. önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İdare kurullarının bu kanun 
gereğince vereceği para cezalarına mütaallik 
kararlar kesin olup Tahsili Emval Kanununa 
göre yerine getirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ve ilânı hususunda 1322 sayılı 
Kanunun II nci maddesi uygulanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
MEHMET KÂMİL BORAN (Mardin) — 

Efendim; 1322 sayılı Kanun, kanunların ne su
retle neşir ve ilân edileceğini tanzim eden bir 
kanundur ve bütün kanunlar esasen bu kanun 
hükümlerine göre neşir ve ilân edilir. Binaena
leyh ayrıca tasrihe lüzum yoktur. Bu gibi zait 
hükümler teyidler ve tekrarlamalar kanunları 
zaıfa düşürür. Bu sebepten dolayı maddenin ta
sarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif edi
yorum. Takdir yüksek heyetinizindir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMlN 
HALIM ERGUN (Ankara) — Muhterem arka
daşlar; 1322 sayılı Kanunun 11 nci maddesini 
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müsaadenizlo okuyayım: «Cezaya, vergiye, as
kerliğe ve balkı alâkalandıran diğer hususlara 
ait kanun, nizamname ve saire deshal şehir ve
ya kasabalarda mûtat veçhile belediyeler ve 
köylerde muhtarlar vasıtasiyle ilân ettirilir ve 
keyfiyet zabıt varakasiyle tesbit edilerek dos
yasında saklanır.» 

Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer 
girdikten sonra bilhassa köylerimizi alâkadar 
eden kanunlarımızda bu hükmün mecburi oldu
ğunu tasrih etmekte fayda olduğuna dair içiş
leri Komisyonu ile de mutabık kaldık. Hiç ol
mazsa bu kabil nüfusa geçmemiş, evlenme dışı 
olmuş çocukların tescilleri için muhtarlara ve 
alâkalılara birkaç vazife veriyoruz ki köyler
de bunlar herkes tarafından duyulsun ve yerine 
getirilsin diye. 

KAMÎL BORAN (Mardin) — Bu kanunHa 
tasrihe lüzum var mı? 

EMlN HALIM ERGUN (Ankara) — Bun
dan evvelki müddeti biten kanunda bu hüküm 
yoktu. O, bu şekilde ilân edilmemiştir. 

FERİDUN FtKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Onun için de kanun işliyememiştir. (Fıkra ye-

rindo sesleri) 
BAŞKAN —• önergenizde ısrar ediyor musu

nuz 1 
- KÂMİL BORAN (Mardin) — Evet efendim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Mucip sebeplerini şifahen arz ve izah eyle

diğim veçhile 16 nci maddenin tasarı metnin
den çıkarılmasını teklif ederim. 

Mardin MHetvekili 
M. Kâmil Boran 

BAŞKAN — önerge maddenin tayyını isti
yorsa da fakat şifahi ifadeye nazaran maksat 
ikinci fıkranın çıkarılmasıdır.-Bunu nazarı iti
bara alanlar.. Almıyanlar.. önerge nazarı iti
bara alınmamıştır. 

Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

| BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
j yenler.. Madde kabul edilmiştir. 
| Tasarınnı birinci görüşülmesi bitmiştir. 

— 373 — 



B : 35 27.1 
2. — Maaş Kanuna ek 4379 sayılı Kanunun 

2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna ge 
cici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'-
in, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun ge
çici maddesine iki fıkra eklenmesine ve Bolu Mil
letvekili Lûtfi Gören'in, Maaş Kanununa ek 4379 
sayılı Kanunun geçici maddesinin kaldırılmasına 
ve bundan doğacak hakların tanınmasına ve Ma
aş 'Kanununa ek 4379 saydı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine ve geçici maddesinin 
kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair Kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon ile Bütçe Komisyonu raporları (1/460, 2/9 s 
131. ve 137) fi] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiy enler.. 

EMİNİTTİN ÇELİKÖZ (Balıkesir) — Sa
yın milletvekilleri, Maaş Kanununa ek 4379 sa
yılı Kanunun birinci ve ikinci maddeleriyle bâ
zı muvakkat maddelerinin tadiline dair tasarı ve 
teklifler bahis konusudur. Hükümet 4379 sayılı 
Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesini is
tiyor. Tasarısını, Devlet Demiryolları İşletme Ge
nel Müdürlüğü memurlarının da işbu kanundan 
faydalanmalarını sağlamak maksadiyle hazırla
mış ve Yüksek Meclise takdim etmiş bulunuyor. 

Bingöl Milletvekili Sayın Feridun Fikri Dü
şünsel arkadaşımız da cidden yerinde mülâhaza
larla bâzı muvakkat maddelerin tadilini teklif 
etmektedir. 

Bolu.Milletvekili Sayın Lûtfi Gören arkada
şımız da 4379 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
kaldırılmasını ve geçici maddenin tadilini tek
lif ediyor, düşünüşlerini teklif halinde getirdik
lerinden kendilerini tebrik ederim. Geçici Komis
yon raporu bu üç teklifi birleştirmekte ve kanu
na «4379 sayılı Kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı hükümler ek
lenmesine dair» Kanun tasarısı adını vererek, 
dört madde ve üç, geçici madde altında tasarıyı 
ve teklifleri topluyor. Geçenlerde yüksek huzu
runuzda konuşulan bu tasarı yüksek heyetinizin 
alâkasını toplamış ve ehemmiyetinden ötürü bu ta
sarı Bütçe Komisyonuna verilmiştir. Bütçe Ko 
misyonu, muayyen kanuna ek 4379 sayılı Kanu
nun birinci ve ikinci maddelerinin değiştirilmesi 

[1] 145 sayılı basmayazı tutanağın sonundud>ı\ 
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ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair Kanun tasarısı diye tetkik ve tedvin ettiği 
işbu, kanunun, dört asıl ve sekiz geçici .maddeden 
ibaret olarak huzurunuza getirmiş oluyor. Gerek
çesini dikkatle okudum. Bütçe Komisyonu çok 
yorulmuştur. Takdir etmek borcumdur. Bu vazi
feyi ifa ederek sözüme geçiyorum. 

Benim kadar hepinizi ve çevrelerimizi ilgilen -
diren bu tasarı büyük bir ihtiyaca cevap vermek
tedir. Bahis konusu bu kanunla birçok çeşitli 
memuriyetlerde bulunan yedek subay hizmetlile
rine, yerinde ve haklı olarak bekledikleri hakkı 
vermiş olacağız. Kısaca diyebilirim ki, Kanu
nu muvakakt maddeleri, İkinci Cihan Harbi yü
zünden normalden fazla askerlik yapmış olanla
rın vaktinde memuriyete intisap edememelerin
den doğan mağduriyetlerini telâfi etmek prensi-

pine dayanmaktadır. Bu güzel bir harekettir, 
kabul buyurulduğu takdirde en güzel bir tesis 
olacaktır. Ancak muvakkat sekizinci madde bu 
prensipi 1/10 nispetinde temin etmektedir. Çün
kü, Eylül 1939 tarihinden sonra askerlik yapan
ların hizmet müddetleri uzamış olduğu gibi, bu 
tarihte silâh altında bulunanlar İkinci Cihan 
Harbinin ilânı üzerine terhis edilmemiş ve as
kerlik hizmetleri pek tabiî olarak uzatılmıştır. 

Bundan ötürü Eylül 1939 dan sonra askerlik 
yapanlarla bu tarihte silâh altında bulunanlar 
arasında hiç bir fark yoktur, öyle iken, 1939 
Eylülünden itibaren, terhis olundukları tarihe 
kadar ki, hizmetleri sayılacaktır. Buna muka
bil Eylül 1939 dan sonra, muvazzaf askere alına
rak yedek subay olarak askerlikten terhis olu
nanların, hizmetlerinin tamamı, hizmet sürele
rine eklenecektir. Aralarında hiçbir fark bu-
lunmıyarak ve bu tarihte silâh altında bulun
dukları halde vaktinde terhis edilmiyen bu dev
re hizmetlilerinin ancak 1939 Eylülünden sonra
ki kısmı tanınmaktadır. Bu hal beni biraz dü
şündürmektedir. Bu hal kanunun temin etmek 
istediği muadelet ve mâdelete aykırı olacak gibi 
geliyor da içimi burkuluyor. Bu benim içimi 
eziyor. Arzım bundandır. Bundan başka birin
ci madde o yıl içinde kaydının bulunması 
bende tereddüt uyandırıyor. Yıl içinde: Bir yıl 
mı, daha mı az, tam yıl mı? Ben bunu tâyin 
edemedim. Buraya « bir » ilâvesi zannediyorum 
tasarının heyeti umumiyesi itibariyle memnuni
yeti mucip olacaktır. Yüksek Heyetinizden ka-
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bul edilip o surette çıkarsa ölçülmez bir inşirah 
duyacağım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
MUHSİN ÂDİL BİNAL (Konya) —- Muhte

rem arkadaşlar, Maaş Kanununa ek 4379 numa
ralı Kanunun ikinci maddesini değiştirecek bu 
kanun tasarısının esası yüksek tahsillerini ve 
yahut lise, ilk öğretmen okulları tahsillerini bi
tirmiş olup da her hangi bir memuriyete derhal 
girme khakkmı kazanmış olduktan sonra aske
re alınanların askerlikte, Yedek Subay Okulun
da olsun yedek subaylıkta olsun geçirdikleri 
müddetin kıdemlerine ve terfilerine sayılması
na aittir. Yani askerlik hizmeti yapmış olan 
memuriyete müstahak insanların askerlikte ge
çirdikleri müddetin memuriyet bakınîından kıy
metlendirilmesin! istilzam ediyor ki çok yerinde 
bir tasarıdır. Esasen askerlikle alâkası olmıyan 
kızlarımızın erkek arkadaşları ile birlikte her 
hangi bir okulu veyahut yüksek tahsil müesse
sesini bitirdikten sonra derhal vazifeye geçme
leri mümkün olduğu halde erkeklerin askere 
alınmaları ve askerlikte geçirdikleri müddetin 
kıdemlerinde olsun, terfilerinde olsun aleyhleri
ne sayılması büyük bir haksızlıktır. îşte bu hak
sızlık bu kanunla bertaraf edilmiş oluyor. Bu 
bakımdan bu kanun gayet yerinde, hakkaniyete 
ve müsavata uygun bir hükmü ilân edecektir. 

Bendeniz ayni espri içinde unutulmuş bir 
zümreyi yüksek Kamutaya hatırlatmak istiyo
rum. Memuriyet yapmakta iken, memuriyeti 
bırakıp da talebeliğe geçen bâzı insanlar vardır 
1939 yılı Eylülünde başlıyan İkinci Cihan Har
binden sonra takdir buyurursunuz ki, fevkalâ
de vaziyet tahsil müesseselerinde bulunan bir 
kısım insanların zaman zaman silâh altına alın 
masını ieabettirmiştir ama talebe iken silâh al- -
tına almanlar hiçbir zaman memur olarak ka
bul edilmedikleri için, bugün dahi kabul edile • 
miyecekleri için, biraz evvel espirisini arzettiğim 
bu kanundan bunların istifade etmelerini dü
şünmek lâzımdır. İşi daha sarih olarak arzetmek 
için bir durumdan bahsedeceğim: Burada bir 
Gazi Terbiye Enstitümüz vardır. Malûmu âli
niz buraya ilkokul öğretmenlerinden arzu eden
ler imtihanla veyahut her hangi bir şartla alın
maktadır. Bu ilkokul öğretmenleri Gazi Ter
biye Enstitüsüne talebe olarak girdikleri andan 
itibaren artık memur değildirler. Maaşları 
kesilmiştir. Gazi Terbiye Enstitüsündeki tahsil 

.1950 0 : 1 
müddeti zarfında burada okuyacak ve burayı 
bitirir bitirmez tekrar bir memur veya öğret
men olarak tâyin edileceklerdir. Ama 1939 Ey
lülünden itibaren bu enstitüde okuyan erkek 
talebe fevkalâdeliğin icabı olarak askere alın
mışlardır, talebelikleri devam ederken askere 
alındıkları zaman da kendilerine talim için, 
manevra için alındıkları söylenmiştir. Çünkü 
bunlar daha evvel muvazzaflık hizmetlerini yap
mışlar ve yedek subay olmuşlardır. Bunlar aske
re 45 gün için diye alındılar. Fevkalâde 
vaziyetin icabı olarak kimisi bir sene, kimisi bir 
buçuk sene hattâ bâzıları daha fazla müddetle 
askerlikte kalmışlardır. Halbuki bunlar askere 
alınmamış olsalardı tahsil müddetleri biter bit-
mez derhal memuriyetlerine gidecekler ve asker
likte geçen zamanlarını memuriyette geçirecek
ler kıdemleri bakımından hiçbir zarar görmiye-
ceklerdi. Nitekim bunlarla beraber Gazi Ter
biye Enstitüsüne ilköğretmen okulunu bitirip 
giren talebelerden kız olanlar mezun olur olmaz 
orta öğretimde bir muallimliğe tâyin edilerek 
maaşlarını almışlardır. O halde her hangi bir 
okulu bitirip de memuriyete girme salâhiyetini 
kazanmış olanlar için adalete uygun bir prensip 
ortaya konacağı sırada, memur olup da askere 
alınanların askerlikte geçen müddetlerinin me
muriyetlerine sayılması âdilâne olur ve bu bir 
zarurettir. Bunların da askerlikte geçecek 
müddetlerinin terfileri ve kıdemleri ba
kımından sayılması bu kanunun espirisine 
göre lâzımgelmektedir. Bunun için bir takrir 
sunuyorum. Eğer teklifim Yüksek Kamutayca 
kabul buyrulacak olursa Bütçe Komisyonun
dan şunu rica edeceğim: 

Ben bu teklifimi bu kanun tasarısının her 
hangi bir maddesine sığdıramadım. Sığdırmış 
olsaydım zaten konuşmamı o maddeye sıra gel
diği zaman arzedecektim. Binaenaleyh ya mu
ayyen bir madde ile veya mevcut maddelerden 
birisi içinde bunu tezekkür etsinler. Takdir 
Yüksek Heyetindir. 

LÛTFİ GÖREN (Bolu) — Arkadaşlar; Ma
aş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun mucip se
bepleri hakkında biraz malûmat arzettükten son
ra lou kanunun tadil teklifimiz hakkında da ay
rıca maruzatta bulunacağım. 

1943 senesi kabul edilen 4379 sayılı Kanu
nun hedefi Devlet hizmeti ifa eden vatandaşlar 
arasında haksız ilerlemelere mâni olmak ve ay-
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nı zamanda Devlet hizmetlerinin aksamadan 
ifasını sağlamak' maksadına matuf çok âdilâne, 
yapıcı bir kanundur. Filhakika bu kanundan 
evvel tatbik edilen ahkâma göre : 

1. Devlet hizmetine bağlamadan askere alı
nanların yedek subay olarak ifa ettikleri hiz
metler bilâhara alacakları Devlet hizmetlerinde 
kıdemlerine sayılmadığı için : 

A) Askerlikten müstesna olan kadın va
tandaş ve sınıf arkadaşlarından; 

B) Askerliğe almmıyan özürlü erkek va
tandaş ve sınıf arkadaşlarından yaptıkları as
kerlik müddetince kıdemlerinden noksan kalı
yorlar, böylece haksız ilerlemeler husule geli
yordu. 

2. Devlet hizmetinde aslî bir memuriyete tâ
yin edildikten sonra askere gidenlerin kadroları 
muhafaza edilerek kendilerine sülüs maaşı veri
liyordu. Ve bundan dolayı Devlet hizmetlerinin 
aksamakta olduğu da görülüyordu. 1108 sayılı 
Kanunun 22 nci maddesinin kaldırılması sure
tiyle bu işin düzenlenmesi gerekleşmişti. Ancak 
kanuni müktesep (bir hakkın kaldırılmasına mu
kabil Yüksek Meclis bu vatandaşların askerlik
ten avdetinde mevcut münhallere tercihan tâ
yinlerini sağlamış ve böylece askere gidenlerin 
memuriyetle alâkalarının kesilmesi hususunda
ki hükmü de kabul etmiş 'bulunmaktadır. Ve 
böylece askere gidenlerin memuriyetle alâkala
rını kesmek hususundaki hükmü de kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

4379 sayılı Kanun vatandaşın mecburi hiz
metini yedek subay olarak ifa ettiğinden dol'a-
yı emsalinden geri kalmamasını temin için de 
Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta ge
çen müddetleri bilâhara alacakları Devlet hiz
metlerindeki terfi sürelerine saymak suretiyle 
vatandaşlar arasında haksız ilerlemelerin önü
ne geçilmiştir. Bu kanun muvazzaf yedek su
bayların normal hizmetlerinin artırıldığı tarih 
olan 1 Eylül 1939 tarihinden itibaren tatbik 
edilmesi hükmünü de cami bulunmaktadır. Ka
nunun mevkii tatbika konulduğu 1943 tarihinde 
bundan istifade edecek yedek subayların adedi 
12 700 olarak hesap edilmiştir. 

1948 senesi sonuna kadar bu miktar 30 900 
olarak görülmektedir. Bunlardan az hatalı bir 
hesaba göre 22 500 memur, Yedek Subay Ka
nunundan tam olarak istifade etmiştir. Bu ve
sile ile, bir milletvekili olarak bu münevver 
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gençliğin minnet ve şükranını Yüksek Meclise 
arzetmek isterim. Bunlardan 40 bin yedek su
bay memur değildir. Takriben 1 400 adedi de 
bu kanundan hiç istifade edememiştir. (Devlet 
Demiryolları ve Denizyolları ve yüksek tahsile 
devam ettiklerinden üç yıllık müracaat müddet
lerini kaybedenler dâbil) ve daha bâzı sebepler
le 3 000 kadar vatandaş da müktesep hakların
dan çok az istifade ettiklerinden yani iki bu
çuk yıllık hizmetlerine mukabil terfilerinde on 
beş gün, bir ay, iki ay, üç ay, nihayet bir yıla 
kadar olan müddetleri kalbul edilmiş olduğun
dan şikâyet etmektedirler. Burada bahsi geçen 
takriben 4 400 vatandaşın dilek ve şikâyetlerin
de müspet cevap verilmesi için bendenizin, Fe
ridun Fikri Düşünsel arkadaşımız kanun tek
liflerimizle Hükümetin tasarısını bir arada mü
zakere etmek üzere Yüksek Meclisin tensibi ile 
Adalet ,Bütçe, Maliye, İçişleri ve Millî Savun
ma Komisyonlarından seçilen üçer zattan mü
rekkep bir Geçici Komisyon kurulmuş ve Mali
ye Bakanlığı temsilcisi ile birlikte bir kanun ha
zırlanarak Yüksek Meclise sunulmuştu. Meclis 
müzakeresinde yeniden birçok dilekler arzedil-
miş olduğundan keyfiyetin îhtısas Komisyonu 
olan Bütçe Komisyonunda incelenmesine karar 
verilmişti. Sayın Bütçe Komisyonu, işin girift 
oluşu ve işlerinin çokluğu yüzünden bu mevzuu 
uzun müddet müzakere edemedi. Nihayet işi bir 
su komisyonunda tetkik ettirdi ve büyük bir 
anlayışla hazırlamış oldukları tasarıyı Yüksek 
Huzurunuza sunmuş bulunmaktadır. Yüksek 
Bütçe Komisyonunun tesbit ettiği bu karar gü
nü bizzat bulunamadım. Bu husustaki maruzatı
mı maddelerin müzakeresi sırasında arzetmek 
üzere sözlerime nihayet verirken maddelere ge
çilmesini teklif ve rica ederim. Birinci ve seki
zinci maddelerin tadili lüzumuna kani olduğu
mu da arzetmek isterim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim; 
kanunun yüklemiş olduğu bir mükellefiyeti ye
rine getirmek vazifesiyle mükellef vatandaşlar
la kanunun bir mükellefiyet yüklemediği vatan
daşlar arasında hâsıl olan bir aksaklığı izale 
etmek üzere huzurunuza getirilmiş olan şu ka
nun, maksatları bakımından gayet iyi ve doğ
rudur. Yalnız Bütçe Komisyonu kanuna verdi
ği mâna ile bu aksaklığı yalnız muvazzaf hiz
met bakımından izale etmeyi düşünmüş aynı 
mecburiyet ve mükellefiyet olarak ihtiyat hiz-
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metin doğurduğu neticeleri hesaba katmamış
tır. Bütçe Komisyonunun, aynı kanuni mükelle
fiyetten doğan muvazzaf hizmetle ihtiyat hizmet 
arasında ne fark gördüğünü izah etmesini rica 
ederim. Muhsin Âdil Binal arkadaşım çok 
ehemmiyetli hir noktaya temas etti. Bu kanu
nun tatbikında faydası çlmıyan ve adedleri ha
kikatte fazla bulunmıyan bir zümre açıkta kal
maktadır. Bir kısım memurlar muvazzaf hizme
tini ifa ettikten sonra yüksek tahsil yapmak 
üzere fakültelere intisap etmektedirler. Tam 
bu esnada bunların askerî muafiyetleri kalma
dığı için ihtiyat olarak silâh altına alınmakta
dır. Tabiatiyle memuriyetle de ilgileri kalmadı
ğı için açıkta kalmaktadırlar; Bu kanun bu ar
kadaşların haklarını nazarı itibara almamıştır. 
Bir kısmı da tam mektebi bitirdikten sonra 
askere gitmiştir v-e hakları nazarı itibara alın
mamıştır; Binaenaleyh ben bu kanunun ikinci 
geçici maddesine bir hüküm eklenmesiyle bu 
boşluğun doldurulabileceği kanaatindeyim. 

Bunun için bir önerge takdim ediyorum. Ka
naat Yüksek Heyetinizindir. 

MUSTAFA REŞİT TÂRAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Benden evvel bu kanun hakkında ko
nuşmuş olan arkadaşlarım kanunun maksat ve 
mânasını belirttiler, eksik taraflarını meydana 
koydular. Her halde bu eksiklikler tamamlan
mak suretiyle kanun hak sahiplerine hakları
nı vermiş olacaktır. Bendeniz o mevzulara te
mas edecek değilim. Bu kürsüye gelmekten 
kastım talim ve manevra kastiyle silâh altı
na almanlar hakkında kanunda bir hüküm bu
lunmamasıdır. Meselâ ilkokul öğeretmeni iken 
yedek subaylık fiilî hizmetini ifa etmiş olanlar
dan sonradan Gazi Terbiye Enstitüsü veyahut 
diğer yüksek okullara girmiş olanlar var. Bu 
vatandaşlar yüksek tahsillerini bitirip vazifeye 
tâyin edilecekleri sırada talim ve manevra mak-
sadiyle silâh altına alınmışlardır. Silâh altına 
alındıkları.sırada memur değillerdir. 14 ay, ki
misi daha fazla, bu hizmeti ifa ettikleri ve son
ra terhis edildikleri zaman, bu vatandaşların 
askerlikte geçirdikleri hizmet süreleri memuri
yet sürelerine eklenmemektedir ve tasarıda da 
bunlar hakkında bir hüküm yoktur. Eğer ko
misyon teklifi alıp da tekrar tetkik etmiyecek-
se bir madde tedvinine çalışacağım. Asıl ben
denizin arkadaşlarımdan ayrı olarak kanunun 
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I gördüğüm eksik tarafı bu taraftır. Onu da ben

deniz tamamlamaya çalışacağım. 
Sözlerim bu kadardır. 
BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında baş

ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 

Kanun 

BÎRlNCİ MADDE — 4379 sayılı Kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Asli bir vazifeye tâyin edildikten sonra mu
vazzaf askerlik hizmetini ifa için silâh altına 
alınanların memuriyetleriyle alâkaları kesilir. 
Bunlardan terhislerinden itibaren üç yıl içinde 
memuriyet talebinde bulunanlar eski sınıf ve 
derecelerino muadil memuriyetlere tercihan tâ
yin olunurlar. 

Kısa hizmete tâbi olup da asli bir memuriye
te tâyininden evvel veya sonra muvazzaf asker
liğini yapan ve yedek subay olarak terhis edi
lenlerin terhislerinden itibaren üç yıl içinde 
memurluk için müracaat etmeleri şartiyle Ye
dek Subay Okulunda ve subaylıkta geçirdikle
ri süre, terfi sürelerine ilâve edilir. 

Ancak, bu süre namzetlik, staj ve mecburi 
hizmet için hesaba katılmayıp kanunlarına gö
re namzetlik ve staj sürelerinden sonra başlı-
yan memuriyet derecelerinde sayılır. * 

Yedek subay olarak terhis edilenlerden, ter
his edildikleri yıl içinde yüksek bir okula kay
dolunan veya askerlikten evvel kayıtlı olup da 
terhislerinden sonra en çok bir yıl içinde tekrar 
tahsillerine devama. başlıyanlar, tahsillerini sı
nıfta kalmaksızın bitirmek ve mezuniyetleri ta
rihinden itibaren bir yıl içinde memuriyet için 
müracaatta bulunmak şartiyle yakardaki bö
lümlerden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı! 

KÂMÎI/ GÜNDEŞ (Kayseri) — Efendim, 
bu madde üç şıkkı ihtiva edior. Birincisi asli 
bir vazifeye tâyin edildikten sonra muvazzaf 

I askerliğe alınanların memuriyetle ilgilerinin ke-
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silmesi ve sonra askerliği bitirdikten sonra ay
nı derecelerle alınması. 

Ikinei şık; kısa müddete tâbi olup da asli bir 
memuriyete tâyininden evvel veya sonra muvaz
zaf askerliğini yapan yedek subaylar terhisten 
sonra üç yıl içinde tekrar memuriyete intisap 
edenlerin askerlikte geçen müddetleri terfi müd
detlerine sayılacak. 

Üçüncü şık; kısa hizmete tâbi olup da asli 
bir memuriyete tâyinden evvel veya sonra mu
vazzaf askerliğini yapan yedek subaylar, ter
histen sonra yüksek tahsile devam edenlerin 
tahsillerini bitirdikten bir sene sonra memuriye
te intisapları halinde yine askerlikte geçen müd
detlerinin terfi müddetlerine sayılması isten
mektedir. Benim temas etmek istediğim nokta
yı Muhsin Adil Binal ve Hüseyin Ulusoy arka
daşlarımız tebarüz ettirdiler. Bundan başka bu 
madde ile ilgili olan dördüncü bir şık vardır. 
O da şudur; kısa hizmete tâbi muvazzaf as
kerliğini yapmış ancak muvazzaf askerliğini 
yaptıktan sonra yüksek tahsile devam hasebiy
le memuriyetle ilgisi kesilmiş olanların 1939 
dan sonra talim maksadiyle bu tahsilini bitir
meden* askere alınmış olanlar, terhisinden sonra 
intisap ettikleri memuriyette askerlikte geçen 
müddetleri sayılmamakta bunlar istisna edil
mektedirler. Her ne kadar bunların durumu ko
misyonda mevzuubahsedilmiş ve pek kuvvetli 
olmıyan bir sebeple reddedilmiş ama, maksat 
şudur; 1939 senesinden sonra askere alınanla
rın uzun müddet askerlik yaptığı ve bu müddet
lerin memuriyetlerindeki terfi müddetlerine sa
yılması esasıdır. Eğer biz bunu yalnız muvazzaf 
askerliğini yapanlara hasredecek olursak tam 
şümullü hak ve nasfete uygun bir kanun çıkar
mamış ve bir kısmı noksan bırakmış oluruz. Bu 
maksatla mâruzâtımda zikrettiğim bu.noktanın 
birinci maddeye beşinci fıkra olarak eklenme
sini teminen bir önerge takdim ediyorum. Tak
dir yüksek heyetindir, nazara alınmasını rica 
ederim. 

LÜTFİ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar ; birinci maddenin üst fıkraları tamamen 
maksada uygundur ve Geçici Komisyon da bu 
suretle tesbit etmekte isabet etmiştir. Ancak 
liseyi bitirip de yedek subaylığını'' yaptıktan 
sonra yüksek tahsile devam edenlerin bu tahsili 
de bitirdikten sonra bir sene zarfında memur 
olanlara askerlikte geçen müddetleri de sayıl-
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maktadır, bu yeni hükümdür. Aneak buraya bir 
kayıt konmuştur, «tahsillerini sınıfta kalmaksı
zın bitirmek ve mezuniyet tarihinden itibaren 
bir yıl zarfında müracaat etmek» deniyor. 

Şimdi tahsillerini sınıfta kalmaksızın bitir
mek. Bu, ayrı bir dâvadır. Bu, imtihan işi de
ğildir. Bir sene geç kalmış ama hâkimdir, dört 
senelik üniversiteyi beş senede bitirmiştir. Ha
len hâkimdir. İktisap ettiği hak ise liseden son
radır, bununla hiç alâkası yoktur. Binaenaleyh 
şöyle bir mukayese yaparsak; yedek subaylığı
nı yaptıktan sonra yüksek tahsile başlasa ve iki 
sene okuduktan sonra tahsilden vaz geçse ve üç 
sene içerisinde gelse ben memuriyet istiyorum 
dese vermiyecek misiniz? "Vereceksiniz. Binae
naleyh «tahsillerini sınıfta kalmaksızın bitir
mek» kısmının kaldırılması için bir önerge tak
dim ediyorum, kabulünü rica ederim. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Efendim, bu maddenin 4 ncü fıkrasında 
deniliyor ki, yedek subay olarak terhis edilenler
den terhis edildikleri yıl içinde yüksek bir okula 
kaydolunup veya askerlikten evvel kayıtlı olup da 
terhis edildikten sonra, en çok bir yıl içinde, 
tekrar tahsillerine devama başlıyanlar, tahsille
rini sınıfta kalmaksızın bitirmek ve mezuniyet
leri tarihinden itibaren bir yıl içinde memuriyet 
için müracaatta bulunmak şartiyle yakardaki 
hükümlerden faydalanabilirler. 

Terhis edildikleri yıl içinde yüksek okula 
kaydolunması şarttır. Yedek subayın terhis tari
hini tesbit etmek kendi elinde değildir. Yedek 
subay eğer yüksek okulların kayıt ve kabul zama
nına tesadüf etmiyen bir anda terhis edilirse ne 
olacak?. Yüksek okula kaydedilmiyecek demek
tir. Ve bu hükme göre de bir sene sonra yüksek 
okula kayıt dahi olsa birinci maddenin faydala
rında nistifade etmiyecektir. 

Meselâ 1943 yılı birçok yedek subaylar teğ
men sıfatiyle terhis edilirler ve fakat onların 
terhis edildikleri tarihte yüksek okulların ka
yıt ve kabul zamanı kapanmıştır. Bunların gü
nahı nedir?. Şuhalde madde eksiktir. Eğer ter
his tarihi yüksek okulların talebe kayıt ve kabul 
zamanına tesadüf etmezse yedek subaylığını yap
mış olup da yüksek okula girmek istiyenler ertesi 
sene girmek hakkını vermelidir. Bendeniz bu ci
heti belitrtim. Bu hususta bir de teklifim vardır. 
Teklifim kabul buyurulduğu takdirde bu eksiklik 
tamamlanmış olur. 
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HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Arka

daşlar; hakikaten yerinde bir kanun tasarısını 
görüşmekteyiz. 

Bu birinci madd« dolayısiyle çok esaslı te
lâkki ettiğim bir noktayı arzedeceğim. 

Mevcut bir adaletsizliği düzeltelim derken, 
tasarının bir fıkrasiyle yeni bir adaletsizliğe 
meydan verilmektedir. Şöyle ki: 

Yedek subaylığını yaptıktan sonra terhis 
edilen her hangi bir memur, bulunduğu memuri
yet derecesine tekrar döndükten sonra, asker
likte geçen hizmeti, bulunduğu derecede sayıl
dığı için; meselâ, 30 lira asli maaşı yeni alırken 
askere gitmiş ve üç sene hizmet gördükten 
sonra terhis edilmiş olan bir memur, bu 3 yılı 
30 lirada geçirmiş gibi telâkki edilerek, 35 li
raya terfi edecektir. 

İkincisi; hiç memuriyet yapmadan askere 
gitmiş ve askerlik süresini bitirdikten sonra bir 
memuriyete üç sene zarfında giren her hangi 
bir kimsenin askerlikte geçen hizmeti de tama
men nazarı itibara alınarak o memur da bir üst 
dereceye terfi edecektir. Bunlara diyeceğim yok 

Şimdi farklı ve haksız durumu arzedeyim: 
Bulunduğu memuriyet derecesindeki terfi müd
detini, meselâ iki buçuk senesini geçirmiş ve 
sonra askere gitmiş bir memur askerlikte üç se
ne kalıp da terhis edilip dönmüş ise, döndüğü 
zaman ilk derecede evvelce geçirdiği iki buçuk 
seneden itibaren, askerliğinin ancak altı ayı 
nazarı itibara alınarak geri kalan 2,5 yıllık as
kerlik müddeti yanmış olacaktır. Hiç memuri
yet yapmamış olan kimse tamamen kazanıyor. 
Memuriyette bir derecede tek bir ay geçirmiş 
olan da askerlik hizmetinin tamamından fay
dalanıyor ve fakat bir memuriyet derecesinde 
uzun müddet hizmet ettikten sonra askere 
gidip dönen ancak, altı ay, bir ay gibi az bir 
müddet istifade ediyor, geriye kalan askerlik 
hizmetinden istifade edemiyor. 

Bunu adaletsizlik telâkki ettim. Zira hakka
niyet üzere bir esası kabul ederken bir derecede 
hizmeti geçmiş bir kısım memurlar için ağır 
surette aleyhlerine olan bir hüküm koymuş gibi 
oluyoruz. Nitekim bu vaziyet Geçici Komisyon 
tarafından da görülmüş olacak ki, Geçici Ko
misyon birinci maddesinde bunu önlemek için 
şöyle bir hüküm koymak lüzumunu hissetmiştir. 

Birinci maddenin ikinci fıkrasının sonuna: 
«Bu müddetten artakalan olursa üst derecede-
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ki terfilerde nazara alınır» hükmünü eklemiş-
tir. Bu kanuna münhasır olmıyacak ve bu ka
nunun vazettiği imkânların dışına rücu edile
cekmiş gibi bir düşünce ile Bütçe Komisyonu 
bu hükmü maddeden çıkarmıştır. 

Arkadaşlar, kanun hangi şeyleri ihata edi
yorsa, kanundaki hükümlerde o şeylerle alâka
lı olduğu için, kanunun derpiş etmediği, maziye 
taalluk eden, meselâ bundan 15 sene evveline 
taallûk eden askerlik hizmetinde geçmiş olan 
bir müddetin nazara almmıyacağı tabiîdir. Bu 
itibarla bu kanunun şümulü içinde ve yürürlük 
tarihinden başlamak kaydiyle, bugibi muayyen 
bir derecede memur olarak hizmet gördükten 
sonra, askere alınmış ve bilâhara memuriyetine 
dönmüş kimselerin terfileri için bakiye kalan 
hizmetlerine askerlikte geçen müddetleri mahsup 
edilmeli ve artan müddet olursa kendisinin üst 
derecede ki hizmetine eklenmelidir. Bu haklı 
teklifi lütfen'komisyon da kabul etsin. Bu hüki 
me mütenazır olarak bir de önerge veriyorum. 

Askerlikte geçen hizmetin memuriyette sa
yılması prensipinin hakikaten yerinde bir ka
nunu olarak kabul ederken, kanunun neşri tari
hinden itibaren aynı vasıfta bulunan insanların 
bir kısmının askerlikte geçen müddetlerini ta-
mamiyle kabul etmek, hiç memur olmamış kim
selerin bile hizmet müddetlerini tam kabul etme
mek ; ancak bir kısmının meselâ bir ayını sayıp 
bakiye hizmetlerini saymamak gibi bir adaletsiz
liğe meydan verilmemelidir. Bu, tasarının ru
huna ve vazettiği prensipe de aykırıdır. Bu iti
barla takririmin kabulünü rica ederim. 

KEMAL .ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — 
Efendim, bendeniz de Hıfzı Oğuz arkadaşımın 
izah buyurdukları esaslar dâhilinde noktai 
nazarımı arzetmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Hakikaten birinci madde ile yapılan değişiklik
ten maksat muvazzaf hizmette geçen askerlik 
müddetinin eksiksiz olarak memuriyet müddeti
ne sayılması esastır. Bu vaziyeti geçiei olarak 
Komisyonda kabul etmiş ve daha evvel hazırla
mış olduğu birinci maddede bu müddetten arta 
kalan olursa üst derecelerdeki terfide nazara alı
nır şeklinde bir fıkra ilâvesi suretiyle adaleti te
sis etmiştir. 

Bendeniz Bütçe Komisyonu raporunu oku
dum. Bu husustaki esbabı mucibeyi tatmin edi
ci bulmadım. Birinci maddeden bu fıkravı cı-

— 379 — 



B : 35 27. 
karmış olmasına iştirak etmiyorum. Onun için bu 
fıkranın yani müddetlerde arta kalan kısmın da 
terfi müddetlerine eklenmesi hakkında bir öner
ge takdim ediyorum, kabulünü istirham ederim. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AK
ALIN (Kastamonu) — Efendim bu kanun mü
nasebetiyle ve birinci madde hakkında arkadaş
larımın öne sürdükleri kıymetli mütalâalar esas 
itibariyle kanun tasarısının askerlik hizmeti ba
kımından memurlar arasında adaleti tam tesis 
edemediği etrafından toplanmaktadır. Evvelâ 
şu ciheti açıkça belirtmek mecburiyetindeyim ki, 
bu kanun tasarısı ile aynı zamanda memuriyete 
girmiş tahsilleri aynı olan kimselerin dereceleri 
üzerinde askerlik hizmeti bakımından olsun başka 
bakımlardan olsun bir müsavat tesisi hedefi gü-
dülmemiştir. Kanun böyle bir iddianın tahakku
ku peşinde değildir. Memurlar arasında kıdem
leri aynı olmasına1 rağmen, tahsilleri aynı olma
sına rağmen, hattâ aynı çeşit hizmetlere, memu
riyetlere girmiş olmalarına rağmen muhtelif 
sebeplerden kıdem ve derece farkı tahassul et
mektedir. Bunlardan birkaçını Yüksek Huzu
runuzda bu münasebetle belirteyim: 

Bir memur vardır, memuriyete intisap ettiği 
zaman, intisap ettiği memuriyetin ilk kademesi 
20 lira asli maaştır. Aynı mektepten mezun ol
muş başka bir memur aynı memuriyete girdiği, 
tarih evvel veya sonra olduğuna göre memuriye
te intisap ettiği tarihteki mevzuatın kabul ettiği 
esaslara göre daha aşağı veya daha yukarı de
recede memuriyete kabul edilmiş bulunabilir. 
Meselâ geçen sene kanunlaştırdığımız öğretmen
lerin vaziyeti. Vaktiyle öğretmen okullarından 
çıkıp da ilkokul öğretmeni olanlar 15 - 17,5 li
ra aylıkla tâyin olunurlarken, sonradan 20 lira 
aylıkla tâyin edilmişlerdir. Bir öğretmen tale
besi ile bir dereceye gelmiştir. 

Yine öyle vaziyet olur ki; birisi 30 liralık 
münhal bir memuriyet bulur oraya girer, di
ğeri de aynı mektepten çıkmış olmasına rağmen 
otuz liralık memuriyet bulamadığından 25 lira
lık memuriyete razı olur. Otuz liralık memuri
yeti kabul edenin vazifesi Van'dadır, yirmi beş 
lira maaşı aslili memuriyeti kabul edenin vazi
fesi İstanbul'dadır. Orayı tercih etmiştir, orada 
kalmıştır. îşte daha ilk memuriyet sırasında 
derece farkı oluyor. Zaman, zaman kadro ka
nunlarında şu veya bu memuriyetin derecesi 
yükselmiş, filân memuriyetin kadro aylığı kırk 
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liraya yükselmiş, Barem ve Teşkilât kanunla-
riyle elli lira olmuştur. Bu, tefsir kararlarımıza 
göre terfi addedilmediği için kırk liralık memu
riyette bulunan kimse kıdemine bakılmaksızın 
üst dereceye geçmiştir. Bulduğu kırk liralık 
memuriyet böyle otomatik terfie tâbi tutulmı-
yan bir yerde olan arkadaşı, bu terfiden mah 
rum kalmıştır. Böylece ortaya çıkan farklarla 
da karşılaşmaktayız. Sonra daha geniş olarak 
şu farklar vardır: Son yerinde iki derece terfi 
hakkındaki mevzuat kabul edilmeden evvel aynı 
mektepten çıkmış, aynı zamanda memuriyete 
girmiş arkadaşlardan birisi terfi zamanı geldiği 
zaman üst dereceye terfi için kadro bulmuş ve 
terfi etmiş. Öteki, kadro bulamamış daha iki 
üç sene beklemiştir. Bu yüzden de aynı durum
daki memurlar arasında derece farkları ortaya 
çıkmıştır. Birisi adalet mesleğine intisap etmiş 
o meslekte iki senede bir terfi etmiş ve müm-
tazen terfiden istifade etmiştir. Diğeri, o da hu
kuk mektebi mezunu olmasına rağmen başka bir 
mesleke intisap etmiştir ve aralarında derece 
farkı tahassul etmiştir. Askerliğini memu
riyetten evvel veya sonra yapmıştır bu yüzden 
de kıdem ve bunun mahsulü olarak da derece 
farkı ortaya çıkmıştır. Ondan sonra nihayet ye
dek subay olarak askerlik hizmetini yaptıktan 
sonra memuriyete intisap ettiği vakit bulundu
ğu derecedeki kıdemine göre askerlikte geçen 
müddetten ya tam olarak istifade etmiş veya 
bir kısmından istifade etmiştir. Bundan dolayı 
ortaya aynı durumdaki arkadaşlarına nazaran 
farklar çıkmıştır. Bu kadar geniş ve çok çeşitli 
sebeplere dayanan derece farkları üzerinde 
umumi bir ayarlamaya gitmenin imkânını ta
savvur etmek dahi muhaldir. Halbuki bu ka
nunun iddiası ve hedefi basit ve mütevazıdır. 
Bu kanun böyle çok - geniş ve şümullü 
sebeplere dayanan derece farklarını tesviye 
etmek, bütün memurlar arasında derece 
farklarını yola ve muvazeneyi kurmak değil
dir. Böyle bir şeyin yapılması arkadaşlar 
çok güç ve hattâ imkânsız bir iştir. Ayarlama
yı nereye kadar götürebilirsiniz^ Son haddine 
kadar götürmek isteseniz bile imkân yoktur. As
kerliğini yaptıktan sonra memuriyetten ayrıl
mış olan vardır ölen vardır, emekliye ayrılan
lar vardır. Bunların bu kanundan istifadelerine 
imkân tasavvur edilemez. Ayarlamayı buraya 
kadar götürmeye imkân yoktur. Geniş Devlet 
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kadroları içinde her bakımdan aynı durumda ve 
aynı şartlar altında bulunan memurlar arasında 
tam bir ayarlamanın mümkün olmadığını arze-
diyorum, çok şayanı arzu olmasına rağmen.. 

Bu yola gidildiği takdirde bunun malî hac
mi ve kadroların bu işi istiaba kifayet edip et-
miyeceği bir tarafta dursun, şahsi istatüleri 
böyle çok geriye doğru irca ederek böyle bir 
ayarlama ve tasfiye yapmanın nasıl mümkün 
olacağını tasavvur edemiyorum. Nihayet bunun 
bir müntehası mebdei olması lâzımdır, nereye 
kadar götürebilirsiniz? Bütün bu ayarlamalar, 
adaletleştirmeler için bir madde tâyin ederek 
o tarihte işi ele almak zarureti vardır. Fakat 
bu takdirde de adaletsizlik olur. Çünkü o tarih
ten evvelki kimselerle o tarihten sonraki kimse
ler arasında gene bir adaletsizlik çıkar. 

Biz 1939 Eylülünün birini aldık. Bu tarihten 
20 sene evvelini alsaydık gene aynı fark ortaya 
çıkacaktı. Bundan dolayıdırki Bütçe Komisyo
nu olarak bu işi mütalâa ederken kabilitesbit ve 
tahakkuk bir çerçeve içine sokmak zaruretini 
hissetmiş bulunuyoruz. Faka^t bu işin asıl çare
si, şahsi kanaatime göre, bundan sonra muvaz
zaflık askerlik hizmetini bitirmiyenlerin memu
riyete alınmamaları sistemi olabilir. 

Şimdi arkadaşlar, biz bu kanunun birinci 
maddesinde ne yapmayı teklif ediyoruz? Esas 
itibariyle bu birinci madde 4379 sayılı Kanunun 
koymuş olduğu sistemi muhafaza etmek esasına 
dayanır. Bu esasın dışına çıkmak, esası bozmak 
bizim cesaret edemediğimiz bir şey olmuştur. 
Böyle olunca; yani bir tadille 4379 sayılı kanu
nun esaslarına sadık kalmak zaruretinden ayrıl
mamak zorunda kalınca bizim yaptığımız şey, 
bu kanunun eksik bıraktığı bâzı tarafları tamamla
maya ve hususi bâzı vaziyetleri kendi bünyesi 
içinde, özelliği içinde halletmeye çalışmak ol
muştur. Yani ayarlamayı bütün Devlet kadro
ları bakımından umumi olarak almaya imkân ol
madığı için ayarlamayı bâzı hususi vaziyetler
de, muayyen meslek mensupları olanların husu
si şartları karşısında ve bu çerçevede mütalâa 
etmek zaruretiyle karşılaşmış bulunuyoruz. Şim
di bu arzettiğim esas ve çerçeve içinde Bütçe 
Komisyonunun birinci maddede yaptığı deği
şiklik şundan ibarettir. .4379 sayılı Kanun, ye
dek subay olarak askerlik yapmak üzere silâh 
altına alınanların yedek subay okulu ile yedek 
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subaylıkta geçirdikleri müddetlerin memuriyet 
kıdemlerine eklenmesi esasını kabul ediyor. , 

Arkadaşlar, şunu da hatırlatayım, bundan 
evvelki kanun hükmü, 4379 sayılı Kanunun ted* 
vininden evvel yürürlükte olan hükümler, me* 
mürların yedek subay olarak silâh altına alı* 
nanlarm memuriyetle alâkalarını muhafaza edi» 
yordu. Bu kanun, 4379 sayılı Kanun bu gibile
rin ilgilerinin kesilmesi hükmünü tesis etmiş
tir. Yani alâkası kesilecek ve kıdemi işlemiyecek 
vaziyet böyle olunca askerliğini bitirdikten sonra, 
muvazzaf hizmetini bitirdikten sonra memuriye
te avdet ettiği zaman askerlikte geçirdiği müd-
detin memuriyet kıdemine eklemek hükmünü te
sis etmiştir. 

Derhal şunu ilâve edeyim ki; bu hizmet ekle
me; muvazzaflık hizmeti için mevzuubahistir. 4379 
sayılı Kanun bu esası muvazzaflık için ele almıştır. 
Biz de tadilimizi yalnız muvazzaflık hizmetleri için 
mütalâa ettik. Yine 4379 sayılı Kanun bu hük 
mün tatbiki için mebde olarak 1 Eylül 1939 u 
esas tutmuş, biz de bu tarihi esas tutmakta de
vam emtiş bulunuyoruz, esası değiştirmedik. 

Yalnız bu kanunda askerlikte geçen müddetin 
namzetlik ve staj ve mecburi hizmet sürelerine 
mahsup edilemiyeceğine dair hüküm vardı. 

Yani bir meslekte, meslekî bâzı özel kanunlar
la, meslekte muayyen dereceye geçmek için şu 
kadar staj yapmak ve namzetlik devresi geçirmek 
mevzuubahis ise, askerlikte geçirdiği müddetleri 
memuriyette geçirmiş sayıyoruz. Ona göre terfi 
ettiriyoruz. Fakat tamamlatmaya devam edece
ğiz. 

Biz, huzurunuza getirdiğimiz tasarıda, asker
likte geçen müddeti staj ve namzetlik devresin
den sonra geçen memuriyette sayılması esasım 
kabul etmiş bulunuyoruz ve bu suretle askerlikte 
geçen müddetin sayılması hakkındaki uygulama 
sırsamda maksadın aynen muhafaza edilmesini 
istihdaf ediyoruz. Birinci tadilimiz bu. 

İkinci tadilimiz; bu madde, eskiden mevcut 
olmıyan bir hükmü bu vaziyette bulunan me
murlar lehinde tesis etmek olmuştur; o da şudur: 

Yedek subaylığını yapan bir kimsenin asker
lik hizmetini memuriyet hizmetine mahsup ettir
meyi kanuna koyduk, bundaki şart üç sene için
de müracaat etmesidir. 

Tasavvur buyurun, lise mezunudur, liseyi bi
tirdikten sonra silâh altına alınmıştır ve yedek 
subaylığını yapmıştır. Fakat memuriyete intisap 
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etmiyor, yüksek tahsilini yapmak istiyor. Yük- I 
sek tahsli ise 3 - 4 senedir, yani bu kanunun koy
duğu üç sene müddet geçiyor ve bundan istifa
de edemiyor. Bunların da istifade etmesi için üç 
senelik müddeti uzattık ve yüksek tahsili bitirdik
ten sonra aynı haktan onların da faydalanması 
için bir hüküm tesis ettik. Yalınız bunun için üe 
şart koyduk. 

Dedik ki, askerliğini bitirdikten sonra yük
sek tahsil yapacaksa bir sene zarfında yüksı^c 
tahsi lmüessesesine girsin. Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu arkadaşımızın fikri de aynıdır. Eğer mad
deden başka türlü mâna çıkıyorsa tekliflerini ka
bul ediyoruz, yani askerliğini bitirdiği yıl içinde 
girmek değil, bu devre içinde kullanabilmesidir. 
Maksadımız, hakkın kaybolması değildir. 

Diğer bir kayıt da, bu haktan istifade etmek 
için yüksek tahsilini sınıfta kalmaksızın bitir
mektir. Bu kaydı koymamızın sebebi şudur: Bu 
istisnai bir kayıttır. Maddenin tesis ettiği kay
dın esas şartı üç sene içinde müracaat etmesidir. 
Burada müracaat müddeti uzuyor. Yüksek tahsile 
devam ettiği seneleri de içine alacak kadar uzuyor. 
Ayrıca bir sene de mektebe girmek için müddet ve
riliyor hakkı kullanmanın tahdit edilmiş bir za
manı olması lâzımgelir. Bu sebebi uygun görüyor 
musunuz, görmüyor musunuz?. Bu tamamiyle 
Yüksek Meclisin takdirine bağlıdır. Yalnız bunun • 
dışında yapılacak tevsi taleplerinin yüksek he
yetçe nazarı dikkate alınması takdirinde komis
yona tevdiini talep etmek mecburiyetindeyim. 

LÜTFİ GÜREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, sayın sözcüyü dinledik. Şahsi mütalâası 
olmak üzere diyorlar ki, askere gitmeden vazi
feye armıyalım; en doğrusu budur. 

Halbuki bugün kız ve erkeik yüksek tahsil 
yaptıklarına göre; erkeğin 1111 numaralı Ka
nun mucibince mecburi hizmdt yapması kendi 
aleyhinde bir kayıp olmalı mıdır? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Kanuna koyma
dık. îstitraden arzettim. 

LÜTFÎ GÖREN (Devamla) — Ben de şahsi 
'kanaatimi söylüyorum. Doğru değildir. Binaen
aleyh, bir de diyorlar ki, efendim, bu, adaletsiz
lik her zaman olur. Gider müracaat eder 30 li
ralık hakkı olduğu halde 20 liralılk bir yere gi
rebilir. Böyle bir şey yoktur. 4379 sayılı Kanu
nu yapmış olmamız ve bunun tatbikatından hu-
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şule selen haksızlığın giderilmesi dâvasindayız, 
Ve buraya onun için gelmiş bulunuyoruz. Bütçe 
portesi şöyle olurmuş böyle olurmuş, meselesi 
de başka bir meseledir. Huzurunuza gelerek 
Yüksek Meclisi hakem yapan bir davacı zümre
si vardır. Bir de davalı vardır. Şimdi hükmeder
ken hakikin vardır ama davalı veremez mi diye
ceğiz? Hakkın vardır diye hükmettikten sonra 
parayı bulmaik dâvası ikinci bir şeydir. Bunun 
için huzurunuza gelen, adaletinize güvenen 
4 000 kadrolu bir halk vardır. Bütçede fazla 
tesir yapar hakkını verirsek deniliyor. Bütçede 
tesir mevzuubahis değildir. Halktan keserek 
bütçede tevazün yapmak kararında değildir bu 
Meclis, ve böyle olmamalı'dır ve olmıyacaktır 
zannediyorum. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle belirttiğim sebeplere binaen birinci 

maddenin ikinci fı'krasmm sonuna aşağıdaki 
hükmün efelenmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Befkata 

«Bu müddetten arta kalanı olursa üst dere
celerdeki terfilerinde sayılır.» 

(Muvafık sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dol ayısı ile 1 nci 

maddenin 16 ncı satırından sonra aşağıdaki fık
ranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

«rBu müddetten arta kalanı olursa üst dere
celerdeki terfilerinde nazara alınır.» 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle anlattığım sebeplerden ötürü birinci 

maddenin son fıkrasına aşağıdaki hükmün ek
lenmesini teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Reşit Tarakçıoğlu 

Fıkra: 
Şu kadar ki terhis edilenlerden terhis edil

dikleri yıl içinde yüksek bir okula kaydedilmiş 
olmak şartı, terhis tarihinin yüksek okulların 
öğrenci kayıt ve kabul zamanlarına raslaması 
ile meşruttur. Böyle olmazsa terhis edilen ye
dek subayın ertesi yıl yüksek okula kaydedil
mek hakkı mahfuzdur. 
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Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddenin 4 ncü fıkrası 2 nci satırın
daki «yıl» kelimesi önüne «inden itibaren bir» 
ek ve kelimelerinin ilâvesini teklif ederim. 

Saygılarımla. 
BalıkesirMilletvekili 

îminittin Çeliköz 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden ötürü 1 nci 

maddeye aşağıdaki hususatın 5 nci fıkra olarak 
eklenmesini teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Kâmil Gündeş 

(Kısa müddete tâbi olup da muvazzaflık as
kerliğini yaptıktan sonra, yüksek tahsilini yap
maya giden ve bu tahsilini bitirmeden 1939 ta
rihinden sonra talim ve manevra maksadiyle si
lâh altına alınan yedek subayların, askerde ge
çirdikleri müddet terhisten sonra intisap ettik
leri memuriyetlerinde, terfi müddetlerine ilâve 
edilir.) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Müzakeresi yapılmakta olan bu kanunun bi

rinci maddesinin son fıkrasında yedek subaylık
tan sonra yüksek tahsile devam eden ve bu yüz
den memuriyet için müracaat müddeti olan üç 
yılı geçirmiş olanlara yüksek tahsillerini bitir
dikten sonra bir yıl daha müracaat süresi bu 
kanunla kabul edilmektedir. Ancak bunlar için 
hiç sınıfta kalmamaları kaydı konulmuştur. Hal
buki müktesep bir hakkın bilâhara ve her hangi 
bir sebeple sınıfta kalmış olmalarından ötürü 
haklarının iptali cihetine gidildiği anlaşılmak
tadır. Binaenaleyh müktesep haklarının muhafa
zası için fıkranın aşağıdaki şekilde yazılmasını 
teklif ve rica ederim. 

Bolu Milletvekili 
Lûtfi Gören 

Son fıkranın 5 nci satırındaki devama baş-
lıyanlar cümlesinden sonra: 

Yüksek okuldan mezun oldukları tarihten 
itibaren altı ay içinde memuriyet için müraca
at edenler bu kanun hükümlerinden faydalanır-
İ v . 

BAŞKAN — Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar, 4#79 sayılı Ka
nunun tadil teklifi Hasan Si&ka Hükümeti za-
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manında Hükümetten gelmiştir. Hükümet tara
fından yapılan bu teklifin esbap mucibesi şu
dur: 4379 numaralı Kanun kabul edildiği zaman 
Devlet Demiryolları ve Devlet Denizyolları bu 
kanunun şümulü dışında kalmıştır. Binaenaleyh, 
Hükümetin teklifi, askerlik bakımından aynı 
Statüye tâbi olan devlet müntesiplerinin de bu 
kanundan istifade etmelerine matuf ve buna 
münhasırdı. Bu kanun tasarısının Büyük Afec-
lise şevki iki seneden fazla bir zaman olmuştur. 
ö tarihten sonra bâzı Milletvekili arkadaşları
mız tarafından 4379 numaralı Kanundan istifa
de edemediği veya bu kanunun birtakım haksız
lıklara sebebiyet verdiği mucip sebepleriyle 
muhtelif teklifler yapılmıştır. Bu teklifler için
de bâzıları makûl ve yerinde görülmüş fakat 
bâzılarının teklifleri de kanunun şümulünü had
dinden fazla tevsi eder mahiyette telâkki edil
miştir. Burada, bu mevzu etrafında önerge veren 
arkadaşlarımın önergelerine birer birer temas 
edecek değilim. Yalnız şu noktayı ifade etmek 
istiyorum: İstihkaka taallûk eden kanunların 
hudut ve şümulü evvelden derpiş edilmeden bir 
İstihkak tevsiine gidilirse zararlı olacağını Ma
liye Bakanı olarak arzederim. Bu önergeler bir 
nevi istihkakların tevsii ve sirayeti mahiyetini 
arzetnıektedir. Nihayet bu aynı tahsil seviyesin
de olan insanların Devlet memuriyetine intisap 
ettikleri takdirde ne kadro ne ehliyet hiçbiri na
zara alınmaksızın 30 senede 150 lira asli maaşa 
Çıkması demektir. Biz her memurun giriş şart
ları, her memuriyetin icabettirdiği birtakım va
sıfları nazara alnîaksizın istihkak kanunlarında 
derpiş edilmiyen hükümleri şimdi ortaya koya
rak nasıl bu yola gidebiliriz? Benim bu kanuna 
tevsi bakımından mukavemetim olmuştur. Bu 
mukavemet malî olmaktan ziyade, Mecliîi için
den çıkılamıyacak bir neticeye götürmesi bakı
mındandır. Bu itibarla Büyük Meclisin, bilhas
sa istihkak ve teadül kanunlarında, bütün bun
dan, evvelki vaziyetleri tadile ve bunlarda bir 
nevi iadei muhasebeye yol açmamasını bilhassa 
rica ederim. Hattâ bendeniz bu işlerle biraz uğ
raşmış bir arkadaşınız olarak söyliyebilirim ki, 
benim mütahassıs arkadaşlarım bu tekliflerin 
bizi nereye kadar götürebileceğini derhal * he-
saplıyamaz, bunun hesabı basit değildir... Her 
arkadaş bir noktadan hareket etmiş ve onu işle
miştir, fakat bu teklifin nereye gidebileceği da
ha- e"vvt&l bihakkın Ölçülemez. Bu ç/>k mühimdir. 
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Çünkü bir iddia ikinci bir iddiayı doğurur, ikin
ci bir iddia da üçüncü bir iddiayı doğuracaktır. 

Arkadaşlarımız hâdiseleri gayet güzel ekspo-
ze ediyorlar. Elbette kendi görüşlerine göre or
tada bir haksızlık var telâkki edilmektedir. Fa
kat ne zaman vardır? Şu esası kabul ettiğiniz 
zaman vardır; aynı tahsili yapan, teşkilât ka
nunları bir tarafa yani şahsi bakımdan muhtelif 
tahavvüller bir yana bir kimseye 30 sene sonra 
150 lira asli maaş vereceğiz. 

Büyük Meclisten ricam şudur: Bütçe Komis
yonunuzda tetkik edilerek bir metin halinde su
nulan kanunun çerçevesi içinde kalınmasıdır. 
(Bravo, doğru sesleri) 

BŞKAN — Şimdi verilmiş önergeler vardır, 
onları okuyacağız. Ancak bunlardan istekte 
müşterek olanlar vardır. Eminittin Çeliköz ve 
Mustafa Tarakçıoğlu'nun önergeleri bu vaziyet
tedir ve arkadaşlarımız diyorlar ki, terhis ta
rihi, okulların öğrenci kayıt tarihinden sonra 
olanlar, bu «Terhis edildikleri yıl içinde1» tâbi
rinden istifade edemezler, zarar görürler. Buna 
itiraz ediyorlar ve kayıt ve kabul muamelesi bit
tikten sonra terhis edilebilirler diyorlar. Arka
daşlarımızın bu teklifine komisyon da iştirak et
mektedir. Bu önergeler aynı mahiyette olduğun
dan ikisini birden oyunuza arzetmiş olacağım. 
(Balıkesir Milletvekili Eminittin Çeliköz'ün 

önergesi tekrar okundu) 
MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab-

zun) — Ben de iştirak ediyorum. 
BAŞKAN — önergenin mahiyeti, terhis ta

rihinden itibaren bir yıl içinde şeklindedir. 
önergeyi nazarı itibara alanlar... Almayanlar... 
Önerge. nazarı itibara alınmıştır. Komisyon lüt
fen formülünü getirsin. 

İkinci kısım Hıfzı Oğuz*Bekata ve Kemal 
Zeytinoğlu arkadaşımızındır, aynı mahiyettedir. 
Komisyon kabul etmiyor. Hıfzı Oğuz Bekata'-
nın önergesini tekrar okutuyorum. 
(Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) nın önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu'nun teklifi de 

aynıdır. Bu teklifi nazarı itibara alanlar lütfen 
işaret buyursunlar... Nazen itibara almıyanlar... 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

.Kemal Gündeş arkadaşımızın teklifi, talim 
ve manevra için silâh altına alman yedek subay
ların askerlikte geçirdikleri müddetin terfi 
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I müddetlerine ilâvesi hakkındadır ki, maddenin 

tevsii mahiyetindedir. Komisyon kabul etme
mektedir. önergeyi tekrar .okutuyorum. 
(Kâmil Gündeş (Kayseri) nin önergesi tekrar 

okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar.. 

Nazarı itibara almıyanlar... Nazarı itibara alın
mamıştır. 

Lûtfi Gören arkadaşımızın teklifleri vardır, 
fıkranın «Yüksek okuldan mezun oldukları ta
rihten itibaren altı ay içinde memuriyet için 
müracaat edenler bu kanun hükmünden fayda
lanırlar» şeklinde tadilini istiyar. 

Bütçe Komisyonu SÖZCÜSÜ MUZAFFER 
AKALIN (Kastamonu) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon bunu kabul ediyor. 
Bunun formülünü bize verirmisiniz ? 

SÖZCÜ MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) 
— Arkadaşımız takdim ettiler efendim. 

BAŞKAN — Maddenin tashih edilmiş son 
şeklini okuyoruz. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı geçici maddeler eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 4379 sayılı Kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Asli bir vazifeye tâyin edildikten sonra mu
vazzaf askerlik hizmetini ifa için silâh altına 
alınanların memuriyetleriyle alâkaları kesilir. 
Bunlardan terhislerinden itibaren üç yıl içinde 
memuriyet talebinde bulunanlar eski sınıf ve 
ıderecelerine muadil memuriyetlere tercihan tâ
yin olunurlar. 

Kısa hizmete tâbi olup da. asli bir memuriyete 
tâ\'ininden evvel ve3ra sonra muvazzaf askerliğini 
yapan ve yedek subay olarak terhis edilenle-
rin terhislerinden itibaren üç yıl içinde memur
luk için müracaat etmeleri şartiyle Yedek Su
bay Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri süre, 
terfi sürelerine ilâve edilir. 

Ancak, bu süre namzetlik, staj ve mecburi 
hizmet için hesaba katılmayıp kanunlarına göre 
namzetlik ve staj sürelerinden sonra başlıyan 
ımemuriyet derecelerinde sayılır. 

Yedek subay olarak terhis edilenlerden, 
terhis edildikleri yıl içinde yüksek 

I bir okula kaydolunan veya askerlikten ev-
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vel kayıtlı olup da terhislerinden sonra en çok 
bir yıl içinde tekrar tahsillerine devama başlı-
yanlar, mezuniyetleri tarihinden itibaren bir yıl 
içinde memuriyet için müracaatta bulunmak 
şartiyle, yukardaki hükümlerden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Birin
ci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun ikinci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanun hükümleri muhtelif Barem, ve Te
adül kanunlarına göre aylık alan memurlar hak
kında uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte muvazzaflık hizmetini kısa 
olarak yapmak üzere silâh altında bulunan 3173 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele dâhil mü-
seccel memurlar hakkında eski hükümler uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1 Eylül 1939 tarihin
den sonra muvazzaflık hizmetini yapmak üzere 
silâh altına alınmış olup da bu yüzden idare ile 
ilgisi kesilen 3173 sayılı Kanuna "bağlı (1) sa
yılı cetvele dâhil gayrimüseccel memurlar'dan; 

A) Bu kanunun yayımından evvel yedek 
subay olarak terhis edilmiş olup da terhislerin
den itibaren üç yıl içinde ve bu kanunun yayı
mından evvel idareye tekrar intisap etmiş olan
lar hakkında bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte müktesep hak olarak almakta oldukları 
ücret derecesi üzerinden; 

B) Bu kanunun yayımından evvel yedek 
subay olarak terhis edilmiş bulunduğu halde 
idareye henüz intisap etmemiş olup terhis ta
rihlerinden itibaren üç yıl içinde idarede bir 
görev alacakların müktesep hak olarak tâyin 
edilecekleri ücret dereceleri üzerinden; 

Haklarında birinci madde hükümleri uygu
lanır. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Efendim; 
bir önergem vardı. Kâmil Gündeş arkadaşımın 
teklifi ile aynı mahiyette Mi. Yüksek Meclis 

1.1950 O : 1 
I kendisinin önergesini tasvip etmediği için, ben 

de önergemi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is

tiyen yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 3656 
sayılı Kanuna tâbi memurlarından bu kanunun 
yayımı tarihinde muvazzaflık hizmetini kısa ola
rak yapmak üzere silâh altında bulunanlar hak
kında eski hükümlerin uygulanmasına devam olu
nur. 

Bunlardan yedek subay olarak terhis edile
cek olanlarla 1 Eylül 1939 tarihinden sonra mu
vazzaflık hizmetini kısa olarak yapmak üzere 
silâh altına alınmış bulunanlardan bu kanunun 
yürürlüğünden evvel yedek subay olarak terhis 
edilerek idaredeki görevine başlamış bulunanla-

I rın Yedek Subay Okulunda 1/3 nispeti üzerin
den ücret almak suretiyle geçmiş ve geçecek olan 
süreleri : 

A) Halen Yedek Subay Okulunda olanla
rın subay tâyinleri tarihinde müktesep hak ola
rak alacakları ücret derecesindeki, 

B) Halen subay tâyin olunmuş veya idare
deki görevine başlamış bulunanların bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte müktesep hak olarak 
almakta bulundukları ücret derecesindeki, 

Terfi sürelerine eklenir. 
Bu madde ile geçici ikinci madde hükümle-

i rinden diğer bir dairede daha evvel haklarında 
4379 sayılı Kanun uygulanmamış olanlar fayda
lanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Madeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bir memuriyete gir
meden veya memurlukla alâkası kesilmek sure
tiyle ve 1 Eylül 1939 tarihinden sonra muvazzaf-

ı lık hizmetini kısa yapmak üzere silâh altına alı-
j nan ve yedek subay olarak terhis edilenlerden 

3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi daire ve 
müesseselerde görev almadan, terhislerinden iti
baren üç yıl içinde Devlet Denizyolları ve Li
manları ve Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüklerinde bir göreve tâyin 
olunup da tâbi bulundukları hükümler dairesin
de terfileri yapılmış bulunanların Yedek Subay 

; Okulunda ve yedek subaylıkta geçen hizmet s a-
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releri bu kanunun yayımı tarihinde müktesep I 
hak olarak almakta bulundukları aylık derece
sindeki sürelerine eklenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Madeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve 
Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 3656 
sayılı Kanuna tâbi memurlardan veya Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğü gayrimüseecel memurlarından iken 1 Eylül 
1939 tarihinden sonra yedek subay olarak fiilî 
hizmete alınanlardan terihslerinden itibaren üç 
yıl içinde ve bu kanunun yayımından evvel bu 
idarelere intisap ile; 

A) Umumi hükümler dairesinde terfi et
tikten sonra 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi 
daire ve müesseselerde görev almış bulunanlar
dan, 

B) Umumi hükümler dairesinde terfi için 
gereken süreyi doldurmadan ve terhisi tarihin
den üç. yıl geçtikten sonra 3656 ve 3659 sayılı 
kanunlara tâbi daire ve müesseselerde görev al
mış ve buralarda umumi hükümler dairesinde 
terfi etmiş bulunanlardan, Devlet Demiryolları 
ve Limanmalan işletme Genel Müdürlüğü gay
ri müscccel memurlarının Yedek Subay Oku
lunda ve Yedek subaylıkta, Devlet Denizyolları 
ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 3656 
sayılı Kanuna tâbi memurlarının Yedek Su
bay Okulunda 1/3 nispeti üzerinden ücret al
mak suretiyle, geçen hizmet süreleri bu kanunun 
yayımı tarihinde müktesep hak olarak aldıkları 
aylık derecelerindeki terfilerinde nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Madeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 6. — 4089 sayılı Kanun 
gereğince stajlarını yaptıkları sırada 4379 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrası hük
münden faydalanmış bulunanların Yedek Subay 
Okulunda ve yedek subaylıkta geçirdikleri hiz
met süreleri halen almakta oldukları aylık 
derecesindeki terfi sürelerine eklenir. 

Ancak bunlardan stajda iken 4379 sayılı Ka
nundan faydalanmak suretiyle terfi etmeiş 
olanların aldıkları aylık farkları, birinci fıkra 
hükmüne göre terfi süresine eklenecek süre ne 
kadar ise o sürece alacakları aylıklardan kesilir. | 

.1900 0 : 1 
SAlT KOKSAL (İsparta) — Muhterem ar* 

kadarlar; bu maddede gördüğüm bir ifade zaıfı 
sebebiyle söz almış bulunuyorum, teklifim bir 
tavzöı değildir. Madde diyor ki; 4089 sayılı 
Kanun gereğince stajlarını yaptıkları sırada 
4379 sayılı Kanunun birinci maddesinin ikinci 
fıkrası hükmünden faydalanmış bulunanların 
Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta ge
çirdikleri hizmet müddetleri halen almakta ol
dukları aylık devresindeki terfi sürelerine ekle
nir. 

Halbuki bir kısım içişleri memurlarından 
maiyet memurları, maiyet memurluğu zamanında 
askere gitmişler ve dönmüşlerdir, askerlikte ge
çirdikleri müddet sebebiyle 4379 sayılı Kanun
dan istifade ederek bir üst dereceye yükselmiş
lerdir; kanun bunu nazarı itibara alıyor. 

Halbuki bir kısım arkadaşlar, bilhassa lisan 
bilen arkadaşlar, maiyet memurluğunda 35 lik 
kadroya tâyin edildikleri için askerlikte geçen 
müddet sebebiyle bu kanundan hiç faydalana
mamışlardır. Madde, tedvin şekli itibariyle bu 
arkadaşları dışta bırakan bir ifade taşıyor, öyle 
zannediyorum ki diğer meslek mensupları için 
böyle düşünmiyen Komisyonun, içişleri mensup
ları için böyle düşüneceğini tahmin etmem. Bu
nu ıslah için bir önerge takdim ediyorum. Ka
bulünü istirham ederim. 

İSMET EKER (Çorum) — Efendim, arka
daşımın teklifine göre - ne şekil alacağını bil
miyorum - bu maddede bir tashihe ihtiyaç oldu
ğunu sanıyorum. Bir ibare tashihinden ibarettir. 

«4379 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrası hükmünden faydalanmış bulu
nanlar» tâbiri vardır. Faydalanmış bulunanlar, 
bu şekilde bu fıkraya göre tekrar faydalanacak 
gibi bir mâna çıkmaktadır. Halbuki, maksat, bu 
değildir. Birinci maddenin ikinci fıkrası hük
münden faydalanmaları gerektiği halde fayda
lanmamış olanlara bu hak verilir. Bu suretle 
kısmî bir tashih yapılması lâzımdır. Eğer mak
sat bu ise komisyon da muvafakat buyururlar. 
Çünkü faydalanmış bulunanların Yedek Subay 
Okulunda ve yedek subaylıkta geçirdikleri hiz
met müddetleri halen almakta oldukları aylık 
derecesindeki terfi sürelerine eklenir den
mektedir. Faydalanmış olanların zaten 
haklarını almış olduğu anlaşılmaktadır. 
Binaenaleyh aşağıdaki fıkrada ikinci bir 
defa daha faydalanacak gibi bir mâna 

— 386 — 



B : 35 27. 
çıkar. Halbuki maksat bu değildir. Faydalanma
mış olanların faydalanmalarıdır. Burada mak
sat budur. Onun için buradaki ibarenin «Fay
dalanmaları gerektiği halde, faydalanamamış 
olanlar» şeklinde tashih edilmesi lâzımgelir ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı geçici 6 ncı 

maddenin 4 ncü satırındaki (faydalanmış) iba
resinin kaldırılarak yerine (kısmen faydalanmış 
veya hiç faydalanmamış) ibarelerinin konulma
sını arz ve teklif ederim. 

İsparta Milletvekili 
Sait Koksal 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RİFAT 
GÜRSOY (Niğde) — Sayın Koksal arkadaşımı
zın teklifleri üzerinde maruzatta bulunacağım. 

Şimdi teklifleri gibi, altıncı maddeden fayda-
lanmmaış olanlara da bunu teşmil edecek olur
sak işin portesi çok genişler, öyle bir memur 
var ki, silâh altına alınmış, askerden dönmüş, 35 
lira ile bir maiyet memurluğuna tâyin edilmiş. 
bu hizmetini saydırmak istemiş. Fakat maiyet 
memurluğunun kadro maaşı 35 liradır. Bundan 
dolayı istifade edememiş ise ve bunun da istifade
sini sağlanmak istenmiyorsa bunun için sarih bir 
kayıt koymak lâzımdır. Yoksa açık olarak fayda
lanmamış tâbiri girerse bu çok geniş tesir yapar. 
Bu itibarla biz bunun metne girmesi teklifine iş
tirak etmiyoruz. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, Sait 
Koksal arkadaşımın tekliflerini iyice kavrıyama-
dım. Bu gibi bir teklifin kavranması kolay olmu
yor. O itibarla, metin üzerinde tekliflerini kabul 
ettiğimiz takdirde Komisyonunuzun, bu kanun 
teklifine şekil vererek yüksek huzurunuza sevke-
derken dayandığı prensip ve esaslar üzerinde bir 
zedeleme olur mu?. Olmaz mı?. Bunu kestireme-
dim. Bu sebeple tekliflerine iltihak ettiğimizi ar-
zedemiyorum. Kendileri bu maddenin tedvininde 
hata olduğunu, kısmen faydalananlar bundan is
tifade ederken hiç faydalanmıyanlarm istifada 
etmemesi nasıl mevzuubahis olur?. Sonra ben tevsi 
talep etmiyorum, komisyonun maksadını da uy
gun buluyorum buyurdular. Ama, işin bu çerçe
vede kalıp kalmadığını bu dakikada kestirmek im
kânsızdır. Bu dakikada mutabıkız demek imkâ 
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mnı bulamadık, ismet Eker'in tekliflerine gelin-; 
ce; fıkrasında faydalanmış bulunanların, fay
dalanmış olanlar denmesi lâzımgeldiği... 

İSMET EKER (Çorum) — Hayır öyle değil. 
Müsaade ederseniz buradan izah edeyim. 

Faydalanmak gerektiği halde faydalanmamış 
olanlar, oradaki ibarede faydalanmış, deniyor. 
Faydalanmak demek, o kanunda gösterilen hakkı 
iktisap etmiş demektir. Aşağıdaki fıkra bir dere
ce hak vermektedir. Binaenaleyh ibarede bir tas
hih yapmak lâzımdır. Yanlış olmasın, maksat 
faydalanmak gerektiği halde faydalanmamış 
olanlar içindir. Faydalanmış olanlar için birşey 
yoktur. Bunu tavzih ederseniz doğru olur. 

MUZAFFER AKALIN (Kastamonu) — Bu 
tâbir, yani faydalanmış bulunanlar tâbiri hata
lı olarak burada yer almış değildir. Bu, biline
rek ve vaziyeti ifade eden bir tâbir olarak bu
raya konmuştur. Mükerrer mahsup muamelesi 
mevzuubahis değildir. Çünki, maddenin hemen 
ikinci fıkrasında aylık farkların istirdat edile
ceğine dair hüküm vardır. Bu suretle faydalan
manın mükerrer olmaması sağlanmış oluyor. 
Şimdi, faydalanma var mı, yok mu? Esas itiba
riyle faydalanma var fakat öyle bir faydalan
ma ki hakikatta bunu faydalanma addetmeye 
imkân yoktur. Bu, kaymakamlar sınıfına mah
sus bir hususiyettir. Mülkiye mezunu olsun, hu
kuk mezunu olsun mektepten çıktıktan sonra 
2,5 senelik maiyet memurluğu r e altı ay da bir 
kurs devresinden sonra kaymakam olur. Kay
makamlığın mebdei maaşı, da kanunla 40 lira 
olarak tesbit edilmiştir. Şimdi yedeek subaylı
ğını kaymakam olmadan evvel yapanla, kay
makam olduktan sonra yapan arasında bariz 
bir fark ortaya çıkıyor, öyle bir fark ki haki
katta kaymakam olduktan sonra askerliğini ya
panın askerlikte geçen müddeti hesaba katıldı
ğı halde kaymakan olmadan asker olanın hiz
meti hesaba katılmış olmuyor. Bir maiyet me
muru 30 lira ile işe başlar 6 aylık staj ve 2,5 
senelik hizmetten sonra 35 e geçmeden 40 lira 
alacaktır. Yani kaymakamlara mahsus bir ka
nunun kendilerine bahşettiği bir haktan fay
dalanarak doğrudan doğruya 40 liraya geçme
si mümkün iken askerlikte geçen müddeti de 
bu atladığı ve bilfiil bulunmaya mecbur olma
dığı müddete mahsup ettirmek suretiyle haki
katte faydalandırmış olmuyoruz. Faydalandırıl
ması da derece bakımından değil, maaşını alma 
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bakımındandır. Bilmiyorum, kâfi derecede izah 
edebildim mi? Zannediyorum ki, bu ifadelerim 
maksadımı ifade etmiş bulunmaktadır. 

İSMET EKEK (Çorum) — Bu tavzihi kâfi 
görüyorum. Çünki bu tavzih yapılmadan bun
dan bu mâna çıkmamakta idi. 

SAİT KOKSAL (İsparta) — Efendim; sa
yın sözcü arkadaşımız takririmin hakiki mahi
yetini kavrıyamadıklarmı ifade buyurdular. 
Belki kısa konuşmak endişesiyle noktai nazarı
mı iyice ifade edemedim., Ben şimdi bu kürsü
den arkadaşlarıma şunu sormak ve cevabını al
mak isterim: 

Hazırladıkları şu tasarı 4379 sayılı Kanunun 
hükümlerinden faydalanmaları icabep edip de 
faydalanamıyan meslek mensuplarının durumu
nu düzeltmek için midir, değil midir? Eğer evet 
ise maiyet memurluğunda bu haktan kısmen 
istifade etmiş olanlara bu hakkı yeniden tanı
yorlar da hiç istifade etmemiş arkadaşların hak
larını niçin tanımak istemiyorlar. Bunun ceva
bını lütfetsinler. Takririmi geri alacağım. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA
LIN (Kastamonu) — Efendim; kanun tasarısı
na konmuş olan ve müzakere edilmekte bulunan 
bu madde arkadaşımızın bahsettikleri maksadı 
sağlamak üzere hazırlanmıştır. 

Biz komisyonda; kısmen faydalanmış veya 
faydalanmamış diye bir şeyin mevcudiyetini 
düşünmedik. Çünkü askerlikten döndükten son
ra doğrudan doğruya kaymakam olacak değil
dir. Gelip ya maiyet memurluğunda veyahut 
kursta geçecek olan müddeti tamamlamak için 
avdet edecektir. Orada bir müddet geçeceği için 
askerlikte geçirdiği müddet kısmen mahsup edil
mek suretiyle derecesi artırılacağından bir 
faydalanma ortaya çıkacaktır. Arkadaşımın fik
rini kavrıyamadığımı söylemekliğimin sebebi 
budur. Yoksa madde hakikaten sayın arkadaşı
mızın arzu ettikleri maksadı sağlamak için ted
vin edildi. Hakikaten verdikleri misal çok ka
rakteristiktir. Kısmen faydalananı kabul edi
yorsunuz da tamamen faydalanmıyanı kabul 
etmiyorsunuz, diyorlar. Böyle bir netice haki
katen gayrimantıki olur. Fakat biz faydalana
mamak gibi bir vaziyetin maddi olarak tahassül 
edeceğini derpiş edemedik. Maksat bakımından 
aramızda bir ayrılık yoktur. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

. 1950 O : 1 
BAŞKAN — Sait Koksal, önergenizi geri alı

yor musunuz? 
SAlT KOKSAL (İsparta) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — önerge geri alınmıştır. Başka 

söz istiyen de yoktur. Maddeyi oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE 7. — Kısa hizmete tâbi 
olup da 1 Eylül 1939 tarihinden sonra muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alı
nanlardan terhislerinden itibaren üç yıl içinde 
müracaat ederek muhtelif Barem ve Teadül ka
nunlarına tâbi daire ve müesseselere intisap 
edenlerle böyle daire ve müesseselerde hizmet
lileri iken muvazzaf askerliklerini yapanlardan 
bilâhara 2556 sayılı Yargıçlar Kanununun ge
çici maddesinin 3 ncü fıkrasına dayanılarak 
yargıç veya savcı yardımcılıklarına tâyin edil
miş olanların Yedek Subay Okulunda ve su
baylıkta geçirdikleri süre halen almakta olduk
ları aylık derecesindeki terfi sürelerine eklenir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendim, bendeniz komisyondan bir hususu 
sormak için söz aldım. 

Başka bir memuriyette iken askerlik vazife
sini ifa etmiş ve bilâhara yargıçlık mesleğine in
tisap eylemiş olanların, askerlik hizmet müd
detinin ilâvesi suretiyle bu meslekte iktisap ede
cekleri derece, ile açıktan yani doğrudan doğ
ruya yargıçlık mesleğine intisap etmiş bulunan
ların askerde geçirdikleri müddetin ilâvesi su
retiyle kazanacakları derece ile mütevazin ola
rak bir fark kalmamasını temin ediyor mu? 

ŞAKIR İBRAHİMHAKKIOĞLU (Erzurum) 
— Efendim; benim de mâruzâtım; Feridun Fik
ri arkadaşın sorduğu suale muvazidir; o da şu
dur : 

4379 sayılı Kanunun tedvini ile onu tadil 
eden bu tasarının teklifindeki maksat malûm
dur. 

Aynı zamanda mezun olmuş kısa hizmete tâ
bi olması lâzımgelen iki kimsenin birisi memur 
iken askere gitmiş, diğeri de memur olmadan 
askere gitmiş. 

Şimdi yürümekte olan kanun, memuriyete 
girmeden doğruca askere gitmiş terhisten son
ra da memuriyete girmeden hâkimlik sınıfına 
intisap eden zatın askerlikte geçen müddetinin 
sayılacağını, tâyin etmiştir. Yine yüriyen ka-
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nun, bir memuriyette bulunup da askere giden- I 
lerin döndüklerinde askerlikte geçirdikleri 
müddetin memuriyet kıdemlerine işlediğini ka-
foul ettiği halde, askerlikte geçen bu müddetin 
terfi sürelerine sayılmasını derpiş etmediği için 
bu tasarı gelmiş ve bu suretle meydandaki 
ahenksizlik bertaraf edilmek istenmiştir. 

Şimdi tasarının geçici 7 nci maddesi, asker
likten evvel memuriyete girmiş veya askerlik
ten sonra bir memuriyete girdikten sonra hâ
kimliğe geçmişse askerlikte geçen müddet hâ
kimlikteki terfi süresine sayılır diyor. 

Feridun Fikri Düşünsel'in söylediği şeyleri 
arzediyorum. Gerek 4379 sayılı Kanun gerek bu 
tasarı doğrudan doğruya fakülteden çıktıktan 
sonra staja alınmadan askere giden zat asker
likten geldikten sonra hâkimliğe intisap ederse, 
intisap ettiği zaman askerlikte geçen müddetin 
terfi süresine sayılması lâzımdır. Tasarının ge
çici 7 nci maddesi ise sayılmaz diyor. Sebebini 
bilmiyorum. Bu kanunun tatbik edildiği zaman
ki 4379 sayılı Kanun buna mâni değildir. Bu 
lan unun ilk tatbikmda 35 lira maaşı aslili mu
avinlik sınıfına geçmiş olanlara tatbik edilmesi 
için Hâkimler Kanuniyle kurulmuş olan Ayır
ma Meclisi bir tereddüt devresi geçirmiştir. 
Ehliyet bakımından bilfiil okulda subaylıkta 
geçmiş müddeti hâkimlikte geçmiş gibi kabul 
etmemiştir. 40 lira maaşı asli vermek doğru I 
değildir, bu bir terfi müddeti devam etmiştir. I 
Bunların terfi süreleri dolunca ayni meclis bü
tün Devlet memurlarına tanınmış olan bu hak
tan hâkimleri mahrum etmenin kanuna uygun 
olmıyacağmı ve bu suretle bir üst derecenin 
verilmesini karar altına almıştır. Bakanlık, 
Ayırma Meclisinin verdiği bu karara uyarak 
40 lira değil, 50 lira maaşı asli veriyor. Maliye 
Vekâleti itiraz ediyor diyor ki kanunun met- I 
ninde bulunmadığı halde - terfi sürelerine ila- i 
ve edilmesi lâzımdır. Halbuki ilk terfi süresi I 
ilk derecede tatbik edilmediği için mütaakıp I 
derecelerde tatbik edemezsiniz diyor. Şimdi me- I 
murken askere gitmiş olanların askerlik müd- I 
detleri sayılıyor geçici 7 nci madde bunu sağ- I 
ladığı halde askerlikten evvel ve sonra başka I 
bir memuriyete girmeden doğruca yargıçlığa in- I 
tisap edenlere bu hak tanınmıyor. Bu itibarla I 
bu iki kısım arasında bir fark olmasını, - por- I 
tesini de söyliyeyim, çok değildir, kanunun mak I 
şadı içindedir, yetmiş, yetmiş beş arasında hâ- I 
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kimdir - bunların arkadaşlarından geri kalma
sını her halde Yüksek Meclis tesvip buyurmaz. 
Tamamen maksadın içindedir. Sunduğum takri
rin kabulünü rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, sayın 
Feridun Fikri Düşünsel'in, suallerine Komis 
yon adına cevap arbedeyim: 

Müzakere edilen maddenin tedvininden mak' 
sat, bu hususta buyurdukları muvazene ve mua
deleti tesis etmektir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Teşekkür ederim. 

MUZAFFER AKALIN (Devamla) — Şakir 
Ibrahimhakkıoğlu'nun teklifine gelince, sundu
ğunuz metin, mevcut kanunun ve yahut da, eski 
veya yeni bir kanunun bir hatasını, bir eksiğini 
tamamlamaya matuf bir talep değildir. Kendi
leri de sarahaten ifade ettiler ki, esasen yürür
lükte bulunan kanun bu hakkı temin ettiği halde 
tatbikatta bundan faydalanmıyan arkadaşlar ol
muştur. Arkadaşlar, tatbikat hatalarını bura
dan Meclis kürsüsünden islâh etmek için kanun 
çıkarmak, kanaatimce doğru bir yol olmaz. Ka
nunun kendilerine bahşettiği hakları istihsal 
edememiş bulunan kimseler, salahiyetli merci
lere başvurabilirlerdi. Bunlar bahusus hâkim 
sınıfında arkadaşlar olduğuna göre bu yola git
meleri kendilerinden beklenirdi. Şimdi, mer'i 
kanuna göre haklarını alamamış olanların bu hak
larını almaları için istisnai bir hüküm bir mu
vakkat madde koymayı bendeniz uygun görmü
yorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici 7 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ek

lenmesini arz ve teklif ederim. 27 . I . 1950 
Erzurum Milletvekili 
Ş.. İbrahimhakkıoğlu 

Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta geçir
dikleri müddetler yardımcılık sınıfında iken 
terfi sürelerine eklenmemiş olanların bu yer
lerde geçirdikleri müddet» halen bulunkları de
recelerdeki terfi sürelerine eklenir. 

ŞAKİR İBRAHİMHAKKIOĞLU (Erzurum) 
— Maliye Bakanı da benim anladığım gibi an
lıyorlar mı? 
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MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Hayır, tevhidi içtihat kararı 
vardır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun önergeyi 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
önerge nazarı itibara alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bir memuriyete gir
meden ve 1 Eylül 1939 tarihinden önce muvaz
zaflık hizmetini kısa- olarak yapmak üzere silâh 
altına alınanlardan 1 Eylül 1939 tarihinden 
sonra terhis edilenlerin bu tarihten sonraya ye
dek subay olarak askerlikte geçen müddetleri 
halen bulundukları derecedeki terfi sürelerine 
eklenir. 

EMİNİTTİN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — De
ğerli arkadaşlar; bu madde, 1939 Eylül ayın
dan evvel yedek subay olup, ondan sonra terhis 
edilenlere dairdir. Yani 1939 yılından sonra 
ilk devre olarak Yedek Subay Okuluna gidenler 
bir devre evvelkilerdir. 

Harb 1939 yılında başlayınca her iki devre 
birbirine tedahül etmiştir. 

Bütçe Komisyonunun gerekçesini dikkatle 
okudum. 1939 yılından ileriye gitmesin çünkü, 
genişler korkusu hâkim olmuş, haklı ve yerin
dedir diyorlar. Ama 1939 yılından evvel Yedek 
Subay Okuluna gitmiş olanlar, âdeta 1939 yılın
dan sonra gitmişler gibidir., Harb patlayıverin-
ce bunlar terhis edilmemişlerdir. 1939 yılında 
ilk defa olarak birinci devreye giden yedek su
baylarla âdeta beraber gibidir. Bunun içindir ki, 
1939 yılında yedek subaya gitmiş olan bu devre 
arkadaşların, bu sekizinci geçici maddede işa
ret edilenlerin yani yedek subaylık ve askerlik
te geçen günlerinin yalnız 1939 yılından sonra 
sayılmasını ben uygun bulmuyorum. Ondan ev
velki günlerin de sayılması gayet uygun olur. 
Ben inceledim ondan evvel sayılması lâzımge-
len günler, sene bile tutmuyor, hattâ on ayı bile 
bulmuyor. Onun içindir ki ben, bu sekizinci 
maddenin: «Bir memuriyete girmeden ve Eylül 
1939 tarihinden önce muvazzaflık hizmetini kı
sa olarak yapmak üzere silâh altına alınanlar
dan Eylül 1939 tarihinden sonra terhis edilen
ler» den sonra «Bu tarihten sonra» kelimeleri 
kaldırılarak «Yedek Subay Okulunda ve yedek 
subaylıktan terhis olunduktan sonra geçen müd-
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detleri de terfi müddetlerine ilâve edilmesi» 
denmesinin iyi olacağı kanaatindeyim. Bunun 
için bir önerge hazırladım ve hattâ bu sekizinci 
maddenin başına «asaleten» kelimesinin ilâve
siyle kabulünü dilemekteyim. 

Lûtfi Gören (Bolu) — Muhterem arkadaş
lar, bu kanunun 7 nci geçici maddesini kabul 
etmekle büyük bir iş yapılmış ve bir teadül hâ
sıl olmuştur. Şimdi 8 nci maddede 1939 senesi 
Mayısından sonra geçen müddetler için bir hü
küm vardır. Gayet yerindedir. Yalnız malûmu 
âliniz birinci madde kabul edilirken orada yük
sek tahsile devamları yüzünden üç senelik müd
det kaybetmiş insanların hakkını tanıyarak 
eğer geçici maddeye 1939 dan sonraki kaydı 
koymazsak, lise mezunları hakkında bir kanun 
gelmektedir, belki de bunun kabiliyeti tatbiki-
yesi kalmıyacaktır, fakat bu kanun 1939 Ey
lülünden beri devam ettiğine göre ve şu yeni 
yaptığımız kanunlar da haksızlıkları gidermek 
için çalıştığımıza nazaran, bu gibi dört sene tah
sil görmesi yüzünden üç senelik müracaat müd
detini de kaybetmiş olan arkadaşların da istifa
de etmeleri çok yerinde ve mâkûl bir şey olur. 
Onun için bir önerge takdim ediyorum, kabulü
nü rica ederim. 

Bu sebeple bir üçüncü fıkra koydum, yedek 
subay olarak hizmetini ifa ettiği halde kendisi
nin otuz aylık hizmetini 35 gün saymak suretiy
le kaybolan haklar vardır, bir ay, üç ay, beş ay 
falan.. Şimdi bunlar içinde bir seneden eksik 
hizmet etmiş olanlara bir senelik kıdem verilme
sini diliyorum ve sekizinci maddede üç senelik 
hizmetine mukabil bir sene kıdem verilmesini is
tiyorum. Takdir yüksek heyetinizindir, kabulü
nü rica ederim. 

NURİ ÖZ SAN (Muğla) — Efendim, kesenin 
ağızı açılınca hak sahibi çoğalıyor. Ben de mev
zuda bir sürü mektuplar aldım. Fakat evvel
emirde kendim benimsemediğim için yüksek hu
zurunuza getirmedim. Fakat Eminittin Çeliköz 
arkadaşımızın temas ettiği bir vaziyet var ki, bu 
bana da mülayim geldi. Çünkü 1939 yılından 
sonra askerliğe alman ve evvelce de memuriye
te girmemiş bulunan kimselerin müddetleri kı
demlerine mahsup ediliyordu. 1939 dan evvel si
lâh altında bulunmuş olanlar bu haktan istifa
de edemiyorlardı. Fakat 8 nci madde kabul 
edilirse, prensip itibariyle bunlara, da bu hak 
tanınmaktadır. Ancak tanıdığımız hak, 
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yukarda olduğu gibi, kemal mânada değildir. 
Çünkü bundan evvelki maddelerde Yedek Subay 
Okulunda geçen müddetleri de sıraya ilâve edi
yorduk. Fakat burada aneak 1939 Eylülünden 
sonra subaylıkta geçen müddetleri kabul et
mektedir. Şu halde teadül kaybolmuş bulunu
yor. Onun için yukardakiler dairesinde Yedek 
Subay Okulunda geçen müddeti de sayalım. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — Bir 
hakkı* o hakkı veren kanundan evvele irca olur. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ben
denizin söyliyeeeğim şey zaten mahlûldür zan- • 
nediyorum. Yalnız maddenin tatbikmda güç
lükler çıkamısın. Bu itibarla sözcü arkadaşımı
zın burada açıklayıcı beyanatını kâfi göreceğim. 

- Maddede deniliyor ki, « Bir memuriyete gir
meden » ve saire ... Bir kimse memuriyete girse; 
ama staj, namzetlik devresini ikmal etmeden ve 
asaleti tasdik edilmeden askere alınsa, yarın 
tatbikatta, siz memuriyete girdiniz diye bir iti
razla karşılaşmaması lâzım. Memuriyet, asa
letle tekemmül edecek bir husus olduğuna göre. 
memuriyete alman kimse nazmetlik devresinde 
askere giderse, namzetlik devresi ile alâkalı me
muriyeti askerlikteki hizmetinin sayılmasma 
mâni olmıyacaktır. Benim anlayışım bu. Bu 
hususun, yani askerlikte geçen hizmetinin sa
yılacağının Sözcü arkadaşım tarafından tavzi
hini ica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RİFAT 
GÜRSOY (Niğde) — Sayın arkadaşlarım, söz 
alan arkadaşlarımın teklifleri üzerinde mâru
zâtta bulunacağım. 

Çeliköz arkadaşını, 8 nci madde hakkında 
buyurdular ki, Eylül 1939 dan evvel silâh altı
na alınanların bu tarihten sonraki hizmetleri 
sayıldığı halde aynı hak sahibinin Eylül 1939 
dan evvel hizmeti niçin sayılmıyor? 

İlk defa şunu arzedeyim 4379 sayılı Kanun 
hudut olarak Eylül 1939 u almıştır. Eylül 1939 
dan sonra hizmeti fiiliyesini ifa etmek üzere si
lâh altına almanlar için şu ahkâm tatbik edi
lir, demiştir. Binaenaleyh, Bütçe Komisyonu 
bu mevzuda iki esasa bağlı kalmıştır. Bu esas
lardan birisi, ana kan/unun tesbit ettiği Eylül 
1939 tarihidir. Diğeri ise muvazzaflık hizmeti
dir.. 

Şimdi arkadaşımın teklifleri bu tarihe temas 
ediyor. 
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Biz, şimdi, her hangi bir mülâhaza ile Ey

lül tarihinden geriye doğru gidecek olursak bu
nun sonunun gelmiyeceğini takdir buyurursu
nuz, bu okadar geniş bir konudur ki senelerce 
ileriye gitmek istidadını gösterir bu itibarla tek
lifi komisyon kabul etmiyor. Lûtfi Gören arka
daşımız sekizincni maddeye şu hükümlerin ek
lenmesini istiyor: 

«diyor ki: yüksek tahsile devam edenler
den üç sene de müracaat etmiş olarak birinci 

maddedeki esasa mütenazır olarak bu muvak
kat maddeye hüküm koyalım yüksek tahsile 
devam etmek sebebiyle faydalanmamış olanlar da 
istifade etsin. 

Bu da aynı şekilde geriye doğru bir gidiş ifa
de eder. Biz yüksek tahsile devamı sağlamak için 
gençlere imkân vermek içinj kanuna esaslı bir 
hüküm koyduk. Sınıfta kalma kaydını çıkar
dık. Müsaade ederseniz bu hükümden kanunun 
neşrinden sonra bu durumda olanlar aksi hal 
istifade etsinler. Genişlemeyi mucip olur. 

tkinci teklifleri; diyorlar ki, askerde iki se
neden fazla kalmış da her hangi bir şekilde bir 
seneden fazlasını mahsup ettirmemiş olanların 
saydıkları süreyi bir seneye iblâğ edelim diyor
lar. Geriye doğru bir iadei muhasebeyi icabet-
tirir. Bunun tasarıya konmasına komisyonca 
muvafakat etmiyoruz. Sekizinci maddenin tek
lifi veçhile kabulünü rica ederim. 

Sayın Beketa buyurdullar ki; namzetller ne 
olacak. Kanunda üç şekil vardır. Kısa hizmete 
tâbi olanlar evvelce memuriyet almış ise hüküm 
vardır, memuriyete tâyinden evvel askere alın
mış olanlar için birinci maddede yine hüküm 
vardır, stajiyerlerin de döndükten sonra bu 
müddet asıl memuriyete sayılır diye ayrıca hü
küm vardır. Maddedeki bu sarahat zannediyo
rum ki suallerini karşılıyor. 

ÎSMET EKER (Çorum) — Efendim, bende
niz arkadaşların tekliflerinin genişletilmesini te
yit eder mahiyette birşey söylemiyeceğim, yal
nız ufacık bir eksikliği arzetmek için söz aldım. 

Esasen Yedek Subay Okulunda ve yedek su
baylıkta geçen müddetlerin bir hak olarak veril
mesini temin eden Kanun 1 Eylül 1939 dan itiba
ren bu hakkı vermiştir. Binaenaleyh bunu 1939 
dan önce gerek asli memuriyette bulunsun, ge
rekse namzet olsun, bunlara ait verilmiş bir hak 
olmadığı için, bunun gerisine doğru bir tesir yap-
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Yüksek Başkanlığa 

Geçici 8 ııci maddenin aşağıda arzettiğim şe
kilde kabulünü teklif ederim saygılarımla. 

Balıkesir Milletvekili 
Eminittin Çeliköz 

Geçici madde 8. — Asaleten bir memuriyete 
girmeden ve Eylül 1939 tarihinden önce muvaz
zaflık hizmetini kısa olarak yapmak üzere silâh 
altna alınanlardan Eylül 1939 tarihinden sonra 
terhis edileceklerin Yedek Subay Okulunda ve 
subaylıkta geçmiş müddetleri halen bulundukları 
derecedeki hizmet sürelerine eklenir. 
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manın taraftarı değilim. Ancak burada bir ek
siklik gördüm. 

1939 tarihinden önce muvazzaflık hizmetini 
kısa olarak yapmak üzere silâh altına alınanlar
dan Eylül 1939 tarihinden sonra terhis edilenle
rin yedek subaylıkta geçen müddeti ilâve edili
yor. Burada bir eksiklik var. 1939 Eylülünden 
sonra da Yedek Subay Okulunda bir bakiye var
dır. O bakiye şöyledir : Yüksek tahsilli kısa hiz
mete tâbi mükellefler Mayıs devresinde başlar. 
Binaenaleyh 1939 Mayısında Yedek Subay Oku
luna çağrılmış olanlar 1939 Eylülüne kadar dört 
aylarını muhakkak evvelki müddette geçir
miş bulunuvlar. Fakat Eylülden, Kasıma kadar 
iki aylık bir hakları vardır. İşte bu iki aylık hak
ları zayi olmaktadır. Binaenaleyh buraya (Ye
dek Subay Okulunda) kelimesinin konması lâ
zımdır ki, o vakit yukarıda ki, hükümlerle verilen 
hakları buna da teşmil edilmiş bulunsun. Bir ke
lime ilvâesinden ibarettir. Maksadımı ifade ede-
bildiysem, komisyonca da makbulse, böyle bir ke
limenin ilâvesini rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RİFAT 
GÜRSOY (Niğde) — 1939 tarihinde hakikaten 
mektepte yedek subay varsa onların da istifadesi 
yerinde olur. Biz bu hususta bunların mektepten 
çıkmış olduğunu, yedek subay olduklarını hesa-
bettik. Mağdur olmamaları lâzımdır. Kıyasen bu 
ibarenin konmasında mahzur görmüyoruz. 

İSMET EKER (Çorum) — Yedek Subay 
Okulu ibaresini tensip buyuruyorsanız bu baki
yeler de dâhil olur. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RİFAT 
GÜRSOY (Devamla) — Muvafıktır. (Anlaşıl
madı sesleri). 

LÛTFİ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar bu kanunla, hiç. istifade etmiyen, birçok 
müessesede mevcut olan arkadaşları istifade etti
riyoruz. Devlet Demiryolları, Denizyolları Kanu
nunda yazılı olmadığı için istifade etmemişlerdir, 
bunun için 1939 tarihinden itibaren istifade et
mektedirler. Yüksek tahsil gençliği de yedek su
baylığını yaptıktan sonra yüksek tahsile devamla
rı yüzünden üç sene kaybetmişlerdir. Bunu naza
rı itibare aldınız ve birinci maddeye hüküm kon
du. Bu madde, diğerleri gibi, 1939 dan kabul 
edilmiyecekse bunun hiç mânası kalmaz. Binaen
aleyh bunun kabulünü bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum.: 

BÜTÇE KO. ADINA RİFAT GÜRSOY 
(Niğde) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında komisyo
nun sarih mütalâası, 1939 dan evvele teşmil et
memektedir. 

Efendim, bu önergeyi nazarı itibara alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı itibara alınmamıştır. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yedek subaylıktan sonra yüksek tahsile de

vanı eden gençlerimizin kanunun tâyin ettiği 
üç. yıllık süre içinde memuriyet için müracaat 
etmeleri imkânsızlığı göz önünde tutularak bu 
gibilerin müracaat müddetleri yüksek tahsili 
bitirdikten sonra ayrıca bir süre kabul edilmiş
tir. Ancak bu kanunun emsaller arasında hak
sız ilerlemeyi önlemek için hazırlanmış ve 1 Ey
lül 1939 tarihinden sonra muvazzaf yedek su
baylık hizmetini ifa edenlere şâmil bulunduğu
na göre bu kanunla kabul edilen müktesep hak
larını bu gençlere verebilmek imkânını sağla
mak için geçici 8 nci maddenin aşağıdaki şekil
de kabulünü teklif ederim. 

Bolu Milletvekili 
Lûtfi Gören 

Geçici 8 nci madde : 
Bir memuriyete girmeden ve 1 Eylül 1939 

tarihinden önce muvazzaflık hizmetini kısa ola
rak yapmak üzere silâh altına alınanlardan 
1 Eylül 1939 tarihinden sonra yedek subay ola 
rak askerlikte geçen müddetleri ve 1 Eylül 1939 
tarihinden sonra muvazzaf askerliklerini yedek 
subay olarak ifa edip yüksek tahsile devamları 
yüzünden üç yıllık süre içinde memuriyet için 
müracaat etmemiş olanların Yedek Subay Oku
lu ve yedek subaylıkta geçen müddetleri ve 1 
Eylül 1939 tarihinden sonra muvazzaf askerli
ğini yedek subay olarak iki yıl ve daha fazla 
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hizmet ifa ettiği halde her hangi bir sebepten I 
dolayı bir yıldan az olarak kıdemine eklenmiş i 
Olanların bir yıllık hizmet müddetleri de halen 
bulundukları derecelerdeki terfi sürelerine ek- J 
lenir. 

BAŞKAN — Nazarı itibara alanlar... Almı-
yanlar... Alınmamıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolay isiyle geçi

ci 8 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril 
meşini arz ve teklif ederim. 

Muğla Milletvekili 
Nuri özsan 

GEÇİCİ MADDE 8. — Asaleten bir memu
riyete girmeden ve Eylül 1939 tarihinden önce 
muvazzaflık hizmetini yapmak üzere silâh altına 
alınanlardan Eylül 1939 tarihinden sonra ter
his edilenlerin Yedek Subay Okulunda ve 
subaylıkta geçen müddetleri halen bulundukları 
derecedeki terfi sürelerine eklenir. 

BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı itibara 
alanlar... Almıyanlar... Nazarı itibara alınma
mıştır. 

Maddenin tashihli şeklini okutuyorum: 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bir memuriyete gir 
meden ve 1 Eylül 1939 tarihinden önce muvaz
zaflık hizmetini kısa olarak yapmak üzere silâh 
altına alınanlardan 1 Eylül 1939) tarihinden son
ra terhis edilenlerin bu tarihten sonra Yedek 
Subay Okulunda ve subaylıkta geçen süreleri 
halen bulundukları derecedeki terfi sürelerine 
eklenir. 

. 1950 O : 1 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir Önerge vardır. Muhsin Âdil Binal arka-

daşımızmdır. Hiçbir maddeye taallûk etmemek 
tedir. Bu önergeyi de okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Memur iken yüksek tahsil müesseselerinden 

birine talebe olarak alınıp da talebelikleri bit
meden talim ve manevra maksadiyle silâh altına 
alınan yedek subayların askerlikte geçirdikleri 
müddetin kıdem ve terfilerinde sayılmasını arz 
ve ttfelif ederim. 

Konya Milletvekili 
Muhsin Âdil Binal 

BAŞKAN — Bu önerge de Kâmil Gündeş 
arkadaşın önergesinin aynıdır. Kamutay onu 
kabul etmediği için bunu da oyunuza sunmuyo
rum. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarının birinci görüşülmesi 
bitmiştir. 

Vakit gecikmiştir, pazartesi günü saat 15 te 
toplanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,40 

. . . > . . . ••-<•••• 





S. Sayısı: 118 e ek 
Sinob Milletvekili Cevdet Kerim Incedayı'nm, tescil edilmiyen bir
leşmelerle bunlardan doğan çocukların tesciline ve gizli kalmış nü
fus vakalarının cezasız olarak kaydına dair olan 4727 sayılı Ka
nun hükmünün iki yıl uzatılması hakkında Kanun teklifi ve Ada* 

let Komisyonu raporu (2 /İ8İ) 

Adalet Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 2/181 
Karar No. 32 

25 . I . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Sinob Milletvekili Cevdet Kerim încedayı 
tarafından teklif olunan (tescil edilemiyen birleş
melerle bunlardan doğan çocukların tesciline ve 
gizli kalmış nüfus vakalarının cezasız olarak 
kaydı) hakkındaki kanun tasarısının İçişleri Ko
misyonunun değiştirişi ile birlikte Yüksek Ka
mutayda müzakeresi srasmda ve birinci madde
sinin kabulünden sonra mütaakıp maddelerin 
isteğimiz üzerine 15 gün süre ile Komisyonumuzca 
tetkiki lüzumuna karar verilmişti. Bu karar ge
reğince tasan komisyonumuzda Adalet Bakanlı
ğı adına Hukuk îşleri Genel Müdürü ve içişleri 
Bakanlığı adına da Nüfus îşleri Genel Müdürü 
hazır oldukları halde incelendi. 

Yapılan değişikliklere ait mucip sebepleri aşa
ğıda arzediyoruz. 

Madde 2 : Bu maddenin 4727 sayılı Kanunda 
da aynen mevcut olan birinci fıkrası ipka edilmiş, 
ancak ifadeye daha ziyade vuzuh vermek mak-
sadiyle ana ve baba hakkında da birinci madde
nin uygulanacağı tasrih olunmuştur. Maddenin 
ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı haller, bi
rinci madde şümulüne dâhil bulunduğundan bu 
fıkralar maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 3 : 4727 sayılı Kanunda da aynen 
mevcut olan bu maddede bir değişiklik yapılma
mıştır. 

Madde 4 : Bu maddenin evvelki kanunda mev
cut olan birinci fıkrası hükmü esas itibariyle 
komisyonumuzca da kabul edilmiş ise de, madde

nin kanunumuz yayımından 6 ay aonra meriyete 
girmiş bulunduğu için fıkranın baş tarafındaki 
(yayınından) yerine (yürürlüğe girmesinden) 
hükmü konulmuş ve karı kocanın ölümü halinde 
ilgililer evlenme kaydının silinmesine dair umu
mi hükümler gereğince her zaman mahkemeye 
müracaat edebilecekleri için fıkrada mevcut bu 
husustaki kayıt fazla görülerek çıkarılmış ve 
fıkra daha vazıh bir şekilde kaleme alınmıştır. 

Bu maddenin ikinci fıkrası, Medeni Kanunu
muzun ana hükümlerine tamamiyle aykırı ve 
âdeta yeni bir nevi boşanma usul ve şekli ihdas 
eder mahiyette görüldüğünden kabulü hiçbir 
suretle tecviz edilmemiş ve bu fıkra maddeden 
çıkarılmıştır. 

Madde 5 : Eski kanunda da mevcut olan ve 
usule mütaallik bulunan bu maddenin birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkraları aynen kabul edilmiş, 
dördüncü ve beşinci fıkraları ise yedinci mad
de ile tenazuru temin etmesi bakımından vu-
zuhlandırılmıştır. 

Madde 6 : Tasarının beşinci maddesinin son 
fıkrasını teşkil eden bu hükmün daha etraflı 
olarak müstakil bir madde halinde yazılması 
uygun görülmüştür. 

Madde 7 : Eski kanunda da bulunan ve bu 
tasarının altıncı maddesini teşkil eden bu mad
de aynen muhafaza edilmiş, Yalnız baş tara
fındaki (yukardaki madde gereğince) tâbiri 



yerine daha şâmil olması için (bu kanun gere
ğince) denilmiştir. 

Madde 8 : Eski kanunda da bulunan bu 
madde, sadece (doğru) yerine (hakiki) kelime
si konulmak suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9 : Eski kanunda da mevcut olan bu 
madde, (kişi) yerine (kimse) denilmek sure
tiyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 10 : Eski kanunda da bulunan bu 
madde aynen kabul edilmiş, ancak sonundaki 
(bulunulmalıdır) yerine; (bulunulması lâzımdır) 
denilmesinin daha uygun olacağı düşünülerek 
bu şekilde tesbit edilmiştir. 

Madde 11 : Bir değişiklik yapılmamıştır. 
Madde .12 : Bir değişiklik yapılmamıştır. 
Madde 13 : Hükmü aynen kabul edilmiş, yal

nız vuzuhu temin bakımından yazılış tarzı değiş
tirilmiştir. Ve bu maddenin son fıkrasının diğer 
ceza maddelerine de şâmil olması itibariyle 
müstakil bir madde halinde tasarıya ilâvesi 
uygun görülmüştür. 

Madde 14 : Hükmü aynen kabul edilmiş, 
ancak evlenme memurları hakkındaki ceza 
hükmünün tasarıya ayrı bir madde halinde ko
nulması daha uygun görüldüğünden bu madde
den çıkarılmıştır. 

Madde 15 : Yukardaki maddeden çıkarılan 

evlenme memurları hakkındaki ceza hükmü 
müstakil madde olarak yazılmış ve tasarıda 15 
gün olarak kabul edilen evlenmeyi bildirme 
müddeti az görülerek 30 güne çıkarılmıştır. 

Madde 16 : İçişleri Komisyonu teklifinin 
12 nci maddesinin son fıkrası yukarda işaret 
edildiği veçhile müstakil madde olarak vaz-
olunmuştur. 

Madde 17 : Tasarının 15 ve 16 ncı madde
leri birleştirilerek bu numara ile ve bir madde 
halinde tesbit olunmuştur. 

Madde 18 : Bir değişiklik yapılmamıştır. 
Kamutayın Yüce tasvibine arzedilmek üze

re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 
Konya Ankara 

H. Karagülle E. H. Ergun 
Kâtip 

Erzurum Balıkesir 
Ş. îbrahimhakktöğlu Ö. N. Burcu 

Bursa Denizli Erzincan 
A. Akgüç N. K'üçüka A. Fırat 
İstanbul Manisa Manisa 
A. ödül K. Coşkunoğlu F. Uslu 

Rize 
Dr. S. A. Dilemre 

( & Sayısı : 118 e ek) 



ÂfrAİM KOMİSYONiMÜK BESÎŞTfîtfŞİ 

Tescü edilmiyen birleşmelerle bunlardan doğan 
çocukların tesciline ve gişli kalmış nüfus vaka

larının cezasız olarak kaydvna dair Kaanun 

MADDE 1. — (Kamutayda kabul edildiği 
için üzerinde görüşme yapılmamıştır). 

MADDE 2. — Bu kanunun yayımından önceki 
birleşmelerden kanunun yayımı tarihinden bağ
lıyarak üç yüz gün içinde doğan çocuklarla ana 
ve babaları hakkında da birinci madde hükmü 
uygulanır. 

MADDE 3. — 4 Ekim 1926 tarihinden önce 
yapılan ve tescil edilmemiş olan evlenmelerle bu 
evlenmelerden doğup tescilleri yapılmamış ço
cukların ilgilileri belge veya mahalle veya köy 
ilmühaberleri ile nüfus memurluğuna baş vur
dukları surette kayıt ve tescilleri yapılır. 

MADDE 4. — Medeni Kanunun yürürlüğe 
giremsinden önce boşandıkları halde boşanmaları 
nüfus kütüğüne tescil edilmemiş olan karı koca 
sulh yargıcı önünde bu hususu müştereken beyan 
suretiyle tesbit ettirdikleri ve bunların' birinci 
maddede yazılı olduğu şekilde başka kadın veya 
erkekle birleşmelerinden çocukları bulunduğu 
takdirde haklarında mezkûr madde hükmü uygu
lanır. 

MADDE 5. — Bu kanun gereğince karı koca gi
bi yaşıyan kadın ve erkek bu birleşmelerin evlen
me suretiyle tescili için birlikte bu birleşmeden 
doğan çocukların kaydı için de ilgililer; muhtar
lara baş vurup alacakları ilmühaberleri bir dilek
çeye bağlıyarak yerin en büyük mülkiye üstüne 
vermek suretiyle istekte bulunurlar. İlgililer ço
cukların tescili için istekte bulunmadıkları suret
te bunları bir ilmühaber vermek suretiyle yaz
dırmakla mahalle ve köy muhtarları ile köy ih
tiyar meclisi üyeleri ödevlidirler. 

Mülkiye üstleri verilen dilekçe ve ilmühaber
leri nüfus kayıtlarına göre kaanuni şartlan ha
iz olanların tescilinin yapılması için nüfus idare
sine havale eder. 

Nüfus idarelerince yapılacak inceleme sonun
da kanuni şartların bulunduğu anlaşılırsa vaka
ların hemen tescili yapılır. Muhtarların yaptır
mak istedikleri tesciller nüfus idaresi tarafın
dan hemen babaya tebliğ olunur. Babanın bulun
duğu yer belli değilse ikametgâhının kapısına 

asılmak suretiyle ilân olunur. Otuz gün zarfında 
itiraz vukubulmadığı takdirde ve itiraz halinde 
sulh yargıçlığınea verilecek karara göre tescil 
yapılır. Tebliğ ve ilânların yapıldığını ve itira
zın vukubulmadığını tesbit eden tutanaklar veril
miş ise sulh yargıcı kararları nüfus idarelerince 
dosyalarnda saklanır. 

MADDE 6. — Bu kanını gereğinee mufatar-
i laf tarafından yapılan işlemlere; karşı tescilden 
evvel ilgililer veya bunların kaîmni mümessilleri 
o yer sulh yargıcına itirazda bulunabilirler. İtiraz 
dâvası hasımsız olarak bir ay içinde çözülerek 
kesin karâra bağlanır ve nüfus idaresine bildirilir. 

MADDE 7. —Bu kanun gereğince yapriaıış 
olan tescillere karşı ilgililer -öğrendikler i tarihten 
itibaren altı ay ve herhalde teseil tarihinden iti-

• baren beş yıl içinde Medenî Kanun hükümlerine 
göre yetkili mahkemeye dâva açabilirler. Cum-
huriyet savcısının butlan dâvası hakkı saklıdır. 

İkinci Bölüm 

MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar tescil edilmiyerek gizli kalan kim
seler hangi yaşta olursa olsun ve kaydına işaret 
edilmemiş ölümler, ölüm yeri neresi bulunursa 
bulunsun hakiki tarihi ile bu kanun bükümlerine 
göre nüfus kütüklerine yazılır. 

MADDE 9. — Gizli kalan kimseleri, kendi
leri veya veli veya vasileri veya ev reisleri yaz
dırmakla ödevlidirler. 

Mahalle veya köyü nüfus kütüklerine geçiril
memiş ölümleri ve gizli kalan kimseleri mahalle 
ve köy muhtarları ile köy ihtiyar meclisi üyeleri 
soruşturup öğrenerek usulüne göre yapacakları 
ilmühaberlerle nüfus memurluklarına bildirmekle 
ödevlidirler. 

üçüncü bölüm 

MADDE 10. — Yapılacak tescil işlemleri için 
bu kanunun yayımı tarihinden itibaren üç yıl 
içinde istekte bulunulması lâzımdır. 

MADDE 11. — Bu kanunun şümulüne giren 

( S. Sayısı : 118 e ek) 



vakaların tesbit ve tescillerini temin etmek 
üzere valiliklerce şehir, kasaba ve köylerde sık 
sık tarama yaptırılır. Valiler bu taramalarda 
(Adalet teşkilâtı hariç) bütün memurları asli 
vazifelerine halel gelmemek şartiyle çalıştırabi
lirler. 

MADDE 12. — Bu kanuna göre yapılacak 
işlem ve tesciller ve verilecek dilekçe ve ilmüha
berler ve açılacak dâvalar her türlü harç, resim 
ve cezadan muaftır. 

Bu kanunun yayımı tarihine kadar bildiril
memiş doğum, ölüm ve evlenmelerden dolayı 
mahkeme ve idare kurullarınca hüküm olunarak 
henüz alınmamış para cezalariyle infaz edilmemiş 
olan diğer cezalar affedilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun yayımından son
ra, nüfus kütüğüne geçirilmemiş olan evlenme
lerini ve her ne suretle olursa olsun doğan ço
cuklarını ve nüfusa yazılmamış kimseleri bildir-
miyen ilgililerden idare kurulu karariyle on li
radan elli İraya kadar hafif para cezası alınır. 

Nüfusa yazdırılması gereken kimse reşit ise 
ona da ayrıca aynı ceza verilir. 

MADDE 14. — Bu kanun gereğince: 
A) Kendilerine verilen ödevi kabul etmiyen 

veya savsıyan memurlardan; 

4 -
| B) Verilmesine lüzum gösterilen ilmüha-

berleri vermiyen veya geciktiren ve bölgelerinde 
I bulunan gizli nüfusun ve silinmemiş ölümlerin 
I ilmühaberlerini yaparak nüfus memurla

rına vermiyen ve tarama yapmak için gön
derilen memurlarla iş birliği yapmıyan ve bun
ların ödevlerini güçleştiren ve bu kanunun ken
dilerine yüklediği sair ödevleri süresinde yapmı
yan mahalle ve köy muhtarları ile köy ihtiyar 
meclisi üyelerinden idare kurulu karariyle on li
radan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 15. — Yaptıkları evlenme akitleri-
ni nüfus memurlarına bildirmeye mecbur olan 
evlenme memurları otuz gün zarfında bu ödev
lerini yerine getirmedikleri takdirde bunlar 
hakkında da idare kurullarınca yukarıki mad
delerde yazılı ceza hükmolunur. 

MADDE 16. — îdare kurullarının bu kanun 
gereğince vereceği para cezalarına mütaallik 
kararlar kesin olup Tahsili Emval Kanununa 
göre yerine getirilir. 

MADDE 17. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, ilânı hususunda 1322 sayılı 
Kanunun II nci maddesi uygulanır. 

MADDE 18. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
| yürütür. 

K< 
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S. Sayısı: 145 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 
tasarısı ile Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel'in, Maaş Ka
nununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici maddesine iki fıkra eklen
mesine ve Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunun geçici maddesinin kaldırılmasına ve bundan 
doğacak hakların tanınmasına ve Maaş Kanununa ek 4379 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve geçici maddesinin 
kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair Ka
nun teklifleri ve Geçici Komisyon ve Bütçe Komisyonu raporları 

(1 /460, 2/98, 131 ve 137) 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici mad
deler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı (1/460) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Şayi : 71 - 1012, 6 - 4270 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 
maddeler eklenmesi hakkında Ulaştırma Bakanlığmca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 6 . XII . 
1948 tarihli top^ntıs^nda Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ile gerekçesinin 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

GEREKÇE c« • * 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanun hükümlerinden Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Genel Müdürlüğü ile Devlet Denizyolları ve limanları İşletme Genel Müdürlüğü memurlarının da isti
fadelerini sağlamak maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanın1 ş ve Eylül 1939 tarihinden bugüne 
kadar geçen süre içinde bahsi geçen idarede memur iken muvazzaflık hizmetini kısa olarak yap
mak üzere silâh altına alınm?ş ve halen terhis edilmiş veya edilmemiş olanların durumları da geçici 
maddelerde nazarı dikkate alınmıştır. 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici 

maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 15 .1 . 1943 tarihli ve 4379 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Bu kanunun hükümleri Devlet Demiryolları 
ve Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlükleri memurlariyle 3659 sayılı Ka
nuna tâbi müesseseler memurlarına da şâmildir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte muvazzaflık hizmetini kısa 
olarak yapmak üzere silâh altında bulunan 
3173 sayılı 'Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele dâ
hil : 

A) Müseccel memurlar hakkında eski hü
kümler, 

B) Müseccel olmadıkları cihetle idare ile il
gileri kesilmiş bulunan memurlardan yedek 
subay olarak terhis edilecekler hakkında, terhis
lerinden itibaren 3 yıl içinde müracaat etmeleri 
şartiyle birinci madde hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1 . IX . 1939 tarihin
den sonra muvazzaflık hizmetini yapmak üzere 
silâh altına alınmış olup da bu yüzden idare ile 
ilgisi kesilen 3173 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele dâhil gayrimüseccel memurlardan; 

A) Bu kanunun yayımından evvel yedek 
suljay olarak terhis edilmiş olup da terhislerin
den itibaren 3 yıl içinde ve bu kanunun yayı
mından evvel idareye tekrar intisap etmiş olan
lar hakkında bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte müktesep hak olarak almakta oldukları 
ücret derecesi üzerinden, 

B) Bu kanunun yayımından evvel yedek 
subay olarak terhis edilmiş bulunduğu halde 
idareye henüz intisap etmemiş olup terhis tarih
lerinden itibaren 3 yıl içinde idarede bir görev 
alacakların müktesep hak olarak tâyin edilecek
leri ücret dereceleri üzerinden, 

Haklarında birinci madde hükümleri uygu
lanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 3656 
sayılı Kanuna tâbi memurlarından bu kanunun 
yayımı tarihinde muvazzaflık hizmeti kısa ola

rak yapmak üzere silâh altında bulunanlar hak
kında eski hükümlerin uygulanmasına devam 
olunur. 

Bunlardan yedek subay olarak terhis edile
cek olanlarla 1 . IX . 1939 tarihinden sonra mu
vazzaflık hizmetini kısa olarak yapmak üzere 
silâh altına alınmış bulunanlardan bu kanunun 
yürürlüğünden evvel yedek subay olarak ter
his edilerek idaredeki görevine başlamış bulu
nanların Yedek Subay Okulunda 1/3 nispeti 
üzerinden ücret almak suretiyle geçmiş ve ge
çecek olan süreleri : 

A) Halen Yedek Subay Okulunda olanla
rın subay tâyinleri tarihinde müktesep hak ola
rak alacakları ücret derecesindeki, 

B) Halen subay tâyin olunmuş veya idare
deki görevine başlamış bulunanların bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte müktesep hak 
olarak almakta bulundukları ücret derecesin
deki, 

Terfilerinde nazara alınır. 
Bu madde ile geçici 1 ve 2 nci madde hü

kümlerinden daha evvel diğer bir dairede hak
larında 4379 sayılı Kanun uygulanmamış olan
lar faydalanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bir memuriyete gir
meden veya memurlukla alâkası kesilmek sure
tiyle ve Eylül 1939 tarihinden sonra muvazzaf
lık hizmetini kısa yap'mak üzere silâh altına alı
nan ve yedek subay olarak terhis edilenlerden 
3665 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi daire ve mü
esseselerde görev almadan, terhislerinden iti
baren 3 yıl içinde Devlet Denizyolları ve Li
manları ve Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel müdürlüklerinden bir göreve tâ
yin olunup da tâbi bulundukları hükümler da
iresinde terfileri yapılmış bulunanların yedek 
Subay Okulunda ve yedek subaylıkta geçen 
hizmet sureleri bu kanunun yayımı tarihin'de 
bulundukları derecelerdeki terfilerinde nazara 
alınır. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 3656 
sayılı Kanuna tâbi memurlardan veya Devlet 
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ftemiryoÜarı ve Limanlan İşletme Genel Mü
dürlüğü gayrimüseccel memurlarından iken Ey
lül 1939 tarihinden sonra yedek subay olarak 
fiilî hizmete alınanlardan terhislerinden itibaren 
3 yıl içinde ve bu kanunun yayımından evvel 
bu idarelere intisap ile : 

A) Umumî hükümler dairesinde terfi ettik
ten sonra 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi dar 
ire ve müesseselerde görev almış bulunanlardan, 

B) Umumi hükümler dairesinde terfi için 
gereken müddeti doldurmadan ve terhisi 3 yı
lı geçtikten sonra 3656 ve 3659 sayılı kanunlara 
tâbi daire ve müesseselerde görev almış ve bu
ralarda umumi hükümler dairesinde terfi etmiş 
bulunanlardan, 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü gayrimüseccel memurlarının 
Yedek Subay Okulunda ve yedek subaylıkta 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanuna tâbi memur
larının Yedek Subay Okulunda 1/3 nispeti üze
rinden ücret almak suretiyle, geçen hizmet sü
releri bu kanunun yayımı tarihinde bulunduk
ları derecelerdeki terfilerinde nazara alınır. 

MADDE İ. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Devlet Bakanı 
Ba§b. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
içişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 

§. Adaları 
Bayındırlık Bakanı 

Nihat Erim 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

E. Erişirgil 
Ulaştırma Bakanı 

Gülek 
Çalışma 

T. B. 

Cavid Oral 
Ticaret Bakanı 

C. S. Barlas 
Bakanı 
Balta 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünserin, Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi (2/98) 

Yüksek Başkanlığa ? [•'. ~ ; -**»*• 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici maddesine iki fıkra eklenmesine dair hazır
ladığım Kanun tasarısı, gerekçesiyle birlikte Yüksek huzurunuza sunulmuştur. 

Kanunluk kesbetmesi için gereğinin yapılmasını hürmetlerim-ie dilerim. 
19 . IV . 1948 

Bingöl Milletvekili 
Feridun Fikri Dü§ünsel 

GEREKÇE 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 21 . I . 1943 gününden bugüne 
kadar kanunun muvakkat maddesinin tatbik şeklinden evvelce memurlukta bulunmuş olan yargıç 
adayları ile bulunmamış olanlar arasında bu sonrakilerin lehine olarak bir fark peyda olmuş
tur. Şöyleki: 

ilk defa mesleke alman adaylar arasında hiç memuriyet yapmadan iki yıldan ziyade muvaz
zaf askerlik hizmetini tamamhyanlar, 35 liar asli maaşla hizmete alınmakta ve bir ay sonra da 
4379 sayılı Kanuna uyarak askerlikte geçaen hizmet sürelerini kıdemlerine saymak suretiyle 40 
lira asli maaşla görevlendirilmektedir. 
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Aynı durumda ve mahdut sayıda olup evvelce memuriyet yapmış olanlar ise 35 lira asİi maaş

la tâyin edilmekte, askerlikte geçen iki yıldan ziyade hizmet süreleri kıdmlerine sıyılmamak-
tadır. 

Halbuki 4379 sayılı Kanunun mucip sebeplerinin 5 nei fıkrasının 5 nci satırında (Memur ye
dek subaylar, emsallerine haksız olarak tefevvuk etmektedirler) denmekte ve 8 nei fıkrasının son 
satırında da (Memleket gençliği arasında mutlak bir adaletin temini ve gençliğin rekabetten 
ve hile yollarına sapmaktan vikayesi maksadiyle ilişik Kanun lâyihası tanzim kılınmıştır) diye 
yazılmakla kanun koyanın maksadı açıkça ortaya konulmuş bulunmaktadır. 

Yine Millî Savunma Komisyonunun mazbatasında (İkiliği bertaraf etmek maksadiyle tanzim 
edilen Kanun lâyihası) denmekte ve Bütçe Komisyonunun mazbatasında da (Askerlik vazifesine 
gidenler arasında tatbikatta mevcut adaletsizliği ortadan kaldırmak) ve İçişleri Komisyonu maz
batasında da (Terhislerinden sonra tâyin olundukları memuriyette aralarında görülen müsavat
sızlığı ortadan kaldırmak ve bu gibiler hakkında müşterek ve umumi bir hüküm ikame etmek mak
sadını güden lâyiha denmek suretiyle memur olan ve olmıyanlarm terhislerinde vâki adaletsizliği 
ortadan kaldırmak gayesinde ittifak olunmuştur. 

Muvakkat maddenin birinci fıkrasında (Bir memuriyette iken muvazzaflık hizmetini tam veya 
kısa olarak yapmak üzere silâh altına alınmış ve bu kanunun neşri tarihinde terhis edilmemiş 
olanlar hakkında eski hükümlerin tatbikma devam olunur) denmekle müktesep haklar korunmuş
tur. Yani bu fıkra ile memur olup da kanunun neşri sırasında terhis edilmemiş olanların müktesep 
hakları tanınmakla beraber ayrıca'memuriyette geçen muvazzaf askerlik hizmet sürelerinin de kı
demlerine sayılacağı eski kanun hükümleriyle tem inat altına alınmıştır. 

Fakat yukarda orzolunduğu üzere tatbikat, mezkûr kanunun anlama şeklinden doğan bir netice 
olarak, tamamiyle bunun aksi olmuştur. 

Meselâ; Gümrük ve Tekel Bakanlığında memur iken askere alınıp da 4379 sayılı Kanunun neşrin
de henüz terhis edilmemiş bulunan bir memur, iki buçuk yıl bir hizmetten sonra terhisinde, adliye
ye intisabı halinde askerlikte geçen iki buçuk yıllık hizmet süresi sayılmamaktadır. 

Memleket gençliği arasında mutlak bir adalelin temini maksadiyle tanzim edildiği gerekçesi 
münderecatından anlaşılan 4379 sayılı Kanunun Bu tarzda anlaşılmış bulunarak tatbikatın mak
satla makûs bir netice vermesi mevzuun her türlü tereddüdü selbedecek şekilde daha vazıh hükümler
le takninin daha uygun olacağını mülâhaza ettiğimden yukarda mâruz halin önüne geçilmek ve kay
bolan haklar iade edilmek amaciyle mezkûr kanunun geçici maddesine iki fıkra ilâve edilmesi ge
rekli görülmüştür. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair Kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Maaş Kanuna ek 4379 sayılı 
Kanunun geçici maddesine aşağıdaki iki fıkra. 
eklenmiştir : 

Evvelce memur iken Eylül 1939 tarihinden 
sonra muvazzaf hizmetini kısa olarak yapmak 
üzere silâh altına alınanlardan muvazzaflık 
müddetinde fazla yedek subay olarak askerlik
te kalmış olanların terhislerinde Adalet Bakanlı
ğına intisapları halinde Yedek Subay Okulun
da ve subaylıkta geçirmiş oldukları müddet ter
fi müddetlerine eklenir. 

Yukardaki fıkrada yazılı durumda bulunup-

da halen Hâkimler Kanununa tâbi olarak görev
de olanlardan 4379 sayılı Kanun hükümlerinden 
şimdiye kadar istifade etmemiş olanların terfi
leri emsallerinin terfi tarihleri göz önünde tutu
larak o tarihlerden itibaren yapılır ve bu suret
le arada hâsıl olacak geçmiş zamana ait terfi ma
aş farkları ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 
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Bolu Milletvekili Lûtfi Görenin, esas kanuna ek 4379 sayılı Kanunun geçici maddesinin kaîdı-

rılmasına ve bundan doğacak hakların tanınmasına dair kanun teklifi (2/131) 

Büyük Mgllet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

15 Ocak 1943 tarih ve 4379 sayılı Maaş Kanununa ek kanunun muvakkat maddesinin kaldırıl
masına ve bundan doğacak hakların tanınmasına dair olan kanun teklifim gerekçesiyle birlikte 
sunulmuştur. 

Gerekli komisyonlarda ve umumi heyette görüşülmesine müsaadelerini derin saygılarımla ri
ca ederim. 

Bolu Milletvekili 
Lûtfi Gören 

Kanun gerekçesi 

15 Ocak 1943 tarih ve 4379 sayılı Kanunun vaz'ındaki aıaksa* ve gerekçesinde de görüleceği 
üzere memleket gençleri arasında haksız tefevvuklara meydan vermemek, hile yollarına sapmak
tan alıkoymak ve aralarında mutlak adaleti sağlamaktır. 

Filhakika tahsil dereceleri eşit olan A, B, olarak adlandırılan iki genç muvazzaf askerlik hiz
metini ifa için müracaat ediyorlar. (A) askere sevkolunuyor. (B) gelecek seneye tecil olunuyor 
ve boş gezmemek için memurluğa talip oluyor ve tâyininden 6 - 7 ay sonra ehliyetini ispat ederek 
namzetlikten asli memuriyete geçiriliyor. Bir sene sonra askere sevkolunsa dahi eski kanuna göre 
memuriyeti muhafaza ediliyor ve yedek subaylıktaki hizmetleri terfi süresine sayıldığından arka
daşından çok evvel terfi etmiş ve arkadaşı A ya tefevvuk ettiği gibi A kendisine iş ararken 
B doğruca eski vazifesi başına dönüyordu. 

4379 sayılı Kanunun birinci maddesi muvazzaf askerlik hizmetini ifa için silâh altına alınanların 
memuriyetle alâkaları kesilir hükmünü taşıyan birinei fıkra hem memuriyetin ait olduğu bütçeyi 
fuzuli külfetten hem de memuriyetin icabettirdiği hizmeti ihmalden kurtarmıştır. Maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı hükme göre de kısa hizmete tâbi olup da asli memuriyete tâyinden evvel veya 
sonra muvazzaf askerliğini yapan yedek subayların subaylıkta geçirdiği müddet terfi müddetlerine ilâ
vesini âmirdir. Böylece memuriyete girmeden askere giden yedek subayların askerlikte geçen müddetle
ri de sonradan tâyin edilecek memuriyetin terfi hesabında sayılmakta olduğundan gençlerin askerlik 
ödevine karşı şevklerinin artırılması sağlanmıştır. Ancak 4379 sayılı Kanunun muvakkat madde
sinin tatbikmda görülen haksızlığı da şöylece izahedeceğim. 

Memleket gençlerinden A 18 yaşında liseyi ikmal etmiş ve geçim zorluğu yüzünden 20 lira ay
lıklı bir memuriyete namzet olarak tâyin edilmiştir. 

7 - 8 ay sonra ehliyeti görülerek asli memuriyete geçirilmiştir. Bu genç memuriyet hizmetleri 
haricinde çalışarak Hukuk Fakültesini ikmal ederek fakülte arkadaşı B ile birlikte muvazzaf asker
likleri ifa için Yedek Subay Okulunda saniyen kıta hizmetlerini ifa ederek terhis olunurlar. Yukar
da arzedüen kanunun birinci maddesinin ilk fıkrasına göre A mn eski memuriyetiyle alâkası ke
silmiş olduğundan fakülte arkadaşı B ile birlikte yeniden bir vazifeye talip olarak tâyinleri yapı
lır. Bu iki arkadaşın 4379 sayılı Kanunun muvakkat maddesi muvacehesinde durumları A askerlik
ten önce memur olduğundan yedek subayda geçen askerlik müddeti terfi müddetine sayılmaz. Arka
daşı B ise askerlikten önce memuriyeti olmadığından askerlikte geçen müdeti terfi müddetine sayı
lır. 

Netice A arkadaşı B den iki sene önce Devlet hizmetine girerek ehliyet ve muvaffakiyeti gö
rülecek asli memurluğu tasdik edilmiş bulunmasına rağmen yeni vazifeye giren arkadaşı B den iki 
sene sonra terfii mümkün olabiliyor. Böylece A nın müktesep hakkının kaybını B nin arkadaşına 
haksız tefevvuku meydana gelmektedir. 
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j&undan dolayı 4379 sayılı Kanunun muvakkat maddesinin kaldırılması ve bundan doğacak 
müktesep hakların tanınması maksadiyle hazırladığım kanun teklifi aşağıya yazılarak sunulmuştur. 

Kabulü mâdalete uygun olacak ve yüzlerce vatandaş haksız muameleden kurtulacaklardır. 

£ 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun muvak
kat maddesinin kaldırılması ve bundan doğacak 

hakların tanınmasına dair Kanun 

BİRİNCİ MADDE — 15 Ocak 1943 tarih ve 
4379 sayılı Kanunun muvakkat maddesi kaldı
rılmıştır. 

İKİNCİ MADDE — Birinci maddenin tatbi-
kından doğacak haklar sahiplerine iade olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — bu kanun neşri tari
hinden yürürlüğe girer. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hüküm
lerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in Maaş Kanununa ek 4379 «ayılı Kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve geçici maddesinin kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı hüküm/er eklenmesine dair 

kanun teklifi (2/137) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Mütekaddem Maaş Kanununa ek kanunun muvakkait maddesinin kaldırılması ve bundan doğa
cak hakların tanınması hakkındaki kanun teklifim Geçici Komisyona tevdi buyurulmuştur. Ye
niden edindiğim malûmata göre kanunun tevsii lüzumuna kaani olarak yeniden ve tevsian hazır
ladığım işlbu kanun teklifim evvelce takdim ettiğim kanunla birlikte müzakere edilmek üzere Ge
çici Komisyona havalesini saygı ile rica ederim. 

Bolu Milletvekili 
Lûtfi Gören 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine ve muvakkat mad
denin kaldırılmasına ve yeni hükümler eklenme

sine dair Kanun teklifi 

BİRİNCİ MADDE — 4379 sayılı Kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. Mecburi askerlik mükellefiyeti için silâh 
altına alınanların memuriyetle alâkaları kesilir. 
Bunların askerlik hizmeti esnasında memuriye
ti muhil halleri görülmiyenlerden memuriyete 
talip olanların tecihan tâyinleri, ve bunların 
askerliğe alınmaları yüzünden emsalinden aşa
ğı derecede kalmamaları için Yedek Subay Oku
lunda ve kıtada geçen metfburi askerlik hizmet
lerinde geçen müddet lehte hesap edilerek bu 
madde hükmü sağlanır. 

İKİNCİ MADDE — 4379 sayılı Kanunun 

muvakkat maddesi kaldırılmıştır. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — 4379 sayılı Kanunun 

muvakkat maddesinin uygulanmasından zarar 
görenler hakkında da bu kanunun birinci mad
desi uygulanır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun uy
gulanmasında buna aykırı olan kanun hüküm
leri tatlbik olunmaz. 

BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

ALTINCI MADDE — Bu kanun hükümleri
ni yürütmeye Bakanlar Kurulu memurdur. 
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Gfeçioi Komisyon Raporu 

T.B.M.M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/460, 2 98, 131 ve 137 
Karar No. 2 

20 .1. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Kamutay kararı ile Geçici Komisyonumuza 
havale buyurulan; 

1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü-
şünsel'in «Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun gekici maddesine iki fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi»; 

2. — Bolu Milletvekili Lûtfi Görenin: 
A) «Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu

nun Muvakkat maddesinin kaldırılmasına ve 
bundan doğacak hakların tanınmasına dairi» ka
nun teklifi ile; 

B) «Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin değiştirilmesine ve mu
vakkat maddenin kaldırılmasına ve yeni hüküm
ler eklenmesine dair» kanun teklifi; 

3. *-*- Yozgad Milletvekili.ihsan Olgun ve İs
parta Milletvekili Sait KöksaPm «1700 sayılı 
Kanunun ikinci ve üçüncül maddelerini değişti
ren 4089. sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi»; 

4. — Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun 6 . XI I . 1948 tarih ve 71-1012 
ve 6-4270 sayılı karariyle Yüksek Meclise su
nulan «Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı» ; 

Komisyonumuzda Maliye, Adalet, İçişleri ve 
Ulaştırma Bakanlık mümessillerinin huzuru ile 
incelendi. 

Bu tasarı ve tekliflerde gerek münferiden 
gerekse mütedahil olarak şu esasların ileri sü
rüldüğü görüldü. 

1. — 4379 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrasında yazılı askerlikte geçen müd
detin tam olarak memuriyet müddetinde geçmiş 
sayılması; 

2. — 4379 sayılı Kanunun ikinci maddesi şü
mulünden Devlet Demiryolları memurlarının ha
riçte kaldıkları görüldüğünden bu kanunun adı 
geçen memurlara da uygulanmasının temini; 

3. — Kısa hizmete tâbi muvazzaf olarak as

kerlikte geçirilen müddetin muvazzaflık, staj 
ve mecburi hizmet bittikten sonra alman asli 
memuriytte geçmiş sayılması; 

4. — Evvelce memur olup da Eylül 1939 dan 
sonra muvazzaf askerlik hizmetini kısa olarak 
yapmak üzere silâh altına alınmış olanlardan as
kerlikte geçirdikleri müddetin memuriyette geç
miş sayılmı yarak 4379 sayılı Kanunun geçici 
maddesinden faydalanmamış bulunanların bu 
istifadelerinin temini; 

5. — Kısa hizmete tâbi muvazzaf eskerlik 
hizmetinde geçirilen müddetin, kaymakamlık 
namzetlik ve staj müddetleri bittikten ve kay
makamlığa tâyinden sonra bu memuriyette geç
miş sayılması ve bu namzetlik ve staj statüsün-
do bâzı değişiklikler yapılması; teklif edilmek
tedir. 

Bu konu üzerinde Komisyonumuzda yapılan 
inceleme sonunda aşağıda yazılı hususlar kabul 
edilerek, 4379 sayılı Kanunda görülen değişik
likler ve ilâveler yapıldı : 

1. 4379 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 
iki prensip kabul etmiştir. 

A) Muvazzaf eskerlik hizmeti için askere 
alınanların memuriyetleri ile ilgileri kesilir. An
cak, eski memuriyetlerindeki sınıf ve dereceleri 
mahfuz kalır. Ve terhislerinden itibaren üç yıl 
içinde memuriyet talebinde bulunanlar eski sı
nıf ve dereceleri üzerinden tercilıan tâyin edilir. 
(1 nci fıkra). 

B) Kısa müddete tâbi olup da muvazzaf as
kerî - hizmete alınanların - askerlikten önce me
mur olsalar da olmasalar da - askerlikte geçir
dikleri müddet memuriyetlerine sayılır. 

aa) Muvazzaf kısa hizmetini yapmak üzere 
askere alınmadan önce asli bir memuriytte bu
lunmayıp da, yedek subay olarak terhislerinden 
sonra ilk defa böyle bir memuriyete 3 yıl içinde 
geçecek olanlar hakkında ihtilâf yoktur: Yedek 
Subay Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri müd
det, sonradan aldıkları asli memuriyette geçmiş 
sayılır. Askerlikte geçirdikleri müddet, memu-
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riyette geçmiş sayılarak eğer terfi müddeti bu su
retle tamamlanmış oluyorsa otomatik olarak terfi 
ederler. Eğer ilk terfi müddetlerinden daha faz
la bir müddet askerlik yapmışlarsa, bu fazla 
müddet, ikinci terfi müddetinde geçmiş sayıla
rak, askerlikte geçirilen müddetin tamamının ter
fi müddetine esas olması temin edilmiştir. 

bb) Evvelce memur iken kısa hizmete tâbi 
olarak muvazzaflık askerî hizmetini yapmak 
üzere silâh altına alınanların Yedek Subay Oku
lunda ve subaylşkta geçirdikleri müddet terfi 
müddetlerine eklenir. Askerlikten önceki memu
riyet müddetine eklenen bu askerlik hizmet 
müddetinden artanı daha sonraki terfi müdde
tine ve yine arttığı takdirde bir sonraki terfi 
müddetine sayılır. 

Birinci maddede yapılan değişiklik, muvaz
zaf hizmette geçen askerlik müddetinin eksik
siz olarak memuriyet müddetine saymayı temin
den ibarettir. 4379 sayılı Kanunun vaz'ı maksa
dı askerlik gibi âli bir hizmet sırasında genç
leri memuriyet müddeti ve terfi imkânları gibi 
şahsi endişelerden uzak tutmak olduğuna göre 
askerlikte geçirilen müddetin eksiksiz olarak 
memuriyet terfi müddetine eklenmesi ve bu 
müddette geçmiş sayılması zaruri görülmüştür. 
Mer'i kanunun askerlik müddetinin terhisten 
sonra ilk terfi müddetine sayılıp, artanının son
raki terfi müddetleri için nazarı itibara alınma
ması tarzındaki tatbikata meydan verecek şekil
de olması yüzünden bu değişiklik yapılmıştır. 

Terfi için gerekli olan ehliyet şartının bu ka
nundaki müddetler için bahis mevzuu olmıya-
caği; askerlikte geçen müddetin, ehliyetle me
muriyette geçmiş sayılacağı da kararlaşmıştiı\ 
Askerlik müddetinin eklendiği ve fiilen memuri
yette geçirilmiş veya geçirilecek olan müddette 
terfi için gerekli olan ehliyet unsurunun bu hu
sustaki mevzuata göre aranacağı tabiidir. 

2. Askerlikte geçen müddetin, namzetlik, 
staj ve mecburi hizmetler için hesaba katılmı-
yacağma dair birinci maddenin son fıkrası hük
mü ; namzetlik, staj ve mecburi hizmetin muhak
kak yapılması gerektiği mânasını ifade eder. Fa
raza staj yapmakta iken muvazzaf kısa hizmete 
alman bir memur; askerlikte geçirdiği müd
detle stajını ikmal etmiş sayılmaz. Terhisinden 
sonra stajdan kalan müddetini tamamlamak zo
rundadır. Mer'i kanunun hükmü budur. 

Yapılan değişikliğe gelince : 
A) Hiç memur değilken muvazzaflık hizmeti 

için askere almanlar, terhislerinden sonra aldık
ları memuriyette, bu memuriyetin hususiyetine 
göre mevzu kanunlara nazaran yapmakla mü
kellef oldukları namzetlik ve stajı fiilen yapıp 
bitirdikten sonra, başlıyan ilk memuriyet dere
cesinde askerlikte geçirdikleri müddet hesap 
edilir, ve askerlik müddetinin tutarı kadar müd
det bu dereceli memuriyet yapmış sayılırlar. 
Askerlikte geçen müddetin artan miktarı üst de
recelerde geçmiş sayılır. 

B) Bu memuriyetin namzetlik veya staj 
devresinde iken muvazzaf kısa hizmet için askere 
almanlar terhis edildikten sonra, namzetlik ve
ya staj müddetlerini bıraktıkları miktardan iti
baren tamamlıyarak aldıkları ilk memuriyet 
derecesinde askerlikte geçirdikleri müddet he
sap edilir ve bu deercede askerlikte geçirilen 
müddetin tutarı kadar memuriyet yapmış sayı
larak bir üst dereceye terfilerine esas olur. Bu 
müddetten artanı üst dercelerdeki müddetlere 
sayılır. 

Bu değişikliğin esası hulâsa edilirse : 
Namzetlik, staj ve mecburi hizmetler, asker

likle geçirilen müddet içinde yapılmış sayılmaz. 
Askerlik müddeti, kanunlarına göre'muhtelif 
miktarda olan bu hizmetler fiilen, yapıldıktan 
sonra başlıyan memuriyet derecelerinde geçmiş 
sayılır. 

3. 4379 sayılı Kanunun ikinci maddesi, sa
dece 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi memur
lara uygulanmaktadır. Devlet Demir ve Deniz
yolları işletmeleri memurları bu kanunlarra tâ
bi olmadıkları için a,dı geçen kanunun hükmü 
dışında kalmış bulunmuyorlardı. 

Yapılan değişiklik ile, 4379 sayılı Kanunun 
"Çeşitli Barem ve Teadül kanunlarına göre maaş 
veya ücret alan bütün memurlara uygulanması 
sağlanarak, memurlar arasındaki bu ayrılık ber
taraf edilmiştir. 

4. Yürürlükte olan geçici madde 1 Eylül 
1939 ve kanunun neşri tarihi olan Ocak 1943 
tarihleri arasındaki muvazzaf askerlik müddeti 
ile memuriyet müddeti münasebetini askerlikten 
önce memur olmak ve olmamak hallerine göre 
düzenlenmiştir. 

önce memur iken muvazzaf kısa hizmet için 
askere alınmış olanların askerlikle ilgileri kesil
memiş olduğu için, askerlikte geçirdikleri mud-
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det zaten memuriyette geçmiş sayıldığından ter
histen sonra, yine aynı vazifeye geldikleri zaman 
askerlik müddeti tutarı kadar müddet fiilî me
muriyet yapmış gibi terfi etmişlerdir. 

A) Ancak, tatbikatta istenilmiyen bâzı neti. 
çelerin çıktığı da görülmüştür. Meselâ, maaşlı 
bir memuriyette çalışırken yüksek tahsilini bi
tiren ve muvazzaf kısa hizmetini yapmak üzere 
askere giden ve terhis edildikten sonra yüksek 
tahsili sebebiyle yüksek dereceli bir memuriyete 
giren bir kimsenin, askerlikte geçirdiği müddet 
ilk memuriyetinde geçmiş sayılacağı için terhis
ten sonra aldığı yüksek dereceli memuriyete 
askerlik müddetinin yapılmasına imkân bulun
mamaktadır. Buna mukabil askerliğinden önce 
hiç memuriyeti olmıyan aynı durumdaki baş
ka biri, terhisten sonra aldığı aynı memuriyette 
askerlik müddeti kadar memuriyet yapmış sa
yılarak kanundan faydalanmıştır. Bu farkın se
bebi şudur: Madde, terhisten sonra, daha yük
sek dereceli bir memuriyete geçme ihtimalini der
piş etmemiştir; terhisten sonra da askerlikten 
önceki derecede bir memuriyete avdet edileceği 
ihtimaline göre yazılmıştır. 

Bu farkı kaldırmak maksadiyle : 1 Eylül 
1939 tarihinden sonra silâh altına alınmış ve ter
his edilmiş ve birinci maddenin ikinci fıkrasın
daki şartları haiz iken - yani, kısa hizmete tâbi 
olup da asli bir memuriyete tâyininden sonra 
muvazzaf askerliğini yapan ve subay olarak 
terhis edilenlerin - askerlikte geçirdikleri müd
det memuriyet müddetlerine sayılmamış ise ha
len bulundukları memuriyet derecesinde birinci 
madde hükümlerine göre sayılması temin 
edilmiştir. 

B) Birinci madde hükmünden; bâzı kim
seler de, muvazzaf askerlik müddetlerinin me
muriyetlerine sayılmasında noksan istifade et
mişlerdir. Kanunun birinci maddeisnin ikinci 
fıkrası, askerlikte geçirilen müddetin ancak 
ilk memuriyet derecesine münhasır olarak sayı
lacağı tarzındaki anlayışa müsait olduğu için; 
faraza askerlikten önceki memuriyetinde nor
mal olarak terfiine iki ay kalmış olduğu halde 
muvazzaf hizmete alman bir memurun terhi
sinden sonra, askerlikte geçirdiği müddetin an
cak iki aylık müddeti evvelki memuriyetine ek
lenerek terfiine sayılmış, bu müddetin ilk dere
ceden gayri derecelere tesiri olamıyacağı mülâ

hazası ile mütebaki müddetten memur istifade 
ettirilmiştir. 

Birinci maddeyi yukarda izah edilen şekilde 
değiştirince, bu suretle noksan istifade etmiş 
olanların da, halen bulundukları memuriyet de
recesinde tam olarak istifadelerinin sağlanacağı 
geçici maddede belirtilmiştir. 

5. — Askerlikte geçen müddetin, namzetlik 
. ve sita j müddetleri bittikten sonra başhyan ilk me
muriyet derecesinde geçmiş sayılması gerektiği
ne dair birinci maddenin son fıkrasında yaptı
ğımız değişiklik gereğince, 1 Eylül 1939 dan 
sonra, muvazzaf askerlik müddetleri, sitaj müd
deti içinde sayılmış olanların ve bu yüzden mağ
duriyete uğrıyanlarm durumlarını düzenleme 
maksadiyle kanuna ikinci geçici madde yazıl
mıştır. 

Komisyonumuz kaymakam namzetlik ve sitaj 
statüsüne mütaallik teklifin 4379 sayılı Kanun
la münasebetli kısmını bu tasarıya böylece al
dıktan sonra diğer hususları ayırarak 1700 sa
yılı Kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerini değiş
tiren 4089 sayılı Kanun çerçevesi içinde müzake
re etmeye karar vermiştir. 

Bu suretle Büyük Meclise arzedilen tasarı ve 
teklifler esas jtibariyle kabul dilmişlerdir. Ay
rıca müzakere sırasında vâki teklifler de ince-

. lenmiş ve bunlardan kabul edilenler kanunun 
geçici 3 ncü maddesini teşkil etmiştir. Bu mad
denin de gerekçesi şudur. 

1 Eylül 1939 tarihinden itibaren geçen yıllar 
fevkalâde hallerin devamı yıllarıdır. Mevzuu-
muz bakımından bu yılların hususiyeti iki hal 
ile tecelli etmiştir: 

A) Kısa hizmete tâbi muvazzaflık müddeti 
bir sene iken, Bakanlar Kurulu karariyle bu 
müddet uzatılmıştır. 

B) Muvazzaf hizmetini yapmış olanların 
bu yıllar içinde talim ve manevra maksadı ile 
çağrıldıkları ihtiyat hizmeti 45 günden çok faz
la devam etmiştir. 4379 sayılı Kanun 1 Eylül 
1939 dan sonra kısa hizmete tâbi olup da mu
vazzaflık müddetinden fazla yedek subaylık 
yapmış olanların vatani hizmetindeki bu gay
retlerine karşılık olarak geçirdikleri askerlik 
müddetlerini terhislerinden sonra aldıkları me
muriyete saymıştır. 

Aynı âli hizmete talim ve manevra için çağ
rılan ve henüz memur dahi olmıyan gencin ne 
ihtiyat askerlik hizmetini; ne de 1 Eylül 1939 
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dan Önce yapıldığı için muvazzaflık hizmetini 
terhisten sonra aldığı hizmette saymak imkânı 
olmıyaeaktır. Bu haksızlığı önlemek maksadiy-
le Komisyonumuz 1 Eylül 1939 tarihinden önce 
muvazzaflık hizmetini yapmak üzere silâh altı
na alınmış olan yedek subayların henüz bir 
memuriyete girmeden talim ve manevra mak-
sadiyle askerlikte geçirdikleri mücldet hakkın
da da birinci madde hükmünün uygulanmasını 
muvafık görmüştür. Yani bunlar, terhislerin
den itibaren üç yıl içinde memuriyet almışlar
sa, talim ve manevra maksadiyle askerlikte ge
çirdikleri müddet eksiksiz olarak stajdan al
dıkları ilk asli memuriyet derecesinde ve artar
sa bir üst derece memuriyette geçmiş sayılır. 

ihtiyat hizmete gitmeden önce memur olan
ların 4161 sayılı Kanun hükümlerine göre me
muriyetleri ile ilgileri kesilmemiş ve askerlik
leri arasında memuriyetleri devam etmiş sayı
larak. tarifleri yapılmış olacağı için burada ay
rıca hüküm koymaya lüzum görülmemiştir, ih
tiyat hizmete gitmeden önce bir memuriyetin 
staj devresinde olanlar hakkında da-4161 sa
yılı Kanun uygulanacağı ve askerlik sırasında 
memuriyet devam ettiği cihetle stajın da devam 
etmiş sanılarak terfii buna göre yapılmış olaca
ğı düşünülerek bu kanuna ayrıca hüküm eklen
mesine lüzum bulunmadığına karar verilmiştir. 

Geçici üçüncü maddenin diğer hükmü de şu
d u r : ! Eylül 1939 tarihinden sonra silâh altına 
alınıp da muvazzaf hizmetinden subay olarak 
terhis edilmiş olanların üç yıl içinde bir memu
riyet almış olmaları şartiyle muvazzaf asker

likte geçirdikleri müddetin memuriyette geçmiş 
sayılacağı birinci madde ve geçici birinci 
maddede aç-klanmıştır. Fakat muvazzaf 
hizmetten terhislerinden sonra üç yıl geç
meden talim ve manevra maksadiyle askere alın
maları halinde bu ihtiyat askerlikten terhisle
rinden itibaren üç yıl içinde bir memuru almış 
obuaları şaşrtiyle talim ve manevra dolayısiyle 
askerlikte geçirdikleri müddetin memuriyetle
rinde geçmiş sayılması; muvazzaf hizmetten ter-
his edildikten sonra üç yıl içinde memuriyet ala
mamalarına talim ve manevra için asker edilme
lerinin sebebiyet verdiği düşünülerek uygun gö
rülmüştü?. 

Bu suretle yapılan değişikliklerle hazırlanan 
kanun tasarısı saygı ile sunulur, 
Maaş Kanunu tasarısı Geçici 

Konıisvon Başkanı Sözcü 
Ordu 

Hamdı Şarlan 
Kâtip 

Erzurum 
Ş. îbrahimhakkıoğlu 

Ankara 
M. Âksoley 

Canim 
Ol. Z. Soydemir 

Kütahya 
Hakkı Gedik 

Mardin 
M. K. Boran 

Tekirdağ 
Z. Ersin Cezaroğlu 

Bursa 
Abdurrahman Konuk 

Afyon Karahisar 
8. Aldoğan 

Balıkesiı 
E. Şeremetli 

Giıvsur 
E. Dizdar 
Malatva 

E&at Boğan 
Niğde 

R. Gürsoy 
Yozgad 

thsan Olgun 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEGlŞTlRÎŞJ 

4379 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve hâzı hükümler eklenmesine 

dair Kanım tasarısı 

MADDE i. — Asli bir vazifeye tâyin edil
dikten sonra muvazzaf askerlik hizmetini ifa 
için silâh altına alınanların memuriyetleri ile 
alâkalan kesilir. Bunlardan terhislerinden iti
baren üç sene zarfında memuriyet ta'ebinde 
bulunanlar eski sınıf ve derecelerine muadil 
memuriyetiero tercihan tâyin olunurlar. 

Kısa müddete tâbi olup da asli bir vazifeye 
tâyininden evvel veya sonra muvazzaf askerli
ğini yapan ve Yedek Subay olarak terhis edi
lenlerin terhislerinden itibaren üç sene zarfın
da memurluk için müracaat etmeleri şartı ile 
Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta geçirdik
leri müddet terfi müddetlerine sayılır. P>u müd
detten arta kalanı olursa üst derecelerdeki t ör
filerinde nazara acınır. 

Ancak bu müddet namzetlik, staj v^ mec
buri hizmet için hesaba katılmayıp kfimınlan-
na göre namzetlik ve staj müddetlerinden son
ra başlıyan memuriyet derecelerinde s.vynır. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri çeşitli 
Barem vo Teadül kanun'arına göre maaş veya 
ücret alan bütün memurlar hakkında uygula-
nn* 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kısa hizmete tâbi 
olup da 1 Eylül 19'>9 tarihinden itibaren mu
vazzaf hizmetini yapmak üzere silâh altına ?,iı-
nıp Yedek Subay olarak terhis edilenlerden 
birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı şaft
ları haiz iken istifade edememiş veya noksan 
istifade etmiş bulunanların askerlikten önce me
muriyet yapmış veya yapmamı? veyahut yap tğ ı 
memuriyetini terk ile terhisinden sonra başka bir 
memuriyete girmiş olmalarına bakılmaksızın M-

rinc-i madde hükmünden tam olarak istifadeleri 
sağlanır. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — 1 Eylül 1939 tari
hinden itibaren 'birinci maddenin ikinci fıkra
larından istifade hakları 1700 ve 4089 sayılı 
kanunlar gereğince stajlarını yapitıkları sıra
daki memuriyetlerinde sayılmak sureti ile em
sallerinden geri kalanlar dahi bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte bulundukları asli memu
riyet derecelerinde adı geçen fıkra hükmünden 
tam olanak istifade ettirilirler. 

Ancak stajda iken 4379 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince geçirdikleri bir üst, dereceye 
ait maaş farkları bu maddenin birinci fıkrası-
ım tatbiki sureti ile alacakları yeni derece ma

aş farklarından kevsilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kısa hizmete tâlbi 
olarak 1 Eylül 1939 tarihinden önce muvazzaf
lık hizmetini yapmak üzere silâh altına alınmış 
ve .1 Eylül 1939 dan evvel veya sonra yedek 
iu'îıay olarak terhis edilmiş ve bir m'emuriyete 
girmeden veya kısa hizmete tâbi olarak 1 Ey
lül 1939 tarihinden sonra silâh altına alınıp da 
muvazzaflık hizmetinden yedek sulbay olarak 
terhis edilmiş ve üç sene geçmeden talim ve ma
nevra için silâh altına alınmış bulunanların ta
lim ve manevra dolayısiyle askerlikte geçirdik
leri müddetler hakkında da birinci madde hü
kümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
vürüfür. 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 20 . I . 1950 

Esas No. 1/460 2/98, 131, 137 
Karar No. 46 

Yüksek Başkanlığa 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici iki madde eklenmesi hakkında Başbakan
lığın G/4270 sayılı tezkeresiyle Bingöl Millet
vekili Feridun Fikri Düşünsel'in, aynı Kanu
nun geçici maddesine iki fıkra eklenmesi ve 
Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, aynı kanunun 
geçici maddesinin kaldırılması ve bundan do
ğacak hakların tanınması ve yine Lûtfi Gören'-
in aynı kanunun birinci maddesinin değiştiril
mesi, geçici maddesinin kaldırılması ve bu ka
nuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifleri Geçici bir Komisyonda incelen
miş ve Kamutaya sunulmuştur. 

Kamutayda yapılan görüşmeler sırasında ta
sarının bir kere de Bütçe Komisyonunda görü
şülmesi hakkında verilen önergeler dikkat na
zara alınarak tasarı Komisyonumuza tevdi edil
miş bulunmaktadır. 

Tasarıyı kapsıyan hususlar, teklif sahipleri, 
Maliye Bakanı ve diğer ilgili Hükümet temsil
cileri hazır oldukları halde incelenip görüşül
dü. 

Geçici Komisyonca hazırlanmış bulunan me
tin üzerinde ayrı, ayrı durulmuş ve 4379 sayılı 
Kanunun tedvini sırasında noksan kalmış hü
kümleri. tamamlayıcı mahiyette olanlarla bu
gün için kabullerinde zaruret görülenler kabul 
edilmiş ve bunların dışında kalanların tasarıda 
yer almalarına lüzum olmadığı neticesine varıl
mıştır. Komisyonumuzca alman kararın gerek
çeleri aşağıda arz. ve izah edilmiştir: 

1. Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta 
geçen müddetlerini terfi sürelerine saydıranlar-
dan bunların sayılmasından sonra artakalan bir 
müddet olursa bunun da üst derecedeki terfi sü
resine eklenmesi hakkındaki Geçici-Komisyonun 
birinci maddeye eklediği fıkra Komisyonumuz
ca kabul edilmemiştir. Bunun kabulü evvelce 
askerliğini yapmış ve bu askerlik süresini bu
gün yürürlükte olan hükümlere göre memuriyet 
(hizmetine ekletmiş olanlarla bu tasarının ka-

'bulünden sonra askerliğini yapacaklar arasında 
âdil olmıyan mühim bir fark yaratacaktı. Bu 
sebeple Komisyonumuz bu hükmün maddeden 
çıkarılmasını zaruri görmüştür. 

Sözü edilen askerlik hizmetlerinin kanunla
rına göre namzetlik ve staj müddetinden son
ra başlıyan memuriyet derecelerine sayılması 
esası Komisyonumuzca da tatbikatta ilgililer 
üzerindeki tesirinin muadeletini sağlamak ba
kımından uygun görülmüştür. 

Yedek subaylıktan sonra terhis edilenlerin 
tahsillerine devamları halinde, askerlik hizmet
lerinin memuriyete intisaplarında ne suretle 
sayılacağı da birinci maddeye eklenen bir hü
küm ile belirtilmiştir. 

2. 4379 sayılı Kanun hükmünün bütün 
Devlet daireleriyle 3659 sayılı Kanuna tâbi da
ireler memurları hakkında uygulanmasını aynı 
kanunun ikinci maddesi ka'bul ettiği halde 
Devlet Deniz ve Demiryolları memurlarının bu 
hükmün dışında kaMlğı anlaşıldığından ikinci 
madde bu daireler memurlarım da içine alacak 
şekilde yeniden yazılmıştır. 

Bu esaslar dışında her iki maddede şekle 
ait bâzı değişiklikler de yapılmıştır. 

3. Devlet Denizyolları ve Demiryolları me
mur ve müstahdemleri hakkında kabul edilen 
yukardaki esasa göre yapılacak uygulamalarda 
Ibâzı esasların dikkate alınması lüzumlu görül
müş ve buna dair hükümler geçici 1, 2, 3, 4 ve 
5 nci maddelerle temin edilerek tasarıya eklen
miştir. 

4. 4089 sayılı Kanun gereğince kaymakam
lık stajını yaptıkları sırada 4379 sayılı Kanu
nun birinci maddesindeki askerlik müddetini 
saydırmış olanların, aynı durumda olup kay
makamlıktan sonra askerlik hizmetine giden
lerle aralarında hâsıl olan kıdem farklarının 
izalesi maksadına matuf olan Geçici Komisyon 
maddesi ve> bunun neticesi olarak evvelce staj 
devresine saydırmış oldukları askerlik hizme
tinden dolayı aldıkları derece, aylık farkları-

( S . Sayısı: 145) 
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nın iadesi hakkındaki aynı madde hükmü mev
cut bir ikiliği ve adaletsizliği izale 'bakımından 
Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve bu hü
kümler tasarıda 6 ncı madde olarak yer almış
tır. 

5. Geçici komisyonun hazırlamış olduğu ge
çici birinci madde, şümulü itibariyle çok geniş 
bir mahiyet arzetmekle beraber geriye doğru he
saplaşma gibi şahsi statüleri bozarak bütün Dev
let teşkilât kadrolarına şâmil birçok tedahülleri 
gerektireceğinden ve bunun hududunu çizmenin 
ve bütçeye tahmil edeceği külfeti kestirmenin im
kânsızlığından dolayı bu hüküm tasarıdan çıka
rılmıştır. 

Ancak, 2556 sayılı Yargıçlar Kanununun ge
çici maddesinin 3 ncü fıkrasına dayanılarak yar
gıç veya savcı yardımcılıklarına tâyin edilmiş 
olanların Yedek Subay Okulunda ve subaylıkta 
geçen müddetlerinin halen almakta oldukları ay
lık derecelerindeki yükselme sürelerine sayılması, 
yalnız bu mesleke münhasır olan ve mevduatları
nın icabı olarak husule gelen bir adaletsizliği gi
derme bakımından, Komisyonumuzca uygun gö
rülmüş ve tasarıya eklenen 7 nci madde ile bu 
eihet temin edilmiştir. 

6. 4379 sayılı Kanun hükmünün 1 Eylül 
1939 tarihinden evvel silâh altına alınmış ve bu 
tarihten sonra terhis edilmiş olanlarla aynı ta
rihten sonra silâh altına alınıp muvazzaflık hiz
metinden yedek subay olarak terhis edilmiş ve üç 

, yıl geçmeden tâlim ve manevra için silâh altm.ı 
alınmış bulunanlar hakkında da birinci maddi; 
hükmünün uygulanması maksadiyle Geçici Ko
misyon tarafından hazırlanan geçici üçüncü mad
de, adı geçen kanunun birinci maddesi hüknr'i, 
kanunun tesbit ettiği tarihten çok evvelki za
manlara kadar teşmil etmek, tâlim ve mane\ra 
maksadiyle silâh altına alınanları da içine almak 
suretiyle kanunun tâyin ettiği hududu aşmakta 
ve nereye kadar gideceği belli olmıyan bir geniş
lik arzetmekte olduğundan bunun bütçeye getire
ceği ağır külfeti de şimdiden tahmil; ohnenia 
mümkün olamıyacağı neticesine varılarak bu hü
küm Komisyonumuzca tasarıdan çıkarılmıştır. 

I Ancak bir memuriyete girmeden ve Eylül 
1939 tarihinden önce muvazzaflık hizmetini kısa 

olarak yapmak üzere silâh altına alınanlardan 
Eylül 1939 tarihinden sonra terhis edilenlerin bu 
tarihten sonra yedek subay olarak askerlikte ge
çen müddetlerinin halen bulundukları dereceler
deki terfi sürelerine eklenmesi uygun görülerek 
geçici sekizinci madde bu maksatla tasarıya ek
lenmiştir. 

Tasarının üç ve dördüncü maddeleri yürür
lük hükümlerini kapsamaktadır. 

Bunlardan başka daha üç noktanın bu tasarı
ya eklenmesi bâzı Milletvekillerince istenmiş bu
lunmaktadır. Onlar da : 

a) 4379 sayılı kamun hükmünün erlere de 
teşmili; 

b) Evvelce kısa hizmetini yapmış ve tahsi
lini yüksek dereceye çıkarmak için herhangi bir 
okulda öğrenci iken talim ve manevra maksadiy
le silâh altına alınmış bulunanların da adı ge
çen kanun hükmünden faydalanmaları; 

c) Terhis edilenler tâyin edilmedikçe, mün-
hallerde hariçten memur tâyin edilmesinin ya
sak edilmesi hususudur. 

a ve b fıkralarındaki istekler 4379 sayılı Ka
nunla ilgili görülmemiş ve c fıkrasındaki halin 
de uygulanma kabiliyeti olmadığı neticesine va
rılmış bulunduğundan dikkat nazarına alınma
mıştır. 

Yukarda arz ve izah edilen hususlara uygun 
olarak Komisyonumuzca yeniden hazırlanan ka
nun tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 
R. Erten M, Akalın F. öymen 
Amasya Ankara Aydın 

A. K. Yiğitoğlu C. Gölet Gl. R. Alpman 
Diyarbakır Diyarbakır Erzincan 

C. Ekin §.. Uluğ N. Pekcan 
İsparta îzmir Kastamonu 

K. Turan S. Dikmem. T. Coşkan 
Kırklareli Kırşehir Konya 

Korgl. K. Doğan Ş. Torgut Dr. M. F. Dündar 
Malatya Niğde Ordu 
M. S. Eti R. Gürsoy II. Yalman 

Seyhan Urfa 
A. R. Yüregir A. Akan 
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BÜTOE KOMÎSY0NUNU\ DEGİŞTİRİŞİ 

Maaş Kanununa vk- 4379 s^yuı Kanunun birinci 
ue ikinci maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bâzı geçici maddeler ellenmesine dair Ka

nun tasarısı 

'İMİ -

k su 
•5)7., 

Bl HİNCİ MADDE — 4379 sayılı Kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Asli bir vazifeye tâyin edildikten sonra mu
vazzaf askerlik hizmetini ifa için silâh altina alı
nanların memuriyetleriyle alâkaları kesilir. Bun
lardan terhislerinden itibaren üç yıl içinde me
muriyet talebinde •bulunanlar eski sınıf ve dere
celerine muadil memuriyetlere tereihan tâyin 
olunurlar. 

Kısa müddete tâbi olup da asli bir memuriyete 
tâyininden evvel veya sonra muvazzaf askerisini 
yapan ve yedek subay olarak terhis ediînrerm 
terhislerinden itibaren üç. yıl içinde mcnıHuk 
için müracaat etmeleri şartiyle Yedek Subay 
Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri müddı t, ^erli 
müddetlerine ilâve edilir. 

Ancak, bu müddet namzetlik, s'.aj ve mecburi 
hizmet için hesaba katılmayıp kanunlarına göre 
namzetlik ve staj müddetlerinden soura lk şl v.ır. 
memuriyet derecelerinde sayılır. 

Yedek subay olarak terhis edilenlerden, t ' rns 
edildikleri yıl içinde yüksek bir okula kay:'.olu
nan veya askerlikten evvel kayıtlı olup da te-hls 
lerinden sonra en çok bir yıl içinde tekrar U. ;sd 
lerine devama başlıyanlar, tahsillerini sıratta 
kalmaksızın bitirmek ve mezuniyetleri tarih ir.Ğ.eu 
itibaren bir yıl içinde memuriyet için müraci-atıa 
bulunmak şartiyleı yukardaki bölümlerden ;;>• 
dalamrlar. 

İKİNCİ MADDE — Aynı kanunun Hami 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

Bu kanun hükümleri muhtelit Barem ve ' \ -
kant kanunlarına göre aylık al ;n memuru ı mk 
kında uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - - Bı kanunun y ' 
iliğe girdiği tarihte muvazzaflık hizmetim 
olarak yapmak üzere silâh altında bulunan 
saydı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele dâhi; mü-
secceî memurlar hakkmda eski hükümler uygu
lanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. - - 1 Eylül 1939 tarımı 
den sonra muvazzaflık hizmetini yapmak üzeıv 
silâh altına alınmış olup da bu yüzden idare il< 

( S. Sav ısı 

İlgisi kesilen 3173 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı 
cetvele dâhil gayrimüseecel memurlardan; 

A; Bu kanunun yayımından evvel yedek 
subay olarak terhis edilmiş olup da terhislerin
den itibaren üç yıl içinde ve bu kanunun yayı
mından evvel idareye tekrar intisap etmiş olan
lar hakkında bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte müktesep hak olarak almakta oldukları 
ücret derecesi üzerinden, 

B) Bu kanunun yayımından evvel yedek 
.-,uhay olarak terhis edilmiş bulunduğu halde 
idareye henüz intisap etmemiş olup terhis ta
lihlerinden itibaren üç yıl içinde idarede bir 
voıev alacakların müktesep hak olarak tâyin 
-di'ieeckleri ücret dereceleri üzerinden, 

kaklarında birinci madde hükümleri uygu-
i a.ıır. 

«İECÎCÎ MADDE 3. — Devlet .Demiryolları 
<v L manian İşletme Genel Müdürlüğünün 3G5G 
•a*/!İ: Kanuna tâbi memurlarından bu kanunun 
pyi'n: tarihinde muvazzaflık hizmetini kısa 

<lai"k yapmak üzere silâh altında bulunanlar 
• a! kır dr. eski hükümlerinin uygulanmasına 

iU'ViLü olunur. 
Bunlardan yedek subay olarak terhis edile-

ı ek olanlarla 1 Eylül 1939 tarihinden sonra mu-
•• azzaiiık hizmetini kısa olarak yapmak üzere 
f-iîâh .dimi alınmış bulunanlardan bu kanunun 
;. ünüHüğn-ıden t.vvel yedek subay olarak terhis 
< d il erek idaredeki görevine başlamış bulunan-
1 wdau bu kamu-un yürürlüğünden evvel yedek 
* dMV olarak terhis edilerek idaredeki görevine 
i :tş <a ıiş 1 uluna darın Yedek Subay Okulunda 
:/3 nispet: üzeı'.nden ücret almak suretiyle 
.r-.oç »'iş v* ^eçec vk olan süreleri: 

A.) Ih len "V edek Subay Okulunda oianla-
! ,ı su>ay âyini- ri tarihinde müktesep hak o!a.-
; ık a-uçak lan ü;;re.t derecesindeki, 

3) i l d e n subay tâyin olunmuş veya idare-
çeki gör3\ine başlanıl;,; bulunanların bu kanıı-
ı.an sürürlüğe girdiği tarihte müktesep hak 
( bırak almakta bulundukları ücret derecesinde 

Terfi sürelerine eklenir. 
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Bu madde ile geçici ikinci madde hükümle- j 

rinden diğer bir dairede daha evvel haklarında ( 

4379 sayılı Kanun uygulanmamış olanlar fay- j 
dalanırlar. j 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bir memuriyete gir- | 
meden veya memurlukla alâkası kesilmek sure- ' 
tiyle ve Eylül. 1939 tarihinden sonra muvaz
zaflık hizmetini kısa yapmak üzere silâh altı- i 
na alman ve yedek subay olarak terhis edilen
lerden 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi daire j 
ve müesseselerde görev almadan, terhislerinden 
itibaren üç yıl içinde Devlet Denizyolları ve 
Limanları ve Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüklerinde bir göreve tâ- j 
yin olunup da tâbi bulunlukları hükümler da- I 
iresinde terfileri yapılmış bulunanların Yedek i 
Subay Okulunda ve yedek subaylıkta geçen j 
hizmet süreleri bu kanunun yayımı tarihinde i 
müktesep hak olarak almakta bulundukları ay- , 
lık derecesindeki sürelerine eklenir. j 

GEÇÎCİ MADDE 5. — Dvlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 3656 
sayılı Kanuna tâbi memurlarından veya Devlet 
Demiryolları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlüğü gayrimüseecel memurlarından iken j 
Eylül . 1939 tarihinden sonra yedek subay ola
rak fiilî hizmete alınanlardan terhislerinden 
itibaren üç yıl içinde ve bu kanunun yayımın
dan evvel bu idarelere intisap ile; 

A) Umumi hükümler dairesinde terfi et
tikten sonra 3656 ve 3659 sayılı kanunlara tâbi 
daire ve müesseselerde görev almış bulunanlar
dan, 

B) Umumi hükümler dairesinde terfi için 
gereken müddeti doldurmadan ve terhisi tari- ı 
hinden üç yıl geçtikten sonra 3656 ve 3659 sa
yılı kanunlara tâbi daire va müesseselerde gö
rev almış ve buralarda umumi hükümler daire- j 
sinde terfi etmiş bulunanlardan, Devlet Demir- | 
yolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü ! 
gayrimüseecel memurlarının Yedek Subay I 
Okulunda ve yedek su'baylıkta, Devlet Deniz
yolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü- j 
nün 3656 sayılı Kanuna tâfoi memurlarının Ye- j 
dek Sulbay Okulunda 1/3 nispeti üzerinden üe- j 

ret almak suretiyle, geçen hizmet süreleri bu 
kam mm yayımı tarihinde müktesep hak ola-
ıak aldıkları aylık derecelerindeki terfilerinde 
nazara alınır. 

GEÇtCl MADDE 6. — 4089 sayılı Kanun 
gereğince stajlarını yaptıkları sırada 4379 sayı
lı Kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrası 
hükmünden faydalanmış bulunanların Yedek 
J'-ubıy Okulunda ve yedek subaylıkta geçirdik
leri hizmet müddetleri halen almakta oldukları 
a.yhk derecesindeki terfi sürelerine eklenir. 

/n'3ak bunlardan stajda iken 4379 sayılı 
kanundan faydalanmak suretiyle terfi etmiş 
olarlasın aldıkları aylık farkları, birinci fıkra 
hükmüne göre terfi süresine eklenecek müddet 
nekadar ise o müddetçe alacakları aylıklardan 
kesilir. 

GEÇÎCl MADDE 7. — K?sa hizmete tâbi 
olup da 1 Eylül 1939 tarihinden sonra muvazzaf 
askei'lik hizmetini yapmak üzere silâh altına alı
nanlardan terhislerinden itibaren üç sene zarfın
da müracaat ederek muhtelif barem ve teadül ka
nunlarına tâbi daire ve müesseselere intisap 
edenlerle böyle daire ve müesseselerde müstah
dem iken muvazzaf askerliklerini yapanlardan 
biiâhara 2556 sayılı Yargıçlar Kanununun ge 
çici maddesinin 3 ncü fıkrasına dayanılarak 
yargıç veya savcı yardımcılıklarına tâyin edil
miş olanların Yedek Subay Okulunda ve su
baylıkta geçirdikleri müddet halen almakta ol
dukları aylık derecesindeki terfi sürelerine ek
lenir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bir memuriyete gir
meden ve Eylül 1939 tarihinden önce muvazzaf
lık hizmetini kısa olarak yapmak üzere silâh 
altına alınanlardan Eylül 1939 tarihinden son
ra terhis edilenlerin bu tarihten sonra yedek su
bay olarak askerlikte geçen müddetleri halen 
bulundukları derecedeki terfi sürelerine eklenir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı ta
rihinle yürürlüğe girer. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunu Bakan
lar Kurulu yürütür. 
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