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lacak tashihi sin muamelâtının tekaüt ve saire gi
bi bütün muamelâtı askeriyece de muteber ola-
mıyacağı hakkında bir karar ittihazına dair 3/18 
numaralı Başvekâlet teskeresi ve Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 489 

Sayıfa 
2 — Yüksek ziraat ve baytar mektepleri hak
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ve Bütçe encümenleri mazbataları 489,490 
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ların takdim kılmdığı hakkındaki 3/45 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresinin 2 nci ve 
3 üncü fıkralarına dair Divanı muhasebat encü
meni mukarreratı hakkında Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları 489 
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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak mubayaa edi

lecek buğdaya, işgale uğrıyan yerlerdeki tasarruf mua
melelerine, Devlet sanayi ofisi teşkiline, kambiyo bor
salarına, talebe kasketlerine dair kanun lâyihaları mü
zakere ve kabul edildikten sonra teneffüs için celse ta
til olundu. 

ikinci e elit e. 
Refet Bey tarafından açılarak afyon satış koopera

tiflerinin, Merkez bankası kanununun bazı maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası müzakere ve kabul edilerek 
pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Keis Vekili 

Refet 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Ruşen Eşref 

Kâtip 
Denizli 

//, Rüştü 

2 — SUALLER 

1 — Kocaeli mebusu Sırn Beyin, Karadeniz mınta- I yat hakkındaki şifahî sual takriri Ziraat vekâletine hava-
kasındaki ormanların işletme hakkmı almış olan Zin- le edilmiştir. 
gal şirketinin fen icabına mugayir olarak yaptığı kati- | 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Haczedilen ziraî gayrimenkullerin paraya çev

rilmesi hakkında kanun lâyihası (İktisat, Adliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
2 — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin, 1932 

malî senesi muvazenei umumiye kanununa merbut (M) 
cetveline bir kayit ilâvesi hakkında kanun teklifi (Büt
çe encümenine) 

Tezkereler 
3 — Ankara şehri imar müdürlüğünün 1929 senesi 

hesabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin 

takdim kılındığı hakkında Divanr muhasebat riyaseti tez
keresi (Divanı muhasebat encümenine) 

Mazbatalar 
4 — Mart : ağustos 1927 aylarına ait raporların 

takdim kılındığı hakkındaki 3/45 numaralı Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarına 
dair Divanı muhasebat encümeni mukarreratı hakkında 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları « 3 üncü fık
ra intaç edilmiştir » (Ruznameye) 

5 — Yüksek ziraat ve baytar mektepleri hakkında 
1/415 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

Kâtipler: Kuşen Eşref B. 

B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati : 14,5 

Reis — Refet B. 
AFYON KARAHİSAR ), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ). 

Reis — (Jelse açılmıştır efendim. 
Ziraat vekili Muhlis B. (Kütahya) — Efendim, 

evrakı varide mey anında Yüksek ziraat ve baytar 
mektepleri hakkında bir lâyiha vardır. Hemen 
4 - 5 maddeden ibarettir. Lütfen bu lâyihanın 
ruznameye alınarak müstacelen müzakeresini tek

lif ve rica ediyorum. 
Reis — Efendim, Yüksek ziraat ve baytar mek

tepleri hakkındaki lâyihanın ruznameye alınma
sını kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 
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4 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapı
lacak tashihi sin muamelâtının tekaüt vesaire gibi 
bütün muamelâtı askeriyecede muteber olamıyacağı 
hakkında bir karar ittihazına dair 3/18 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Efendim, Maliye 
encümeni mazbatası bir kere okunsun da dinleye
lim. 

Reis —- Mazbata uzundur, okunmasrna lüzum 
görüyor musunuz? (Hayır sesleri ) . 

Bütçe encümeni mazbatası hakkında mütalea 
var mı? 

Mazbatayı kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

2 — Yüksek ziraat ve baytar mektepleri hak~ 
kında 1/415 numaralı kanun lâyiîıası ve îktısat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [2] 

Reis — Heyeti umıımiyesi hakkında mütalea 
var mı1? (Hayır sesleri ) . 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir 

Ankara Yüksek ziraat ve Baytar mekteplerile 
enstitülerin inşaat ve tesisatı için istikraz 

aktine dair kanun 
MADDE 1 — Münhasıran Ankara Yüksek zi

raat ve Baytar mekteplerile enstitülerin inşaat ve 
tesisatı ve bilûmum alât ve tedris vesaitinin ikmal 
ve itmamı için sarfedilmek üzere Maliye vekâletine 
bir buçuk milyon liraya kadar, istikraz aktine 
mezuniyet verilmiştir. 

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

MADDE 2 — Birinci madde ile aktine mezu
niyet verilen istikraz hasılı bir taraftan 1932 malî 
senesi varidat bütçesinin nâzım hesapları meya-
nmda açılacak bir hesaba irat ve diğer taraftan 
mezkûr sene Ziraat vekâleti bütçesinde açılacak 
faslı mahsusa tahsisat kaydolunur. Bu tahsisat
tan 1932 malî senesi zarfında sarfedilmiyen kısmı 
1933 ve müteakip seneler zarfında devren sarfolu-
nur. Bu tahsisata istinaden her sene sarfolunan 
mekadir o senenin hesa'bı katisinde gösterilir. 

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

MADDE 3 — İkinci maddede muharrer tahsi
sata istinaden ati senelere sari bu miktar taahhü-
dat icrasına Ziraat vekili mezundur. 

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

[1,2] 266, 268 numaralı matbualar zaptın so
nuna merbuttur . 

MADDE 4 — Ankara Yüksek ziraat ve Baytar 
mekteplerile enstitülerde ve bunlara merbut olarak 
idare edilen laboratuar ve çiftlik ve varidat ge
tiren sair şubelerde her sene nihayetindeki temet-
tüü ile birlikte ertesi seneye devren kullanılmak 
salâhiyetile elli bin liralık mütedavil sermaye tah
sis olunmuştur. Sermaye miktarı yüz bin liraya 
vâsıl oluncıya kadar bu muamele bu şekilde cere
yan eder. Bu sermaye -birinci maddede yazılı istik
raz hasılından tefrik olunur. 

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

MADDE 5 — Birinci maddede yazılı hizmetle
rin istilzam eylediği sarfiyat ile dördüncü mad
dede yazılı mütedavil sermayenin muamelâtı he-
sabiyesi Maliye vekaletince müstakillen tayin edi
lecek bir muhasibi mesul tarafından tedvir olunur. 

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

MADDE 6 — Bu kanım neşri tarihinden mute
berdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Maliye ve 
Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti ıımumiy esini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Efendim evrakı varide meyanında bir mazbata 
daha vardır. Bu esasen muameleden müstağnidir. 
Müsaade buyurursanız bunları da müzakere ede
lim. 

3 — Mart : ağustos 1927 aylarına ait rapor
ların takdim kılındığı hakkındaki 3/45 numaralı 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresinin 2 nci ve 
3 üncü fıkralarına dair Divanı muhasebat encü
meni mukarreratı hakkında Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbatalrı [1] 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Ne mazbatası 
efendim 1 

Reis — Bir rapordur efendim. Ruznameye alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul e-
dilmiştir. 

Mazbatayı kabul edenler... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

Adliye encümeni M. M. Salâhattin B. (Koca
eli) — Müsaade buyurursanız efendim evrakı va
ridede bir lâyiha vardır. Bu lâyiha Hükümetten 
gelmiştir. Evvelce de ayni mahiyette Ali Münif 
Bey tarafından verilmiş bir lâyiha vardı. Onun 

[1] 267 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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İktisat ve Adliye eneümenlerittdea mürekkep 
muhtelit bir encümende tetkiki için Heyeti Celi-
le karar vermişti. Bu da Adliye, İktisat, Bütçe 
encümenlerine havale edilmiş, tensip buyurursa
nız hu üç encümen bir arada bu lâyihayı tetkik 
etsin. 

Reis — Teklif muvafık mı efendim? ( Muva
fık sesleri ) . Bu lâyihanın üç encümenden mürek
kep muhtelit bir encümende müzakeresini tensip 
edenler... Tensip etmiyenler... Tensip edilmiştir 
efendim. 

Başka rey vermiyen var mı ? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir efendim. 
Reylerin neticesini arzediyorum; 
Yüksek ziraat ve Baytar enstitüleri için bu 

lâyihayı kabul etmek sure-tile (147) zat rey ver
miştir. Muamele natamamdır, tekrar reye arze-
dileeektir. 

Rusmamemizde yarın için iş yoktur. Çarşamba 
günü saat 14 te toplanılmak üzere eelseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 14,30 

Ankara Yüksek ziraat ve Baytar mekteplerile enstitülerin inşaat ve tesisatı 
için istikraz aktine dair kanuna verilen reylerin neticesi 

Adana 
Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Ra*ıh B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler . 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller : 

{ Nisap yoktur } 
: 317 

147 
147 

0 
0 

169 
1 

/ Kabul edenler J 
Artvin 

Memet Ali B. 
Aydan 

Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B, 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B, 
ihsan B. 

Bilecik 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B, 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
iBakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 

Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdiilhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit. B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâeiz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Drt Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
AHoğlu Ahmsfc B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
İhsan Pş. 

- 4 9 0 -



İ : 7 8 4 - 7 - 1 9 3 2 C : 1 

'âzım B. 
evket B. 

Gümüşane y 

3dip Servet B. 
îasan Fehmi B. 

îçel 
îakkıB. 

lstantyd 
AJımet Hamdi B. 
Jâettin Cemil B. 
y i Rana B, 
lamdi Mustafa B. 
îayrullah B. 
Mitat B. 
3adettin Rıza B. 
Salah Cimcoz Bs 
3iyaettin B. 

İzmir 
3r. Tevfik Rüştü B. 
iâmil B. 
Dsmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
FaikB. 
Memet Nazif Bs 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
lAhmet Hilmi B. 
!Ahmet Tevfik B. 

Kırşehir 
(Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Salâhattin B. • 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kemal Zaim B. 
İMustafa B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Vasıf B. 

Manisa 
İMemet Sabri B. 
Osman B. 

Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
İNuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B, 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

ibrahim Alâettin B. 
Sivas 

İsmail Memet B4 
Rasim B. 
İRemzi B. 
(Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
[İsmail B. 

Tekirdağ 
İCemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Danış B. 
Halil Nihat B. 
Raif B, 

Urfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Esat B. 
İHalil B; 
İRifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
AliB. 
Gazi Mustafa Kemal 
(Rs. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B4 

Pş 

Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
|üheydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 

Bolu 
ICevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 
[Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
lAsaf Bs 
[Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (Rs. V.) 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B. 

Çorum 
tsmail Kemal B. 
ismet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

491 



Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâsiz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Münir Ba 

Gümüşane 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 

Istantyd 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hasan Vasıf B. 
Yaşar B, 

İzmir 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 

İ : 7R 4-
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Muhittin Pş, 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B, 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B.. 
Naim Hazim B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

- • * - » - # • * • 
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Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
ismet Pş. ( Bş. V. ) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
trfan Ferit B. ( î. Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Ivıhcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
FaikB. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rk* 
Akif B. 
Atıf B. 
EsatB. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 

> « € < < • — 

Etem B. 
Memet Hacryunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. ( V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Mahmut B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 

T. B?M M. Matbm* 



Sıra No 266 
Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılacak tashihisin 
muamelâtımn tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı aske
riyece de muteber olmıyacağı hakkında bir karar ittihazına 
dair 3/18 numaralı Başvekület tezkeresi ve Millî Müdafaa, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 21 - I - 1930 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/268 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Mükellefiyeti askeriye kanunu mucibince sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılacak 
tashihi sin muamelâtının tekaüt ve saire gibi bütün muamelâtı askeriyece de muteber olmıya
cağı hakkında bir kararı tefsiri ittihazına dair M. Müdafaa vekâletinin 1 5 - 1 - 1Q30 tarih ve 
74/147 numaralı tezkeresi sureti lef fen takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifa ve neticesinin işarına müsaade buyurulması rica olunur efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Başvekâleti Celileye 

Künyesi kaydine ve yedilideki nüfus tezkeresine nazaran 1293 tarihinde doğduğu anlaşıl
ması üzerine tahdidi sin kanununa tevfikan tekaüdü icra kılınmış olan altmış dokuzuncu alayın 
birinci tabur K, P. Bnb. Şevki Ef. tekaüdünü müteakip nüfus tezkeresini üç yüze tashih ettir
miş ve binaenaleyh sınıfı muvazzafa naklen istihdamını istida etmiştir: Mumaileyh bu suretle 
yaşını tashih ettirmesi üzerine hususî ve resmî hayatı nazarı dikkate alınarak o zamanın tahsil 
devrelerine göre iptidai, rüştiye dörder ve idadiye üç ki ceman on bir sene tahsilden sonra 
Harbiyeye girmiş ve Harbiyeye tarihi duhulü ı mart 315 tarihi olduğuna ve musahhah tevellüt 
tarihine göre bilhesap 4 yaşında tahsile başlamış ve 15 yaşına vusulünde Harbiyeye girip 
17 yaşında zabit çıkmış oluyor ki buna imkân yoktur. Tahdidi sin kanunu neşri tarihi olan 
28-l-l<â-326 tarihinden 929 senesine kadar 20 seneye yakın bir müddet içinde mezkûr 
kanunun tatbikında böylece bir tereddüt husule geldiği takdirde mektebli zabitanın yaşlarının 
Harbiyeye duhul tarihi umumiyetle mülga şûrayi askerî kararile 18 olarak kabul eylemiş ve bu 
tarzı muamele itiraza uğramamış idi. Divanı muhasebatın tekaüt muamelâtını vizeye başladıktan 
bir müddet sonra mezkûr kanunun tatbikında nüfus tezkerelerinin esas ittihaz edilmesi dermeyan 
olunması üzerine bu babtaki verilen cevaplar, gösterilen mahzurlar mezkûr Divan Heyeti 
umumiyesince kabul edilmemiş ve tekaüt muamelâtının sekteye uğramaması için Divanın müta-
leası veçhile muamele yapıla gelmekte isede neticei muamelede hakikate mugayir hallere 
tesadüf olunmuştur. 

Bu yolsuzluğa göz yummak hiç bir veçhile caiz değildir. Gerçi tahdidi sin kanununda 
mektepliler için duhul tarihinin 18 yaş olarak kabulüne dair bir sarahat yok isede ahkâmı 
umumiye bu maksadı temin etmiştir. Mükellefiyeti askeriye kanununun 81 inci maddesi mucibince 
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askerlik çağına girdikten sonra yaşlarınca yapılan değişikliğin askerliklerine tesiri olmıyacağı 
ve mevzuatı kanuniyeye mugayir olmaması itibarile hükümleri meri olan 86 tarihli askerî 
tekaüt kanununun i inci, 2 nci maddelerine göre de 18 yaşından evvelki hizmetlerin 
makbul olmıyacağı Harbiye mektebinde geçen hayatın hizmeti askeriyeden madut bulun
duğu ve i l ağustos 325 tarihli askerî tekaüt kanununun l inci maddesi mucibince mektepli 
zabıtanın hizmeti askeriyeleri mektebi Harbiyeye duhul tarihinden itibaren hesap edilmekte 
olduğu cihetle tahdidi sin kanununun tatbikında mektepli zabıtanın harbiyeye duhulleri alelıtlak 
1 8 yaş olarak kabul edilmiş ve uzun bir müddet bu yolda muamele yapılmıştır. Gerçi vehlei 
ulâda itibarî görünen bu sin istidlâlâtı kanuniyeden sarfınazar bu yaştan evvel Harbiyeye 
girmek imkânı buluiımıyacağından naşi mükellefiyeti askeriye kanunu mucibince sinni mükel
lefiyete vusulden sonra yapılacak tashihi sin muamelâtının kâffei muamelatı askeriyece muteber 
olamıyacağı hakkında bir tefsire ihtiyaç hâsıl olmuş olduğundan keyfiyetin Büyük Millet 
Meclisine arzedilmesi rica olunur efendim. 

M. M. V. 

Millî Müdafa encümeni mazbatası 

20 - VI.- 1932 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisinin 3 üncü devresinden müdevver ve o zaman Heyeti umumiyenin kararile 
M. M. Encümeni tarafından tekrar tetkikine lüzum görülmüş olan « Mükellefiyet yaşına vusul
den sonra yapılacak tashihi sin muamelelerinin tekaüt ve saire gibi askerî muamelelerde mute
ber olmıyacağı hakkında bir tefsir kararı ittihazına » dair bulunan evrak ve merbutatı M. M., Mal., 
Bütçe encümenleri mazbataları tetkik edildi: 

Künyesi kaydiıuy yedilideki nüfus tezkeresine ve tahdidi sin kanununa tevfikan tekaüdü icra 
kılınmış olan. binbaşı Şevki Beyin tekaüt emri üzmne ve krtasile ilişiğinin [ 21 - X - 1929 ] ka* 
tından sonra tashihi sin ettirmiş [ 26 - XII - 1929 J olduğu anlaşılmaktadır. Bu tashih i sine nazaran 
mumaileyh Mektobi lıarbiyeden 17 yaşında zabit çıkmış oluyor. Bir bu imkânsız noktadan bir de 
28 kânunusani 1326 tarihli tahdidi sin kanununun yirmi seneye yakın bir müddet içinde vaki tatbi
katında bir tereddüt hâsıl olduğu vakit Harbiyeye duhul tarihi olarak 18 yaş kabul edilerek mua
mele yapılmış bulunmasına nazaran Şevki Beyin son yaş tashihinin M. M. Vekâletince muteber tu
tulması musip görülerek encümenimiz meselenin tefsirine mahal olmadığı neticesine varmıştır. 

Keyfiyet Umum Heyetin nazarına arzolunur. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Kütahya Giresun Muş Elâziz Malatya Tokat Cebelibereket 

îhsan Ahmet Saffet M. Nediyrı Hüsnü Naci 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Kırşehir Ordu Tokat Diyarbekir Kars 

L. Müfit Hecai B. Lûtfi Kâzım Muhittin 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar No. 6 
Esas No. 3/18 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 19 - 3 -1932 

Kurar No. 32 
Esas No. 3/18 

Yüksek Reisliğe 

Mükellefiyeti askeriye kanunu mucibince sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılan tashihi sin 
muamelâtının tekaüt ve saire gibi bütün askerî muamelâtta da muteber olup olmıyacağı hakkında 
bir kararı tefsiri ittihazına ve mahkeme kararile sinlerini tashih ettiren zabitan hakkında da tahdidi 
sin kanununun sureti tatbikinin tayin ve tefsirine dair Başvekâletten gönderilen 6/268 ve 6/908 
numaralı ve 21 kânunusani ve 23 mart 1930 tarihli iki kıta tezkere ile merbutatı hakkında Millî 
Müdafaa, Bütçe ve Maliye encümenlerince verilen kararlar üzerine, Büyük Millet Meclisinin üçüncü 
devresinin yirmi dördüncü inikadının birinci celsesinde bu meselenin Millî Müdafaa encümeni 
tarafından tekrar tetkikine Heyeti umumiyece lüzum gösterilmesine mebni mezkûr encümen tara
fından ahiren yazılan mazbata ile bu baptaki evrak encümenimize tevdi kılınmakla mesele yeniden 
tetkik ve müzakere olundu: 

1111 numaralı mükellefiyeti askeriye kanunu mucibince sinni mükellefiyete vusulden sonra 
yapılan tashihi sin muamelesinin tekaüt vesaire gibi bütün muamelâtı askeriyede muteber olup ol
mıyacağı hakkında tefsir talebini istilzam eden meselenin, Binbaşı Şevki Beyin tahdidi sin ka
nununa tevfikan tekaüdü icra edildikten sonra yaşını mahkeme ilâmile yedi sene tashih ettirmiş 
ve binaenaleyh sınıfı muvazzafa naklen istihdamını istida etmiş bulunmasından tevellüt etmiştir. 

Halbuki, mezkûr mükellefiyeti askeriye kanununun gerek unvanmdaki sarahate, gerek birinci 
maddesinde: « her erkek işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur » denilmesine ve 
gerekse seksen birinci maddesinde: « askerlik çağına girdikten sonra yaşlarını değiştirenlerin yaş-
larınca yapılacak değişikliklerin askerliklerine tesiri yoktur » diye muharrer olmasına nazaran bu 
kanunun münhasıran efradı askerlik mükellefiyetlerine ait olduğu ve zabitana taallûku olmadığı 
vazih surette anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla mezkûr kanunun mumaileyh Şevki Beyin tashihi sin meselesile veçhi münasebeti gö
rülmemektedir, ve bu husus için bir tefsir karan ittihazına da mahal ve imkân yoktur. 

Mahkeme kararile sinlerini tashih ettiren zabitan hakkında tahdidi sin kanununun sureti tatbi
kinin tayin ve tefsirini istilzam eden meselenin de yine, tashihi sin muamelesinin tekaüt işlerinde 
müessir olup olmıyacağında hâsıl olan tereddütten ileri geldiği merbut evrakın tetkikinden anlaşıl
mıştır. Bilâhare tanzim edilen 1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun altmış beşinci 
maddesinde ise: « tekaüt hakkı başladığı tarihten itibaren bilûmum mülkî ve askerî memur ve za
bitlerin ve maaş bağlandıktan sonra yetimlerin yaptırdıkları yaş tashihleri tekaüt ve yetim mua
melelerine müessir olmıyacağı « sarahaten gösterilmiştir. Binaenaleyh bu mesele şu suretle halledil
miş ve bunun için de bir tefsir yapılmasına lüzumkalmamıştır. 

Şevki Beyin yaptırdığı yaş tashihinin tekaüdüne müessir olup olmıyacağı meselesine gelince : 
Hâdise her ne kadar mezkûr tekaüt kanunu meriyete geçmeden evvel vaki olmuş ise de muma

ileyh, künyesi kaydine yedindeki nüfus tezkeresinde muharrer tevellüt tahviline ve 28 kânunuevvel 1325 
tarihli tahdidi sin kanununun ikinci maddesine tevfikan tekaüt edilmiştir. Esasen Şevki Bey, teka
üt muamelesi tekemmül ettikten sonr% yaşını tashih ettirmiş olmasına ve 1076 numaralı ihtiyat za
bitleri ve ihtiyat askerî memurları kanununun 16 ncı maddesinde de « her ne suretle olursa olsun 
ordudan ayrılanlar muvazzaf sınıfa nakledilemezler». denilmekte bulunmasına göre mumaileyhin 
tashihi sin muamelesinin nazarı itibare alınmasına imkân bulunmamış ve Millî Müdafaa encüme
ninin son mazbatasında beyan kılındığı üzere bu cihetin de tefsirine mahal görülmemiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılmmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Reis N. M. M. Kâtip • Aza Aza Aza Aza 
Konya İstanbul Malatya Mersin İsparta 
Fefik M. Ziya M. Nedim Hamdi Kemal Turan Emin 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 2 - VII - 1932 

M. No. 185 
Esas No. 3/18 

Yüksek Reisliğe 

Sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılacak tashihi sin muamelâtının tekaüt ve saire gibi 
bütün muamelâtı askeriyece de muteber olmıyacağı hakkında bir karar ittihazına dair olup Millî 
Müdafaa ve Maliye encümenlerinin mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılınan Başvekâlet tez
keresi Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Bey hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu bapta Maliye encümeni mazbatasında dermeyan olunan mütaleaya encümenimizce de iştirak 
olunmuştur. Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
Günıüşane Konya Konya Tokat Bursa Çorum Elâziz Erzurum 
H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya Dr. Galip Mustafa II. Tahsin Aziz 

İsparta Kayseri Niğde Srvas 
Mükerrem A. Hilmi Faik M. Remzi 



Sıra No 268 
Yüksek ziraat ve Baytar mektepleri hakkında 1/415 numa

ralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 28-VI-1932 
Sayı 611761 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Yüksek ziraat, Baytar mektepleri hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 

Heyetince 27-VI-1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim kılınmıştır. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 
Memleketimiz ziraat ve baytarî ilimlerinin takviyesi ve bu sayede ziraat ve baytarlığımızın 

temini inkişafı gibi mühim bir maksatla Ankarada tesis edilmiş olan Yüksek ziraat ve Baytar 
mekteplerinden, ziraat mektebi açılarak tedrisata başlamış ve baytar mektebinin de önümüzdeki 
sene Ankaraya nakli mukarrer bulunmuştur. Bu mektepler ihtiva eyledikleri muhtelif enstitüler 
delâletile hem memleketimize yüksek tahsil görmüş ziraat mühendisleri ve baytarlar yetiştirecek 
ve hem de memleketin tabiî membalarını, iktisadî ve ziraî şartlarını ve hulâsa istihsal sahasın
daki bütün hareketleri mütalea ederek bu hususta yapacakları tetkikat ve taharriyat ile ziraat 
usullerimizi ve hayvancılığımızı ıslah için ittihazı lâzımgelen tedbirleri tesbit edeceklerdir. Bu 
mekteplerin sahibi salâhiyet ecnebi mütehassısların idaresine tevdi edilmiş olan enstitülerinin 
haiz olduğu ilmî hüviyet ve salâhiyet bu iki müessesenin daha faydalı bir şekilde çalışmala
rını icap ettirdiği gibi bu faaliyet tarzı, ayni zamanda enstitülerin ilmî tetkikat ve taharriyat 
sahasındaki mesaisinin müessiriyetini ve bir an evvel inkişafını temin etmiş olacaktır. İşte 
bu mütebariz hususiyet dolayısile bu iki mektebe emsali olan diğer yüksek mektepler gibi 
hükmî şahsiyet verilmesi lâzımgelmektedir. 

Bu mekteplerin teşkilât kanunları henüz yapılmamış olması ve malî vaziyetimizin müsaade-
sizliği nazarı dikkate alınarak şu sırada teşkilât kanunu hakkında bir teklifte bulunmak muvafık 
görülememesi hasebile bu mekteplerin memurin maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanu
nun (2) numaralı cetvelindeki kadrosunun şimdilik ipkası zarurî görülmüş ve ancak hükmî 
şahsiyet mefhumunun ve mülhak bir bütçe ile idare edilmek keyfiyetinin tevlit ettiği gayri 
kabili ihmal bir ihtiyaç üzerinde tevakkuf eylemek mecburiyeti hâsıl olmuş ve bu zaruretle 
bu günkü kadroya basit ve mütevazi bir hesap heyetinin ilâvesi teklifile iktifa olunmuştur 
efendim. 



- 2 
İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 29 - VI - 1932 

Karar No. 47 
Esas No. 1/415 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek ziraat, Baytar mektepleri hakkındaki kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte ve Ziraat 
vekili Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Ziraatimizi iptidailikten kurtaracak ve asrın icabatına göre memlekete faydalı şekle koyacak 
vasıtalar şüphesiz ki ilmî, fennî ve tetkikî esaslardır. 

Bunları hazırlıyacak olan Yüksek ziraat ve Baytar mekteplerinin ancak hükmî şahsiyeti haiz ol
ması ve müstakil bir bütçe ile idare olunması sayesindedir ki memleket ziraati için kendilerinden 
beklenilen en çok verimli neticeler alınabilecektir. Binaenaleyh bu müesseselerin inkişafını temin 
için mümasili diğer yüksek mekteplerde olduğu gibi bunlara da hükmî şahsiyet verilmesini encümeni
miz de muvafık görmüştür. Bu mekteplere ait teşkilât kanununun henüz yapılmamış bulunması 
hasebile memurin maaşlarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 2 numaralı cetvelindeki kad
rosunun şimdilik) ilgasını ve ancak hükmî şahsiyeti haiz olarak müstakil bir bütçe ile idare edil
mek keyfiyetinin icap ettirdiği katî ihtiyaçlar karşısında bu günkü kadroya basit bir hesap heye
tinin ilâvesini teklif veçhile encümenimiz de muvafık görerek maddeleri cüzî tadilâtla kabul eylemiş 
ve yalnız muvakkat ikinci maddenin istimalden sakıt gayrimenkul malların Hazineye iadesi hak
kındaki son fıkrasını yukarıdaki kayitsiz ve şartsız ferağ ile kabili telif görmediğinden bu fıkrayı 
tayyeylemiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 

İktisat E. Rs. Bu M. M. Kâtip Aza Aza Aza Aza Aza 
Aksaray Aydın Maraş Trabzon Samsun istanbul 

M. Rahmi Yaşar Fuat Nuri Daniş Emin A. Hamdi 

Aza Aza Aza Aza 
Adana Edirne Ankara Gümüşane 
Zamir Faik Eşref Edip Servet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 3 - VII - 1932 

M. No. 187 
Esas No. 1/415 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek ziraat ve baytar mektepleri hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetinin 27 - VI - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasile es
babı mucibesinin takdim edildiğine dair olan Başvekâletin 28 - VI - 1932 tarih ve 6/1761 numa
ralı tezkeresi ile İktisat encümeni mazbatası encümenimize havale buyurulduğundan Ziraat vekili 
Beyin huzurile mütalea ve tetkik olundu. 

Encümenimiz talep edilen bir buçuk milyonluk istikraz ve taahhüt salâhiyetini ve binaenaleyh 
lâyihanın esasını şimdiye kadar inşa ve tesis edilmiş olan müesseselerin zarurî olan mütemmimatını 
ve alât ve vesaiti fenniyesini inşa ve ikmal maksadına matuf olmak itibarile Ziraat vekâletinin 
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bütün ilmî faaliyetinin mesnedi ve lâyenfek bir cüzü bulunduğu ifade olunan bvı müesseseleri yarım 
bırakıp faaliyetlerini mefluç bir hale getirmemek endişesile kabul eylemiştir. 

Ancak lâyiha ile teklif olunan (hükmî şahsiyeti) az çok idarî istiklâli de intaç edeceği için henüz 
teessüs ve taazzi devresinde bulunan müesseselere bahşetmek zamanının gelmiş olmadığına kail ol
muş ve meseleyi müesseselerin tam ve kâmil olarak teessüsünden sonra taayyün edecek icaplara göre 
teşkilât kanunlarile birlikte mütalea eylemeği lüzumlu bulmuştur. 

Bu itibarla lâyiha muhtelif faaliyetlerin tedviri için mütedavil sermaye verilmek esasına göre ye
niden hazırlanarak Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunmuştur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Konya Tokat Afyon Karahisar Bursa Çorum Elâziz 
H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Ali Dr. Galip Mustafa II. Tahsin 

Erzurum Kayseri İsparta 
Aziz A. Hilmi Mükerrem 



4 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yüksek ziraat ve baytar "mektepleri hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek ziraat ve baytar mektep
leri, hükmî şahsiyeti haiz ve Ziraat vekâletine 
merbut olup mülhak bir bütçe ile idare olunurlar. 
Ayni faslın maddeleri arasında münakale, idare 
heyetinin kararı ve Ziraat vekâletinin tasdikile 
yapılır. 

MADDE 2 — Yüksek Ziraat ve baytar mektep
lerinin varidatı şunlardır: 

a) muvazenei umumiyeden muhassas meblâğ, 
b) talebeden alınacak ücretler, 
c) Muhtelif eşhas ve müesseselerden yapılacak 

muavenet ve teberrular, 
d) Mektebe ait emvali menkule ve gayrimcn-

kule icar menafii ile satış bedei, 
e) Laboratuarlar, enstitü tarla ve bahçe, hayva

nat ve mahsulâtı, matbaa hasılatı ve neşredilen ilmî 
eserler ve broşürler satış hasılatı, mektebin demli
de ettiği bazı amme hizmetlerinden dolayı bu husus 
için Devlet, vilâyat ve belediye bütçelerine konu
lan tahsisat, 

f) Müteferrik varidat. 

MADDE 3 — Tesis suretile mektebe yapılacak 
teberruat tesis şartlarile ahkâmı umumiye daire
sinde idare olunur. 

MADDE 4 — Memurin maaşatmın tevhit ve te
adülü hakkındaki (1452) numaralı kanunun (2) nu
maralı cetvelindeki bu mekteplere ait teşkilât kad
rosu, bu mekteplerin hususî teşkilât kanunları ya-
pılıncıya kadar muteberdir. Ancak, bu kadroya 
merbut cetvelde yazılı teşkilât ilâve olunmuştur, 

MADDE 5 — Yüksek ziraat ve baytar' mektep
lerinin idare tarzları bir nizamname ile tayin olu
nur. 

Muvakkat maddeler : 

1 — Yüksek ziraat ve Baytar mekteplerine ait 
olmak üzere Ziraat vekâletinin 1932 senesi büt
çesine dahil maaş, muvakkat tazminat, ücret ve 
masraf tahsisatlarile ecnebi mütehassıslardan bu 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Yüksek ziraat ve baytar mekteplerine hükmî şahsi
yet verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 —• Yüksek ziraat ve baytar mektep
leri, hükmî şahsiyeti haiz ve Ziraat vekâletine mer-
ıbut olup mülhak bir bütçe ile idare olunur. Bu 
bütçede ayni faslın maddeleri arasında münakale, 
idare heyetinin kararı ve Ziraat vekâletinin tasdi
kile yapılır. 

MADDE 2 — Yüksek ziraat ve baytar mektep
lerinin varidatı şunlardır: 

A) Muvazenei umumiyeden muhassas meblâğ, 
B) Talebeden alınacak ücretler, 
C) Muhtelif eşhas ve müesseselerden yapılacak 

muavenet ve teberrular, 
D) Mektebe ait emvali menkule ve gayrimen

kul e icar ve satış bedelleri, 
E) Laboratuarlar, enstitü, tarla ve bahçe, hay

vanat ve mahsulâtı, matbaa hasılatı ve neşredilen 
ilmî eserler ve broşürler satrş hasılatı, mektebin 
amme hizmetlerinden dolayı Devlet, vilâyat ve be
lediyelerden alacağı ücretler, 

F) Müteferrik varidat, 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE f> •— Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Muvakkat maddeler 

Birinci muvakkat madde — Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ankara Yüksek ziraat ve Baytar mekteplerile 
enstitülerin inşaat ve tesisatı için istikraz 

aktine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Münhasıran Ankara Yüksek zi
raat ve Baytar mekteplerile enstitülerin inşaat ve 
tesisatı ve bilûmum alât ve tedris vesaitinin ikmal 
ve itmamı için sarf edilmek üzere Maliye vekâletine 
bir buçuk milyon liraya kadar istikraz aktine 
mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde ile aktine mezu
niyet verilen istikraz hasılı bir taraftan 1932 malî 
senesi varidat bütçesinin nazım hesapları meya-
nında açılacak bir hesaba irat ve diğer taraftan 
mezkûr sene Ziraat vekâleti bütçesinde açılacak 
faslı mahsusa tahsisat kaydolunur. Bu tahsisat
tan 1932 malî senesi zarfında sarfedilemiyen kısmı 
1933 ve müteakip seneler zarfında devren sarf olu
nur. 

MADDE 3 — İkinci maddede muharrer tahsi
sata istinaden ati senelere sari taahhüdat icrasına 
Ziraat vekili mezundur. 

MADDE 4 — Ankara Yüksek ziraat ve Baytar 
mekteplerile enstitülerde ve bunlara merbut olarak 
idare edilen laboratuar ve çiftlik ve varidat ge
tiren sair şubelerde her sene nihayetindeki temet-
tüü ile birlikte ertesi seneye devren kullanılmak 
salâhiyetile elli bin liralık mütedavil sermaye tah
sis olunmuştur. Bu sermaye birinci maddede 
yazılı istikraz hasılından tefrik olunur. 

MADDE 5 — Birinci maddede yazılı hizmetle
rin istilzam eylediği sarfiyat ile dördüncü mad
dede yazılı mütedavil sermayenin muamelâtı he-
sabiyesi Maliye vekâletince müstakillen tayin edi
lecek bir muhasibi mesul tarafından tedvir olunur. 



mekteplerde müstahdem olanların tahsisatı kadro-
larile birlikte bu kanunun meriyet mevkiine vazı 
tarihinden itibaren Yüksek ziraat ve Baytar mek
teplerinin mülhak bütçesine nakline Maliye ve Zi
raat vekilleri mezundur. 

2 — Mülga Ankara Orta ziraat mektebine ait 
bilûmum arazi ve mebani ve müştemilâtile, tarla, 
bahçe gibi gayrimenkul emval ve demirbaş eşyanın 
ve ahiren inşa edilerek Yüksek ziraat mektebine 
ve bu meketebe merbut laboratuar, enstitü vesair 
müessesata tahsis edilmiş olan mebani ve müşte
milâtile buna ait arazinin ve bilûmum demirbaş 
eşya, alât, vesait ve teçhizatın bir gûna bedel, harç 
ve resme tâbi olmaksızın hükmî şahsiyeti haiz 
Yüksek ziraat mektebine devir ve ferağına ve keza 
Ankaradaki baytarı enstitülerin bina müştemilât 
ve arazdsile gerek bu enstitülerde ve gerek Istan-
buldaki Yüksek baytar mektebinde mevcut bilû
mum demirbaş eşya, alât, vesait ve teçhizatın da 
ayni şerait tahtında hükmî şahsiyeti haiz Yüksek 
baytar mektebine devir ve ferağına Maliye vekili 
mezundur. Bundan başka yine mülga Ankara 
Orta ziraat mektebinin sabit sermaye idaresine ait 
bilcümle emval ve eşya dahi bilâbedel Yüksek zi
raat mektebine devir ve terkolunmuştur. Ancak 
gayrimenkul mallar istimalden sakıt olduğundan 
Hazineye iade olunur. 

3 — Şahsî hükmiyeti haiz Yüksek ziraat ve 
Baytar mekteplerinin teşkilât kanunları çıkıncıya 
kadar bu mekteplere ait inşaat, tesisat ve muba-
yaat işleri mektep idare heyeti tarafından tedvir 
olunur. Ancak (5 000) lirayı tecavüz eden inşaat 
tesisat ve bunlara müteallik mubayaat Ziraat ve
kâletince teşkil olunacak hususî bir komisyon ma-
rifetile icra olunur. 

4 — Ziraat ve Baytar âli mekteplerinin inşaat, 
istimlâk, teçhizat, tedris, alât ve edevatının itmam 
ve ikmali için İcra Vekilleri Heyeti kararile bu 
müesseseler tarafından bir buçuk milyon liraya 
kadar istikraz aktine ve bu istikraza Maliye vekâ
letince kefalete mezuniyet verilmiştir. 

5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
6 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

Ziraat vekilleri memurdur. 27 - VI -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 
Ik. V. S. I. M. V. G. t. V. Zr. V. 

M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

İkinci muvakkat madde — Mülga Ankara Orta 
ziraat mektebine ait bilûmum arazi ve mebani ve 
müştemilâtile, tarla, bahçe gibi gayrimenkul emval 
ve demirbaş eşyanın ve ahiren inşa edilerek Yük
sek ziraat mektebine ve bu mektebe merbut lâbu-
ratuar, enstitü ve sair müessesata tahsis edilmiş 
olan mebani ve müştemilâtile buna ait arazinin ve 
bilûmum demirbaş eşya, alât, vesait ve teçhizatın 
bir gûna bedel, harç ve resme tâbi olmaksızın hük
mî şahsiyeti haiz Yüksek ziraat mektebine devir ve 
ferağına ve keza Ankaradaki baytarî enstitülerin 
bina müştemilât ve arazisile gerek bu enstitüler
de ve gerek Istanbuldaki Yüksek baytar mekte
binde mevcut bilûmum demirbaş eşya alât, vesait 
ve teçhizatın da ayni şerait tahtında hükmî şahsi
yeti haiz Yüksek baytar mektebine devir ve ferağı
na Maliye vekili mezundur. Bundan başka yine 
mülga Ankara Orta ziraat mektebinin sabit serma
ye idaresine ait bilcümle emval ve eşya 
dahi bilâbedel Yüksek ziraat meketibine devir ve 
terkolunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — Hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MUVAKKAT MADDE — Hüküme
tin teklifi veçhile ayen kabul edilmiştir. 

ALTINCI MUVADDAT MADDE — Hüküme
tin teklifi veçhile ayen kabul edilmiştir. 



MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Maliye ve 
Ziraat vekilleri memurdur. 
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Hükâmetin teklifinin dördüncü maddesine 
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Sıra No 267 
Mart ağustos 1927 aylarına ait raporların takdim kılındığı 
hakkındaki3/45 numaralı Di. Muhasebat riyaseti tezkeresinin 
2 ve 3 üncü fıkralarına dair Di. Muhasebat encümeni mu-
karreratı hakkında Maliye ve Bütçe encümenleri mazba

taları (3 üncü fıkra intaç edilmiştir) 

DİVANI MUHASEBATIN MÜTALEATI 

2 — Ahiren mevkii meriyete vazolurıan mu-
hasebei umumiye kanunu mucibince lieclittas-
dik ve tescil devair tarafından gönderilmekte 
olan tahsisi maaş muamelâına müteallik husu-
sat mülâbesesile memurinden hakkı tekaüdü ik
tisap ederek resen tekaütlük talebinde buluna
caklarla memurin kanununun muvakkat madde
sini muaddil kanun mucibince tasfiyeye tâbi 
tutulmak suretile tekaüde sevkedilecek olanlara 
yirmi beş sene müddeti hizmet mukabilinde 
tahsis olunacak tekaüt maaşatırıın tayini mikta. 
rina lüzum görülmüş ve Maliye Vekâleti Celi-
lesile cereyan eden muhabere neticesinde me
murinin tekaüdü hakkında halen meri olan ah
kâmı kanunilerden 18 mart 1926 tarihli me
murin kanununun « yirmi yaşına vusulden iti
baren memuriyet ve mazuliyet maaşı alarak 
veya vekâlet emrinde bulunarak yirmi beş sene 
hizmet edenler tekaüdünü talep edebilirler x> 
suretinde muharrer olan yetmişinci maddesi 
11 ağustos 325 tarihli memurini mülkiye te
kaüt kanunile muayyen olan otuz sene müddeti 
hizmeti tadilen yirmi beş seneye tenzil eylemiş 
ve zalifüzzikir memurin kanununun muvakkat 
maddesini muaddil 12 mayıs 1927 tarihli ve 
1026 numaralı kanunun birinci maddesi tas
fiyeye tâbi tutulacak memurinden on beş sene 
ve daha ziyade ifayi hizmet hakkında ne mik
tar ve nisbette tekaüt maaşı tahsis olunacağı 
tayin ve tesbit eyledikten sonra fıkrai ahiresin-
de yirmi beş sene ve daha ziyade hizmeti olan
lar hakkında i l ağustos 1325 tarihli kanun 
ahkâmı caridir denilmiş olmasına mebni me
murinin ifa eyliyecekleri yirmi beş sene hizmet 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNCE 
İTTİHAZ OLUNAN KARAR 

2 — Memurin kanununun 70 inci mad
desi tekaütlük için 30 sene yerine 25 seneyi ka
bul etmiş olduğu cihetle 25 sene hizmet edenlere 
mezkûr kanunun neşrinden evvel 30 sene hiz
met eden memurlara tahsis edilmekte olan 
tekaüt maaşının tahsisi tabiî olduğundan bu 
zeminde ittihaz olunan kararda musip görül
müştür. 



2 -
mukabilinde mebhus mülkiye tekaüt kanunu
nun 13 üncü maddesile mevzu otuz sene müd
detli hizmete ait tekaüt maaşı miktarına yani 
son on senede müddeti hizmete ait tekaüt ma
aşı miktarına yani son on senede aldıkları 
miktar vasatii şehrisinin yüzde ellisine istihkak 
kesbeylemeleri iktiza edeceği vekâleti müşari-
leyha ile biliştirak takarrür ettirilmiş ve o su
retle ifayı muameleye devam edilmiştir. 

11-III-1932 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 
Karar j\« 33 

Esas A" 3/45 
Yüksek Reisliğe 

Mart - ağustos 1927 aylarına ait Divanı Muhasebat raporları üzerine Divanı Muhasebat 
encümeninin yazmış olduğu mazbatalar üçüncü devrenin 13-11-1928 tarihinde münakit birinci 
celsesinde müzakere olunduğu sırada mezkûr mazbataların 2 numaralısını teşkil eden 25 sene 
hizmet etmiş ve tasfiyeye tâbi tutulmuş olan memurlar hakkında memurin kanununun 70 inci 
maddesinin tatbikim mutazammın bulunan meselenin Bütçe encümenine tevdii Heyeti Umumi-
yece kararlaşmış iken encümenimize verildiği anlaşılmakla buna ait evrak Heyeti Umumiyenin 
mezkûr kararına tevfikan Bütçe encümenine tevdi olundu. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Çorum Bayazıt İstanbul Kastamonu Malatya Mersin İçel 
ismet ihsan M. Ziya Refik M. Nedim Hamdi Emin 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Karar jV 188 

Esas M 3/45 

Külçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

3-VII-1932 

Mart-ağustos 1927 aylarına ait Divanı muhasebat raporunda münderiç olup üçüncü inti
hap devresinde müzakeresi ikmal edilemediğinden naşi dahilî nizamnamenin 68 inci maddesi 
hükmüne tevfikan muameleye konularak Maliye encümeni mütaleası ile birlikte encümenimize 
tevdi kılınan Divanı muhasebat encümeninin 2 numaralı kararı tekrar tetkik ve mûtalea olundu: 

Zati mesele; Memurin kanununun 70 inci maddesi hükmünün ne suretle tatbik edilmekte 
olduğunun Meclisi Âliye arzından ibaret olup bu madde ise 1683 numaralı askerî ve mülkî 
tekaüt- kanununun 72 nci maddesile ilga edilmiş bulunmasına binaen tayini muameleye 
mahal kalmadığının Umumî Heyetin tasvibine arzına karar verildi. 

Reis 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Erzurum 
Aziz 

Reis V. 
Konya 

K Hüsnü 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

M. M. 
Konya 

K Zaim 
Aza 

İstanbul 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
Aza 

Kayseri 
A. Hilmi 

Aza 
Aksaray 

Aza 
Niğde 
Faik 

Azâ 
Çorum 

Mustafa 
Aza 
Bursa 

Dr. Oalip 

Aza. 
Elâziz 

H. Tahsin 
Aza 

Manisa 
M. Turgut 


