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Altmış sekizinci inikat 

1 0 - V I - 1933 Cumartesi 

Mündericat Sayrfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 132 
2 — Havale edilen evrak 132:133 
3 — Riyaset divanmm Heyeti umumiyeye 

.maruzatı 133 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 45 

inci maddesinde yazılı şehit kelimesinin şü
mulü derecesinin tayini hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresinin intaç edilememesi sebebine dair , 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası 133:134 

2 — Elâziz mebusu Memduh Şevket Beyin 
mebusluktan istifa ettiğine dair takriri 134 

3 — Muamele vergisi kanununun 5 inci mad
desine bir frkra ilâvesine dair kanun lâyihası
nın geri verilmesi hakkında Başvekâlet tezke
resi • 134 

4 — Konya mebusluğuna seçilen Ali Fuat 
Paşanın intihap mazbatası 134 

4 — Tahlifler 134 
1 — Konya mebusu Ali Fuat Paşanın tah

lifi 134 
5 — Müzakere edilen maddeler 134 
1 — Askerî ve mBlkîi tekaüt kanununun 15 

inci maddesinin tefsiri hakkmda 3/217 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatalan 134 

2 — Ankara yüksek ziraat enstitüsü hakkın
da 1/715 numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve 
Bütçe encümenleri mazbatalan 134:139,142,161, 

162:165 
3 — Osmanlı bankası imtiyaz müddetinin 

uzatılması hakkmda 1/745 numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası 139:142,161, 

165:167 
4 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazi

feleri hakkında 1/611 numaralı kanun lâyihası 
ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbatalan 143:146 

5 — Talî ziraat mektepleri muallimleri hak-

Sayıfa 
kında 1/316 numaralı kanun lâyihası ve ikti
sat ve Bütçe encümenleri mazbatalan 146:148,161, 

168:170 
6 — Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat 

hakkındaki kanuna bazı maddeler tezyiline ve 
bu kanunun bazı maddelerinin ilgasma dair olan 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında 1/732 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 148 

7 — Ticaret mukavelesi veya modüs viven-
di aktetmeyen "devletler ülkesinden Türkiyeye 
yapılacak ithalâta memnuiyetler veya tahdit ve
yahut takyitler tatbikına dair olan kanuna mü-
zeyyel 1/624 numaralı kanun lâyihası ve İkti
sat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları 148:149,161,170:173 

8 — 3 haziran 1930 tarih ve 1663 numaralı 
kanunu muaddil 1/530 numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazba
taları 149:150 

9 — Yapı ve yollar hakkında 1/355 numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Nafıa ve Sıhhat 
ve içtimaî muavenet encümenleri mazbatalan 150: 

160 
10 — Belediye teşkilâtı olan yerlerdeki muh

tarlıklarla ihtiyar heyetlerinin kaldmlması 
hakkında 1/603 numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye encümeni mazbatası 160:161 

11 — Şebin Karahisar mebusu İsmail Bey 
ve 19 arkadaşının, belediye Vergi ve resimleri 
kanununun 20 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 2/83 numaralı kanun teklifi ve Da
hiliye encümeni mazbatası 161 

12 — İzalei şüyu davalanndan ne suretle 
harç alınacağının tayin ve tefsiri hakkmda 3/24 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları 161:162 



Sayıfa 
6 — İntihaplar 142 
1 — Açık bulunan Şûrayi devlet azalıklan 

için seçme yapılması hakkında 3/283, Açık bu
lunan Şûrayi devlet azalığı için seçme yapıl
ması hakkında 3/305 ve Şûrayi devlette açık 

Aydın vilâyetinin yapacağı istikraza mütedair 
kanun lâyihası ikinci defa reye vaz ve kabul edildi. 

Tütün ve sigara bayilerinin astıkları lâvhalar-
dan dolayı resim alınıp alınmayacağına, 

Harikzedeler tarafından işgal edilmekte olan 
meskenler hakkında yapılacak muameleye, 

Tiyatro ve sinema biletlerinden alınmakta olan 
paranın darülaceze nizamnamesine mugayir olupp ol
madığına, mütedair mazbatalarla, 

Türk ceza kanununun tadiline dair kanun kabul 
edildi. 

Tahlisiye umum müdürlüğünün 1930 malî senesi 
hesabı katisine, 

1927 senesi son hesabı katisine mütedair kanun 
lâyihaları ve Hükümet tarafından teklif edilen beş 
parça kanun lâyihasının ruznameden çıkarılmasına 
mütedair mazbata müzakere ve kabul edildi. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hakkın
daki kanunun muvakkat birinci maddesinin tatbik 

Lâyihalar 
1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülü hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

Teklifler 
2 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Bey ve 4 arka

daşının, Cumhuriyet ilânının 10 uncu yıl dönümünü 
kutlulama hakkında kanun teklifi (Dahiliye ve Büt
çe encümenlerine) 

3 — tzmir mebusu Mahmut Esat Beyin, matbuat 
cürümlerinden mahkûm olanlarla bu kabîl cürümler
den dolayı haklarında takibat yapılmakta olanların 
affi hakkında kanun teklifi (Adliye encümenine) 

4 — Şebin Karahisar mebusu İsmail Bey ve 19 
arkadaşının, belediye vergi ve resimleri kanununun 
20 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (Dahiliye encümeftine) 

Tezkereler 
5 — Maarif vekâleti kadrosu ve % 10 1ar tahsilâ-

tile idare edilmekte olan inşaat bürolarının kırtasi
ye ve kırtasiyeye müteallik levazımına dair Başve
kâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

Sayıf» 
bulunan bir azalık için seçime yapılması hak
kında 3/327 numaralı Başvekâlet tezkereleri 
ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit encümen mazbatası 142:143,161 

tarzına dair amzbata okundu. 
Cenup demiryollarının işletilmesine ait tarifenin 

imzasına salâhiyet verildiğine, mütedair kanuna ek
lenen kanuna, 

Kaçakçlıığın men ve takibine, 
ödünç para vermek işlerine, 
Ankara, Konya, Merzifonda askeri ihtiyaçlar için 

satın alınacak binalara, 
Halk banka ve sandıklarına, 
Borç için gayrimenkul satışına, 
Hava birliklerinin ihtiyacı olan inşaat işleri için 

2 000 000 liralık taahhüdat yapılmasına, 
Matbuat kanununun muvakkat (B) maddesinin 

tadiline mütedair kanun lâyihaları müzakere ve ka
bul edildikten sonra cumartesi günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Mersin Çanakkale 

Hamdi Z. Gevher 

Takrirler 
6 — Çankırı mebusu Mustafa Abdülhalik Beyin, 

Arzuhal encümeninin 27 - V - 1933 tarihli haftalık 
mukarrerat cetvelindeki 739 numaralı kararının Umu
mî heyette müzakeresine dair takriri (Arzuhal encü
menine) 

Mazbatalar 
7 — Açık bulunan Şûrayi, devlet azalıklan için 

seçme yapılması hakkında 3/283, açık bulunan Şû. 
rayi devlet azalığı için seçme yapılması hakkında 
3/305 ve Şûrayi devlette açık bulunan bir azalık için 
seçme yapılmas ıhakkında 3/327 numaralı Başvekâlet 
tezkereleri ve Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası (Ruzname-
ye) 

8 — Ankara şehri otomatik telefon kanununun 
7 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 1/647 ve 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair 1/691 numaraah ka
nun lâyihaları ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

9 — Belediyeler bankası hakkında 1/660 numa. 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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ralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

10 — Belediye teşkilâtı olan yerlerdeki muhtar
lıklarla ihtiyar heyetlerinin kaldırılması hakkında 
1/603 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

11 — Bursa mebusu Rüştü ve Erzincan mebusu 
Abdülhak ve Bayazıt mebusu Halit Beylerin, Lofçalı 
Sıdıka, Havva ve Ayşe Hanımlara maaş tahsisi hak
kında 2/80 numaralı kanun teklifi ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

12 — İzalei şüyu davalarından ne suretle harç 
alınacağının tayin ve tefsiri hakkında 3/24 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

13 — Maarif teşkilâtına dair olan kanunun 11 in
ci maddesi hükmünü 2 sene tecil eden 1707 numaralı 
kanunun 2 sene temdidi hakkında 1/402 numaralı 
kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

14 — Memleket dahilinde uçaklarla nakledilecek 
posta maddelerinden alınacak havale ücretlerine dair 
1/451 numaralı kanun lâyihas ive Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

* 

REİS — Celse açılmıştır. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

B. — Evrakı varidenin 13 numarasında Osmanlı 
bankası imtiyaz müddetinin uzatılmasına dair 
aktedilen mukavelename hakkında bir kanun 
lâyihası vardır. Onun ruznameye almmasmı ve 
bugün müstaceliyetle müzakeresini rica ederim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. ( Gümüşane ) — Biz de iştirak ediyoruz. 

REİS — Bütçe encümeninin de iştirakile 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 45 
inci maddesinde yazılı şehit kelimesinin şümulü 
derecesinin tayini hakkındaki Başvekâlet tezke
resinin intaç edilememesi seebine dair Millî Mü
dafaa encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 
1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun 45 inci maddesinde yazılı şehit kelimesinin 

15 — Müruru zamana uğrayan şirket kupon, eâ-
ham ve tahvilât bedellerinin Hazineye ait olması hak
kında 1/553 numaralı kanun lâyihası ve Maliye, Büt
çe ve Adliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

16 <— İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisa
tının satın alınması hakkında 1/733 numaralı kanun 
lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

17 — Osmanlı bankası imtiyaz müddetinin uzatıl
ması hakkında 1/745 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

18 — Şebin Karahisar mebusu İsmail Bey ve 19 
arkadaşının, belediye vergi ve resimleri kanununun 
20 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/83 nu
maralı kanun teklifi ve Dahiliye encümeni mazbata
sı (Ruznameye) 

19 — Tapu sicil müdürlüğü ve tapu sicil muhafız
lığı teşkilâtına dair olan kanuna müzeyyel 1/595 nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen. 
leri mazbataları (Ruznameye) 

20 — Ziraat bankasınca yapılacak silo ve ambar
lar hkkmda 1/710 numaralı kanun lâyihası ve Ziraat 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

Osmanlı bankası imtiyazına ait kanun lâyihası
nın müstaceliyetle müzakeresi teklif ediliyor. 

Bu teklifi reyinize arzediyorum. Derhal ve 
müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler— 
Etmeyenler... Kabul edildi. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH
Mİ B. ( Gümüşane ) — Efendim; bu kanun la
yihası matbaadan gelip, tevzi edilinceye kadar 
başka işlere bakalım. 

şümulü derecesinin tayini hakkında Başvekâle
tin 37 şubat 1933 tarihli ve 6/524 saydı tezkere-
sile encümenimize havale buyurulan evrakın 
tetkiki ve müzakeresi sırasında mevzuıbahs key
fiyete dair ve mezkûr 1683 sayılı kanunun 45 in
ci maddesinin değiştirilmesine ait aynca bir tek
lifte bulunulacağı M. M. Vekili Beyin beyana
tından anlaşılmakla bu teklifin yüksek Meclise 
gönderilmesine intizar edildiği ve bu sebeple 

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

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER: Ziya Gevher B. ( Çanakkale ), Ali B. ( Rize ) 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMİYEYE MARUZATI 

1 3 3 -



İ : 68 10-0*833 C : 1 
yukarıda yazılı evrakm neticelendirilmediği da
hilî nizamnamenin 36 inci maddesine tevfikan 
Umumî Heyete bildirilmek üzere keyfiyet Yük
sek Reisliğe arzolunur. 

M. M. En. Reisi M. M. En. M. M. 
Giresun Diyarbekir 

ihsan Kâzım 
Tokat Ordu Balıkesir Kırşehir 
Hüsnü Recai Enver Lûtfi Müfit 

REÎS — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Elâziz mebusu Memduh Şevket Beyin, 
mebusluktan istifa ettiğine dair takriri 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Büyük Devlet reislerimizce Kabil Büyük El

çiliğinde hizmetim emir buyurulduğundan Yüksek 
Meclisteki şerefli vazifemden ayrılmakta oldu
ğumu derin saygılarımla arzederim, efendim. 

Elâziz 
Memduh Şevket 

(Allah muvaffak etsin sesleri). 
3 — Muamele vergisi kanununun 5 inci mad-

1 — Konya mebusu Ali Fuat Paşanın tahlifi I 
REİS — Kendileri buradalar mı efendim? j 
ALI FUAT Pş. (Konya) — Buradayım efen

dim. I 

1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 15 in
ci maddesinin tefsiri hakkında 3/217 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları fil 

[ Maliye encümeni mazbatası okundu ] . 
REİS — Bu mazbataya Bütçe encümeni de 

iştirak ediyor. Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkın
da 1/715 numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [2] 

ZİRAAT V. MUHLİS B. (Kütahya) — Müs
taceliyetle müzakeresini rica ederim. 

REİS — Müstaceliyet teklif ediliyor. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

[1, 2] 288, 297 numaralı matbualar zaptın so-
nundadır, 

desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihasının 
geri verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1860 sayılı muamele vergisi kanununun 5 in

ci maddesine bir fıkra ilâvesine dair olup 24 -
IV -1932 tarih ve 6/977 sayılı tezkere ile yüksek 
huzurlarına sunulan ve Bütçe encümeninde der
desti müzakere bulunduğu anlaşılan kanun lâ-
yilasının geri alınması, İktisat vekilliğinden ya
zılan 8 - VI - 1933 tarih ve 365 sayılı tezkere ile 
istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine mü
saade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REÎS — Usulen iade ediyoruz. 
4 — Konya mebusluğuna seçilen Ali Fuat 

Paşanın intihap mazbatası 
REİS — Efendim, Konya mebusluğuna inti

hap olunan Ali Fuat Paşanm intihap mazbata
sı gelmiştir. Şikâyet yoktur. Mazbatayı reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... 

.Kabul edilmiştir. 

REÎS —- O halde tahlif için lütfen teşrif bu
yurunuz. 

(Ali Fuat Paşanın tahlifi yapıldı). (Alkışlar). 
ALÎ FUAT Pş. (Konya) — Efendim, Meclisi 

Âlinin teveccüh ve takdirlerine teşekkür ederim. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştr. 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü kanunu 
Birinci kısım 

Kuruluş 
MADDE 1 — Ziraat vekâletinin murakabe

sinde (Ankara yüksek ziraat enstitüsü) kurul
muştur. Enstitü hükmî şahsiyetli, bağışlama ve 
vasiyetleri kabule ehil ve mülhak bütçe ile ida
re olunan bir âmme müessesesidir. Enstitünün 
mallan Devlet mallan ve tedris ve idare uzuv-
lan da Devlet memurlan hukukuna maliktir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Enstitü; tabiî ilimler, ziraat, 
baytar ve ziraat sanatleri namile dört fakülte
den mürekkep akademik bir müessesedir. Ders 
okutur, kendi şahsında ilmî ve fennî araştır
malar yapar, reyler ve fikirler verir ve neşriyat
ta da bulunur. 

4 — TAHLİFLER 

» 
5 — MÜZAKEEE EDİLEN MADDELER 
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REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
îdare 

MADDE 3 — Enstitünün idare uzuvları: 
I. Rektör, 
II; Divan, 
III. Tedris heyeti, 
IV. — Enstitü büyük meclisi, 
V. Fakülte meclisidir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
I. Rektör 

MADDE 4 — Rektörü enstitünün intihap he
yeti seçer. Bu heyet odrinaryüs ve profesörler
le doçentlerden ve şube şeflerile asistanların rek
tör intihabından evvel aralarından seçecekleri 
üçer mümessilden teşekkül eder. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Rektör iki sene için seçilir. 
Seçme nisanda yapılır. Netice divan tarafından 
Ziraat vekâletine bildirilir. Kararname ile âli 
tasdika konduktan sonra tamamlanır. Yeni rek
tör kabul ve tasdik olunmazsa seçme ayni su
rette yeniden yapılır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Rektör enstitüyü temsil ve onu 
idare eder. Bütçeyi hazırlar. Fakülte meclisin
den başka bütün meclislere ve divana reislik 
yapar. Bunların kararlarını tatbik eder. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Rektör, dekan ve divan azası 
olabilmek için enstitüde en aşağı iki sene ordi
naryüs olarak vazife yapmış olmak şarttır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

II. Divan 
MADDE 8 — Divan aşağıdaki uzuvlardan 

kurulur: 
I. Rektör, 
II. Prorektör, 
III. Fakülte dekanları, 
IV. Her fakülteden bir mümessil. 
Umumî kâtip divan toplanmalarında bulu

nursa da rey hakkı yoktur. Protokollan idare 
eder. 

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

MADDE 9 — Divan, enstitünün en yüksek 
hüküm ve karar merciidir. Başlıca vazifesi şun
lardır : 

I. Enstitü bütçesinin tesbiti, 

II. Ordinaryüs ve profesör ve doçentlerin 
intihabı, 

III. İmtihan, tedris usulleri, ders cetvelleri 
hakkında fakültelerin yaptıkları tekliflerin tet
kiki, 

IV. Demirbaşların idaresi, icar ve isticar 
mukavelesi akti, vekâletin tasvibile gayrimenkul 
malların temlik ve temellükü, bütçedeki tahsi
satın sarfı, münakaşa, müzayede icrası ve muka
vele akti, 

V. Enstitü kadrosundaki memur ve müstah
demlerin tayini ve haklarında inzibatî karar
lar verilmesi ( memurların tayini vekâletin tas-
dikile tamamlanır ) Vekâletin muvafakatile ba
ğışlamaların, vasiyetlerin kabulü, 

VI. Tesis hükümlerinin icrası. 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 10 — Divan, Ziraat vekâletinin is-

tişarî yardımcısıdır. Bu hususta gerek cevaben 
gerek kendiliğinden rey ve mütalea bildirir. 

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

MADDE 11 — Divan, enstitü ile Ziraat ve
kâleti arasmda temas vasıtasıdır. Divan namına 
yazılan evrakı rektör imzalar. 
J REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler*.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Rektör ihtiyaca göre divanı 
toplar. Kararlar ancak yedi azanın bulunmasile 
alınabilir ve ekseriyetle verilir. Reyler müsavi 
olursa rektötün bulunduğu taraf kazanır. Dört 
divan azası tarafından yazı ile istenirse rektör 
divanı toplamağa mecburdur. Divan, çalışma ta
limatnamesini kendi yapar ve rektörün divana 
sormaksızın yapabileceği işleri kararlaştırır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

III - Tedris heyeti 
MADDE 13'— Tedris heyeti, fakültelerdefcL 

bütün ordinaryüs ve profesör ve doçentlerden 
mürekkeptir. Rektör ve divan, tedris heyetine, 
enstitüye ait ve akademik işler için teklifte bu
lunabilirler. Rektör bu hakkını bilhassa divanın 
bir kararmı yapmakta tereddüt ederse kullanır. 
On bir aza yazı ile heyetin toplanmasını isterse 
rektör tedris heyetini toplamağa mecburdur. 
Divan ile tedris heyeti arasmda anlaşamamazlık 
olursa divan tedris heyetinin kararını kendi mü-
taleasile birlikte vekâlete bildirir. Vekâlet ma
kamı hakem olur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Hiç bir 
şey anlamıyoruz Reis Bey. 

REÎS — Rica ederim sükûn ile müzakere 
edelim. 
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IV - Enstitü büyük meclisi 

MADDE 14 — Enstitü büyük meclisi ordi
naryüs ve profesörlerden ve doçentlerden, şube 
şeflerinden, asistanlardan, muallimlerden ve 
memurlar ile her fakülte talebesinin kendi ara
larından seçeceği üçer murahhastan mürek
keptir. Bu meclis ya bizzat rektör tarafından, 
yahut divan tarafından veya doçent şube şefleri 
ve asistanlardan mecmuan yirmi beş kişinin tah
rirî isteği üzerine toplantıya çağırılır. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

V - Fakülteler 
MADDE 15 — Her fakültenin başrnda iki se

nede bir seçilen bir dekan vardır. Dekan fakül
tenin mümessil ve idare âmiridir. Fakülte mec
lisi ordinaryüs ve profesörlerle doçentlerden 
mürekkeptir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Bu dekan, ordinaryüs, 
kelimeleri nedir, ne demektir? Böyle yazılma
sının hikmeti, sebebi nedir? Mukabillerini müte
hassıslar bulsunlar. 

ZİRAAT V. MUHLİS B. (Kütahya) — De
kan fakülte reisi demektir. Ordinariyüs profe
sörlerden daha yüksek bir ilim rütbesidir. Bun
lar beynelmilel ıstılahtır. Bunlara yerine türk-
Çelerini koymak için Dil encümenine müracaat 
ettik, henüz bir cevap alamadık. Kendimizi de, 
mukabillerini bulup koymak için salâhiyettar 
görmedik. Her halde Dil encümeni bunlarm da 
mukabilini bulduğu zaman yerlerine koyacağız 
ve bu bizim için de büyük bir zevk teşkil ede
cektir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Fakültelerin iç teşkilâtına, ça
lışma tarzına ve fakültelerde ders vermek hak
kının kazanılmasına ve (doktor) unvanının ve
rilmesine ait işler divan tarafından yapılan ve 
Ziraat vekâletinin tasvibile tamamlanan fakülte
ler talimatnamesile tesıbit olunur. 

Umumî sahalarda ders vermek salâhiyeti ita
sı ve bu hususta teklif yapmak hakkı divana 
aittir. Divan bu hakkını fakültelere verebilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Her fakülte kendisine ait 
ders ve tatbikatın mükemmel ve birbirine uygun 
olmasına dikkat eder. Bunun için kendi mev
cut kuvveti yetmezse arttırılması için Divan 
vasıtasile Ziraat vekletine müracaat eder. Fa
külteler kendilerine bağlı kürsü ve enstitülerin 
tedrisata ait şikâyetlerini dinler ve icap ederse 
bunları divan vasıtasile vekâlete bildirir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir, 

Üçüncü kısım 
ilim uzuvları 

MADDE 18 — Enstitünün ilim uzuvları ve 
bunların barem dereceleri aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir. 

Barem 
derecesi 

10 
9 

I. İkinci sınıf asistan 
II. Birinci sınıf asistan 
III. Bas asistan 
IV. Şube şefi 
V. ikinci sınıf doçent 
VI. Birinci sınıf doçent 
VII. ikine sınıf profesör 
VIII. Birinci sınıf profesör 
IX. İkinci sınıf ordinaryüs 
X. Birinci sınıf ordinaryüs 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, bu ens
titü heyeti kaç senede tamamen türk olacaktır 
ve elyevm bu heyetten kaç tanesi türktür? 

ZİRAAT V. MHLİS B. (Kütahya) — Efen
dim, şube şefleri, asistanlardan bir kısmı ve baş 
asistanlar türktür ve Almanyada ikmali tahsiİ 
etmişlerdir. Profesörlerin kısmı mühimmi Al-
manyadan getirilmiştir. Aşağıda görülen dere
celeri geçirdikten sonra bunlar profesörlerin yer
lerine kaim olacaklardır. Asıl yetişecek olan 
uzuvlar ve kısımlar, yetişmek üzere bulunanlar 
Türktürler. 

EMlN B. (Eskişehir) — Kaç sene sonra bu 
profesörlerin yerine kaim olabileceklerdir? 

ZİRAAT V. MUHLİS B. (Kütahya) — Ken
dilerinin gösterecekleri istidat ve kabiliyete gö
re, 4-5 sene sonra bir kısmı mühimmini istih-. 
lâf edebilirler. Fakat bazılarını istihlâf edebil
mek için 5 - 6 sene geçmesi lâzımdır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Asistanlar enstitünün yardım
cı kuvvetidirler. Ders vermek hakları yoktur. 
İkinci sınıf asistan olabilmek için bir yüksek 
mektepten veya bu enstitülerden (iyi) derecede 
mezun olmak, en azı bir yabancı dili bilmek ve 
bir ihtisas imtihanı vermiş olmak şarttır. Asis
tanlar vazifesinde üç seneden fazla kalamaz. 
Terfi edemezse asistanın mekteple alâkası kesi
lir ve asistanlık hakkını kaybederek umumî hü
kümlere tâbi olur. Başasistan olabilmek için 
doktora imtihanını vermek ve (Doktor) unvanı
nı kazanmak şarttır. 

Doktorasını vermiş ve vazifesinde kabiliyet 
göstermiş olanlar şube şefliğine yükselir, ikinci 
sınıf asistanlıktan birinci sınıfta ve birinci sınıf
tan baş asistanlığa yükselmek profesörün fakül
tesine teklifte bulunmasile olur. Fakülte teklifi 
kabul ederse karar alınmak üzere işi divana 
bildirir, divan da bunu kabul ederse nam
zet başka muameleye lüzum kalmaksızın ter-
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fi etmiş olur ve keyfiyet vekâlete bildirilir. An
cak şube şefliğine çıkmak için vekâletin de tas
diki lâzımdır. Asistanlığa, baş asistanlığa ve 
şube şefliğine terfi için yapılan teklifler divanca 
kabul edilmezse keyfiyet vekâlete bildirilir ve 

bu şahsın enstitü dışında başka bir işte kulla
nılması ileri sürülür. 

Habilitasyon imithanraı veren şube şefi do
çentliğe yükselebilir ve enstitüde ders vermek 
hakkını kazanır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Doçentler enstitünün yeni ye
tişmekte olan akademik unsurlarıdır. Doçent
lik fakülte tarafından ileri sürülür. Divanca 
tesbit, vekâletçe tasdik olunur. Doçentliğe ait 
haklardan istifade için usulden olan (vazifeye 
başlama konferansını ) vermek şarttır. Doçent
ler iki sınıftırlar. Üç sene ikinci sınıfta çalışan 
doçent otomatik olarak birinci sınıfa çıkar. 
Üç sene içinde profesör olmak liyakati göste
remeyenler dahi iki sene işinde bırakılırlar. Bu 
müddet içinde de liyakat gösteremezse fakülte
sinin müracaatı ve divanın kararile vekâlet em
rine verilir. 

Müddetini dolduran ve vazifesinde liyakat 
gösteren birinci sınıf doçentler fakülte ve di
vanın esbabı mucibeli teklifile vekâletçe profe
sörlüğe tayin olunur. Bu tayin büyük muvaf
fakiyetler dolayısile daha evvel de yapılabilir. 

Amelî ve iktisadî işletmeler müdürü de do
çentlerden sayılır. On sene hizmetten sonra li
yakati görülürse ikinci sınıf profesörlüğe ta
yin olunur. Amelî ve iktisadî işletmeler müdü
rünün pratik tecrübeye malik olması şart oldu
ğundan asistan ve doçentlerden gayri zatler ara
sından da seçilebilir. 

Fakat yüksek tahsilini bitirmiş ve diploma 
almış olması şarttır. Bu müdür iktisat ensti
tüsü müdürünün teklifi ve Ziraat fakültesinin 
tensibi ve vekâletin tasdiki ile tayin olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Profesörler, müessesenin ted
ris ve araştırma itibarile pek liyakatli ilim 
uzuvlarıdır. Müstakil tedris sahalarının husu
sî bir ihtimam isteyen kısımları kendilerine ve
rilir. Bir ordinaryüs için kâfi derecede geniş 
olmayan fakat ehemmiyeti itibarile hususî bir 
mümessile ihtiyaç gösteren müstakil ilim saha
larını da temsil edebilir. 

İki sınıftırlar. Üç senelik bir müddetten son
ra ikinci sınıf profesör birinci sınıfa yükselir. 
Birinci sınıf profesörlükten ordinaryüslüğe 
yükselmek böyle bir makamın açılmasile olur. 
Maamafih liyakati fevkalâde takdir edilen ikin
ci sınıf bir profesör doğruca ordinaryüslüğe ta
yin olunabilir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Ordinaryüsler müstakil bir 
ilim sahaşmm ders verme ve araştırmalar için 
en iyi mümessildirler, tki sınıftır. İkinci sı
nıf ordinaryüs on sene sonra birinci sınıfa yük
selir. Açılan veya yeniden kurulan bir kür
süye | bir ordinaryüsün tayini için fakülte ordi
naryüsü esbabı mucibeli bir teklifle en az iki, 
kaideten üç zatin ismini divana bildirir. Di
van bu isimleri mütaleasile beraber vekâlete ar-
zeder. Vekâlet bunlar arasından en uygun gör
düğünü seçer. Vekâlet hiç birisini kabul etmez
se yeni teklif için listeyi fakülteye geri gön
derir. Açılan bir ordinaryüslüğe mutlaka ensti
tüden bir âlimin getirilmesi lâzımgelmez. Ens
titünün ilmî ruhunu daima tazelemek için başka 
müesseselerden ve yüksek mekteplerden de ilmî 
hayat sahibi zaitler alınabilir. Avrupadan çağı
rılacak profesörler memleketlerinde hiç olmazsa 
profesörlükte bulunmuş olmalıdırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Tedris heyetinde bulunan 
muallimler muayyen ve mahdut bilgilerin mual
limidirler. Divanın teklifi üzerine vekâletçe ta
yin olunurlar. Aşağıdaki dersler muallimlikle 
idare olunur: Yabancı diller, riyaziye, hukuk 
ve idare ilmi, askerlik, resim, sıhhat ilmi ve 
bunlar gibi. 

REFİK B. (Konya) — Efendim gerçi bu 
maddeye taallûk etmez amma, kanunun heyeti 
umumiyesini ehemmiyetle alâkadar eden bir su
al olduğu için Vekil Beyden soruyorum. Bu pro
fesörler hariçte bir vazife alabilirler mi, veya
hut hariçte vazifesi olan bir zat ayni zamanda 
profesör olabilir mi? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Bazı küçük dersleri vardır. Onlar istisna edilirse 
meslekî derslerle meşgul olanlar hariçte diğer 
bir vazife alamazlar. Yine hariçte bir vazifesi 
olanlar da profesör olamazlar. Esasen kendileri
ni tavzif ettiğimiz işler hariçte vazife almaları
na da müsait değildir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Dışarıdan enstitünün tedris 
heyetine almanlar, girecekleri dereceye ait 
şartlara malik olmalıdırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Doçentlerle profesörlerin ve 
ordinaryüslerin inzibatî suçlan için bir ( Haysi
yet divanı) kurulur. Bu divanm nasıl kurula
cağı talimatname ile kararlaştırılır. 
# Haysiyet divamnm kararlan vekâletin tasdi-
kmdan sonra icra olunur. 
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Bunlarm dışında kalan tedris ve idare uzuv-

lan vekalet memurlan gibi muamele görür. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Dördüncü kısım 

Enstitünün memurlan 
MADDE 26 — Enstitünün memurları ve ba

rem dereceleri aşağıda gösterilmiştir: 
İdarî müşavir 4 
Muhasebe müdürü 7 
Muhasebe başkâtibi 11 
Muhasebe kâtibi 14 
Veznedar 11 
Daire müdürü 8 
Başkâtip 11 
Kâtip 12 

» 14 
Talebe yurdu âmiri 10 
Muitler 12 
Muit muavinleri 14 
Ayniyat muhasibi 10 
Ayniyat kâtibi 12 

» » 14 
Depo memuru 14 
Eczacı 11 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 27 — Ankara yüksek ziraat ensti

tüsü tedris heyeti kadrosu bu kanuna bağlı (1) 
ve idare memurları kadrosu da (2) numaralı 
cetvellerde gösterilmiştir. (1) numaralı cetvel
de gösterilen tedris heyeti kadrosu azamî olup 
on sene zarfında tedricen tatbik edilir ve her 
sene kullanılacak kısmı o sene bütçesine bağla
nacak bir cetvel ile tesbit olunur. 

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

MADDE 28 — 1452 numaralı kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelin ziraat vekâleti kısmında 
(Halkalı ziraat âli mektebi) ve (Baytar âli mek
tebi) başliklan altındaki kadrolar tayyedilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler'... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — 27 ve 28 inci maddeler hü
kümlerinin meriyeti teşrinievvel 1933 tarihinden 
başlamak üzere bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

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

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Ankarada 
yüksek ziraat enstitüsü tedris heyeti kadrosu ta
mamen teşekkül edinceye kadar Ziraat vekili 
ecnebi profesörler ve mütehassıslar getirmeğe 
mezundur. 

Ancak yabancı memelketlerden getirilecek 
bu zatlerin getirildiği mevki için lâzım olan ev

safı haiz olmalan ve kendi memleketlerinin 
ilim muhitlerinde o dereceyi almış bulunmalan 
şarttır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmitşir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Yüksek mek
tebi bitirdikten sonra yabancı memleketlerde tah
silini tevsi etmiş olan 29 teşrinievvel 1933 tarihin
de enstitülerde veya bir ilim müessesesinde ça
lışmakta bulunanlar şef ve baş asistan olarak ta
yin olunabilirler. Bunlardan şefler yedinci de
rece maaşın mukabili olan 160, baş asistanlar da 
sekizinci derece maaşm mukabili olan 130 lira 
ücreti namzet memur sıfatile alırlar. 

Bu kanunda yazılı doktora ve imtihanlarını 
vaktinde muvaffakiyetle yapmış ve büyük bir 
kabiliyet göstermiş olan baş asistanlar iki sene 
sonra fakülte meclisinin inhası, divanın tasvibi 
ve vekâletin tasdiki ile sekizinci derece maa
şını almak üzere enstitü kadrosundaki şefliğe 
ve şefler de yedinci derecenin maaşını almak 
üzere doçentliğe terfi ederler. Bunlar ancak 
iki sene sonra terfi ettikleri derecenin maaşmı 
alabilirler. 

Birinci sınıf asistanlar dokuzuncu derece ma
aşın mukabili olan 100, ikinci sınıf asistanlar 
onuncu derece maaşın mukabili olan 80 lira üc
reti namzet memur sıfatile alırlar. İki sene ni
hayetinde ehliyetini gösterdiği takdirde birer 
derece yüksek maaşa geçmek hakkını kazanır
lar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanu
nun tatbikinden itibaren iki sene hitamında baş 
asistan ve şefler gösterecekleri kabiliyete göre 
mensup oldukları fakülte meclisinin karan, di
vanın tasvip ve vekâletin tasdikile ya esas kad
roya alınırlar veya vekâlete iade olunurlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Yük
sek ziraat ve baytar ve orman mekteplerindeki 
müderrislikler bu kanundaki profesörlük karşı
lığı değildir. Profesör olmak ve o unvanı kul
lanabilmek ancak bu kanunda gösterilen şart
ları haiz olmakla muteberdir. Umumî kâtiple 
idarî müşavirin yüksek mektep mezunu olması, 
Avrupada tahsilini tevsi etmiş, tedrisat ve ida
re işlerinde veya mektep müdürlüklerinde bu
lunmuş olması şarttır. Diğer memurlar umu
mî kaidelere göre tayin olunurlar. 

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

MUVAKKAT BEŞİNCİ MADDE — Ankara 
yüksek ziraat enstitüsünün 1933 malî senesine ait 
bütçesi Ziraat vekâletince tanzim ve İcra Vekille-
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kaleti' kısmine^ ( Yüksek'ziraat mektebi ); ve 
ClftfMseJc baytar mektebi ) başlıkları aitmdaltf 
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rosu'V*4)" numaralı cetvelce £«fcterihnMir. 
' ftE?S — Maddeyi kabul eâlenler ... 'Etmeyen

ler ... lBHrol edilmiştir. 
MADDE 30 — Bu kanunun hükümlerini, ie-. 

raygtJBi^aat vekili me^ur,(to-; 
„ s E E ^ r r M ^ d ^ i ^ b u l edenler ... Etaıeyçn-

lçc7 ..., J&ptiM €d$pus#y. 
Lâ^tyanjıv heyeti, unıunûy,esİ3İ tayini esami 

i^jflyinjflS: araedAyotfuna 
*' 3/~^- Osmanh Jjanîcâsi i'mMyaz tnüâdviihih 

ıtâttiülrhtm lıalfltinda î/743 rmmârÜlî kanun Tayı-
h\t$t f*c 'fâttçe l encümöni Wfa&&tâ(txi [IV 

-».: BJ3ÎS: — Efendâsı, Ossaaniı. bankası 'imtiyaz 
Mvü^d^inhı uHafttfma^ bakaradaki Jayih^i kaau-
niyeni^: müzakeresine başlıyorua ( Müstacelen 
sefjerifcj , , 

tiMfj^eıtirkab^ edenlejr,», Ktmeyenkr . . . &a~ 
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o BÜTÇE ENCÜMENİ REÎSt HABAN FEHMİ 
B;(ötimttşane> —* Metne aîbbir-tadil var. Mcüsa-
ae& btıynrtırsanro evvelâ öntı arşedeyim. 

Kanunun birinci maddesinin nihayetinde 
(.... tarihli müzeyyel mtıkaveleııame tasdik edil-
mi^tir )• deniyor. Müzeyy^l ırrakavtlenaaıı^den 
sonra ve «tasdik» ten evvel (vejSümfrcbankft Ma-

K^^ekâle«Ööni l ^ a l e t ^ Osffia>Rİı bankaeiöm 
#$&$»& ^ft^ft«^»aPğtif miık1^Jİbitfö^fgîpe«#fe-
to;SönraMflcfcmftdde^>yîei ©İraktır: 

«Stffle^btm^ a^ıla*a^h4«^P eari Mtt Mali
ye v e ^ ^ e t ^ e k ^ ^ l ^ ı^î^İy^ti'veı^îiiiştif.» 

Ha^ra bİ¥;î*yiha g^ifiaıe^ö-lüBtınt kaîöKima-

' t ^ f i n ^ m a d d ^ ; ^ kaitttn nesri taribiMen 
M\ktewm&â&; d^r^ifl^'i¥iıaıdâ*s: bu kanımın 
höftüıfci&inif im#& îüalıy* mmmemmfoıüjm-

Btf-aıs^ipîa taöîllttri ilâve bwyn*m» da 
6Wtt* ̂ nfüfeafcer ̂ ö İbâşîa^lÖnV; 

RBfiS ^ 5B1ipnal rSa# B. ( 

S I ^ I SC * tİ&mmy ^ BÜÎ niöseîede İM fcöfeta 
calibi nazardir. BiriM^ bankam imtiyaz nrüd-
döti M*am bulacağı zaman, altın lira ımûtâ&ihto. 
detöd&vüldebulttaan, evvelce banka tarafından 
çıkaFifeflş olan banknotların tediye tarihinin da
ha'bir müddet tehir edilmesi. Bu tehir banknot 
bâaiilleVMhr nefiı» inavaftk- dükıediğindien aca
ba1 kabul edilen şeklin tervicini icap ettiren se-
be^H«ör^ ' -
^r^lkluıM>de;-M;.'boodcâıi!D^anM bir kaç sea« 

evrvfeüne r gelîaceye kadı» metzDiad®, taşwb|ı 
«3atone> feeHnHssi ıskat 'tffl&niıtir.' Btı gün înütfc 
yazı iWîîEdii^4eaiid^r'sırada aâ aba oocufelarûnılBa 
dfBhar'20'ı senti)! «Osrtnaıdı» kelisnvsini teîâffua et
mek külf ötini veren- bl»' uıi^anx da tadil ederek 
şimdfla mevmmtmızz, mw&f&. bir isim bnhnak 
BEÜmkdiıi -dte îl fflNşfâftr, 

Bw Mj^talârıiı1 driahım ri«fe edeceğim. 
{ŞAİMtCOĞEU ŞÜKRÜ Bv (famir) >_, Muhte-

rem arkad*wlartm, beş altt aydanberi banka ile 
d*ram.' eoLeg'dmekte olan müzakerelerin vermiş 
oklumu .nrtitfış&lrilğidtar'itoeıüıde' mukavele 
şıölöjaldte tertip vetanzinr edünri^, evvelâ Hiikfk 
meüai; sonra encuitnenin tetlcSsxndan geçtikten 
sonrfr'iâzhJrin nazarrta^vibmkra aa^^dilmiş bulu-
^y(M??Mü f̂lıaritf̂ WyTifur«anM*f̂ ^ etti-
ğû' îııaftcieieı^ üae»inde < krsaea tevakkuf ederek 
esasett'mfvöut^lan'malumattrnut, biraB yeni ilâ-
Y^^dâhnişrohfn şeylearte bwri»ıte;daihâı siatere- ha-
tıpiftfants-r^kıyiûi ve slra^i»îdi | rmntan dlr &r-
rtfB*#e*eiHİinhl H&ü&etiÂği maddeler h&Wâatd^ 
raaima&tttf fbıtiiiüJAyııııı 
\ BankaafiBj • imtîyOT miidâ^ti, mukaveleniıı ilk 

laa&dtfMttde yaaık; ohhıp*u Veçhile, 1952 senesine 
kftd^p-v bıuttdan SÖIİKÜB "gele» maddelerin şart-
Im tl̂ ıfliMitîiı i te«dlt editaüştif. 

* ÎMne^nı&âde,^ bankanffi husnsî rejimine müs-
teıiit bir öeHf t̂fe hayatram ve İstotüsüne istina-' 
den;fataîiyetânin deHnam etniMrideh bahistir. Bu 
madde ayni zamanda bankanm istatüsünü dahi 
ıft^^abâhi e^en bir madde oîd«|u ve bankanm 
is*a»ttifiü eslfei devirlerdi, yazılmış • olan istatü ka-
mİ8P nıahly%lfihde? btdtınılrtgtı i^ri v€ btı banka 
ilkifcşekkfli iemğt zamate Wr öiörkez bankaar 
olabörtıek g»yesini-i3tilidai ette*Gk yaatonş ol^ 
duğu- içfo bilhassa mUzakeratamzm en büyük 

im-
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kısmını beleden madde, bu madde olmuştur. -
Banka azamî hüsnü niyet ve samimiyet göstere
rek bu istatüde mevcut olan ve merkez banka
mıza ait olması kanun ve memleketin efkârı u-
mumiyesi icabından bulunan bütün kuyudatı bi
rer birer kaldırmış, sadece nizamnameyi, ticarî 
bankaların alelumum nizamnamelerinde mevcut 
olan salâhiyetler ve vazifeler ve faaliyetler bı
rakılmıştır. Binaenaleyh ikinci maddenin ihtiva 
ettiği kısım, nizamnamesinde ayrılmış olan tadi
lâtı gösteriyor ve bankanın mevcudiyet ve mu
vaffakiyeti, bu gün kabul edeceğimiz kanunla 
teessüs edecek olan hususî rejime istinat ediyor. 

Üçüncü madde; elyevm, bilirsiniz, Osmanlı 
bankasının tedavüle koymuş olduğu kavaimi 
naktiyelerden, yeni evrakı naktiyelerden baki
ye kalmış olan takriben 200 000 liralık bir mik
tarın 1941 senesine kadar tedavülde bulunabil
mesi imkânını bankaya veren bir maddedir. Sır
rı Bey arkadaşımız, bu mesele iki buçuk sene 
zarfında hitam bulacağı halde niçin 1941 tari
hine kadar temdit edilmesine lüzum görüldü, 
dediler. Bendeniz arkadaşımın yerinde olsaydım, 
burada bir temdit değil bir taksir görür ve bu
nun böyle olmasından memnuniyet duyardım. 
Bankanm imtiyazı 1952 senesine kadar temdit 
edildiği halde bankanm evrakı naktiyesinin son 
günü tesbit edilmiş, yani evrakı naktiyesinin ha
iz olduğu hukukî suhuletler mahdut bir yere 
kadar gidiyor ve orada tevakkuf ediyor. 
Binaenaleyh bu madde imtiyazla beraber uza
ması lâzım gibi bulunduğu halde bankanın gös
terdiği samimiyet ve ayni zamanda bizim gös
terdiğimiz mukavemet neticesinde 941 senesin
den itibaren her dakikada artık ortada kalma
ması esası temin edilmiş bulunmaktadır. Tekrar 
edeceğim, burada imtiyaz temdit edildiği halde 
evrakı naktiyesinin merkez bankasına geçmiş 
olan evrakı naktiyemizle yan yana tedavülü im
kân dahilinde görülemezdi. 1941 tarhinden iti
baren bir sene içinde müracaat edilmeyecek olan 
yanmasından, kaybolmasından naşi, müracaat 
edilmesi ihtimali bulunmayan evrakı naktiyenin 
mukabilinde olan altmlar da Hazine emrine ter-
kedilecektir. Esasen pek küçük bir meblâğı ih
tiva ediyor. 230-240 bin lira içindedir. Bunla^ 
rm da muayyen müddet zarfmda müracaat etmi-
yecek olanların bıraktıkları meblâğ bankadan 
Hükümet Hazinesine devredilmiş bulunacaktır. 

Ondan sonra bankanm şimdiki Hükümet he
sabına açtığı hesabı cari kredisi şeklinde yadet-
tiğimiz krediyi tesbit eden madde geliyor. Bu 
da: 1 250 000 isterlin lirasıdır. Bunun faizi % 
4 - 7 arasında olacaktır ve ilk sene için % 6 
olarak tesbit edilmiştir. Bu müddetin hitamında 
Maliye vekâletile banka bu faizi % 4-7 arasın
da bulunan rakamlardan biri ile tesbit edecek
lerdir. Eski mukavelede faiz ayni idi, ancak 
4 - 7 arasmda değil; 5 - 7 arasında olacaktır de
niliyordu. Bundan sonraki maddede, bankanm 

Türkiyedeki hususî işleri için kendi sermaye
sinden bir milyon isterlin lira tahsis edeceğini 
bildirmektedir. Bilâhare neşretmiş olduğumuz 
mevduatı koruma kanununun istilzam ettiği 
mecburiyeti de bu maddenin içine almak zaru
retini duyduğumuz için bu meblâğm 3,5 milyon 
lirası Türk lirası olarak sureti daimede Türkiye-
de bulunması esbabı aynca ilâve edilmiş bulu
nuyor. 

Bunu takip eden maddede bankanm Türkiye-
de lâakal 30 şubesi bulunacağı musarrahtır. Bi
naenaleyh bankanın vaziyeti umumiyesi ne olur
sa olsun imtiyaz müddetince, Türkiyedeki şube 
adedini 30 dan aşağı indiremeyecektr. İndirmek 
ihtiyacında bulunursa Maliye vekâletile tema
sa gelecek ve vekâlet bu şubenin şeddinde ta
rafeynin menfaati olup olmadığını tetkik ede
cektir. 

Bunu takip eden diğer bir madde vardır ki 
bankanm merkez binası hakkındadır. Eski mad
dede, merkez bankasının imtiyazın hitammda 
inşası için sarf edilmiş para Hükümet tarafından 
verilmek şartile Hükümete intikal edeceği yazılı 
idi. Filhakika eski imtiyazat ve mukavelât ah
kâmında imtiyazın hitammda binanın inşası için 
sarf ettiği parayı Hükümete ödetmeği kabul ettir
mişti. Bu hal bina arsasınm Hükümet tarafın
dan verilmiş olması dolayısile vaki oluyordu. 
Bunu hakkı hiyar olarak ipka ettirdik. Bu hak
kı hiyar şudur: imtiyazın hitammda ya Hükü
met inşaat için sarfedilmiş olan parayı vererek 
binayı alır, yahut arsayı bankaya vermek sure-
tile binayı satm almak külfetinden kendini kur
tarır. 

Diğer bir maddede bankanm meclisi idare
sinde 3 Türk azanm bulunacağı yazılıdır. Bu, 
eski maddenin aynidir. Burada değişiklik ya
pılamamıştır. Bundan sonra gelen madde ban
kamın fimabat Türkiyede bulunan bütün şubele
rinin zat ve mevki isimlerinin olduğu gibi yade-
dilmesine dairdir. îdare meclisine riyaset eden 

müdürün unvanı, Osmanlı bankası Türkiye umum 
müdürü olacaktır. 

Bundan sonra gelen maddede vergiler mese
lesi vardır. Osmanlı bankası Türkiyede kazanç 
vergisi verecektir, Osmanlı bankası Türkiyede bi
lûmum posta, telgraf ücretlerini verecektir, Os
manlı bankası mahallî idarelere ait vergileri ve
recektir Bunun haricinde her hangi bankacılık 
şubesi haricinde telâkki edilecek bir sanat icra 
ederse o erbabı sanayiin vermekle mükellef ol
duğu vergileri verecektir. Diğer millî bankalar 
gibi bunlar haricinde kalan vergilerden de Os
manlı bankası muaf addedilmiştir. 

ÎBRAHÎM B. (İsparta) — Hangileri kalıyor. 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. — Çok bir şey 

kalmıyor efendim. 
Diğer bir madde vardır ki bu madde Osman

lı bankasının millî bankalar gibi müsavi mua-
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mele göreceğini yazan yazdan ihtiva ediyor. 
Ancak bu yazılar bir noktadan mutlak ve bir 
noktadan mukayyettir. Millî bankalarla müsavi 
muamele görecektir, maddesi bilhassa şurada 
mukayyettir. Eğer o millî bankalar, kendi icra 
ettikleri hususî sanatm icabı, kanunen kendisine 
verilmiş veya istikbalde verilecek olan muafi
yet, imtiyaz varsa banka bunlardan aynen isti
fade edeceğini iddia edemeyecektir. Fakat 
bunların haricinde alelûmum Türk bankaları için 
cari olacak her hangi bir kuyudat konmuşsa, 
menafi temin edilmişse o da istifade edecektir. 
Bittabi Ziraat bankasının hususiyeti vardır, 
Emlâk ve sanayi bankasının hususiyetleri vardır. 
Bu hususiyetlerin istilzam ettiği, kanunen ken
dilerine verilmiş veya verilecek olan muafiyet
lerden Osmanlı bankası müstefit olmayacaktır. 
Merkez bankası gibi bir kanunla teşkil edilmiş 
olan bankalarımız kendi işlemekte oldukları iş
lerin istilzam ettiği hususiyetlerle kanunen veril
miş veya istikbalde kanunen verilecek muafi
yetlerden istifade etmek iddiasını Osmanlı ban
kası yapamayacaktır. Ancak bunu millî banka
larımızla müsavi tutmak vadinde bulunmuş olu
yoruz. 

Onu takip eden maddede; komiserlik madde
sidir İd, bundan evvelki mukavelâtta bulunduğu 
şekildedir. îlâve edilen veya tarhedilen bir ma
na mevcut değildir. 

Onu takip eden maddede, bankanın Türkîye-
de cari olan bilcümle kanunlara, bilcümle niza-
mata tamamen tâbi olduğunu ve bunlarm kendi 
hakkmda tatbik edileceğini göstermektedir. An
cak bu ahkâmı kanuniye, bu mukavele ile kendi
sine tanınmış olan haklara muarız olmamak şar-
tile... Bu yazılar yazılmasa da olabilirdi. Çünkü 
esasen bu mukavelenin yapılmış olması, bu hak
kı kendilerine tanıyordu. Burada fazla bir vu
zuh istedikleri için bu vuzuhta bir zarar görme
dik. ; 

ikincisi bir teminat lâzımgelse bu teminatın 
kredi yolunda hesap edilebilmesi yolunun açık 
bırakılmasıdır. Bunlarm haricinde Türkiyenin 
bilcümle kavanin ve nizamatrna tâbi olacaktır. 
Bunu takip eden madde, şimdiye kadar imtiyaz 
mukavelelerinde görmeğe alışmış olduğumuz 
maddenin tamamen makusudur. Şimdiye kadar 
yapılan mukavelenamelerde bu husustaki mad
de aynen hatrrlayabilirsem şöyledir: (îşbu mu
kavelename ile tecdit veya tadil edilmemiş bulu
nan imtiyazat ve mukavelâtı sabıka hükümleri 
bikidir.) Burada, bunun tamamen zıttı olarak, 
diyoruz ki banka ile Hükümet arasındaki mu
kavelename bundan ibarettir ve bundan evvel 
yapılmış olan bilcümle mukavelenamelerin hü
kümleri mülgadır. Bu maddenin kabulü vesile-
sile bankanm gösterdiği hüsnü niyeti tekrar et
mek isterim. 

Bundan başka hakem maddesini tayyettik ve 
yerine mehakimi umumiyemiz kaim oluyor. Esa-

I sen şimdiye kadar hakeme gidecek kadar şiddet
li bir ihtilâf m olmaması bu maddenin bertaraf 
edilmesi hususunda gerek bizim için ve gerek 
banka için kâfi bir teminat telâkki ediliyordu. 
Meclisi âlinin hakem maddelerine karşı hassas 
olduğunu bilen banka bizim istememeMiğimize 
rağmen bu maddeden vaz geçmiştir. Türkiye me
hakimi banka için, bütün Türkiyede yaşayan va
tandaşlar için olduğu gibi ihtilâflara merci ola
caktır. 

Yine buraya zeylolarak konması lâzımgelen 
bir parça vardır ki; Hasan Beyefendinin işaret 
etmiş oldukları maddei kanuniyenin tadilini icap 
ettiriyor. O da, yeni açılmış Sümerbanka bir 
milyonluk kredi açmağı banka kabul etmiştir 
Bunu kabul etmiş olduğumuzu bildirdki. Bunun 
neticesi olarak Hasan Beyefendinin işaret etmiş 
olduğu tadilâtı, kanun lâyihasında yapmak lâ
zımdır. Bu 1 250 000 isterlin istatü kredisi ha
ricinde, daimî hesabı cari haricinde, diğer 
1 250 000 liralık döviz kredisi vardır M; bu da 
son senelerdeki döviz sıkıntılarına bir dereceye 
kadar karşı koyabilmek için banka tarafından 
sekiz sene müddetle açılmış bir kredidir. Ancak 
bu krediden istifade edebilmek için mukabili 
olan Türk parasının Merkez bankasma konması 
lâzımgeliyor. Merkez bankasında bu suretle bi
rikecek olan Türk paralarını gerek banka, gerek 
Hükümet karşı karşıya gelerek işletmek çaresini 
bulacaklar ve bilvasıta Hükümete o yoldan kre
di açmak imkânı da istihsal edilecektir. Şayet 
Merkez bankası, konmuş olan bu paralara her 
hangi bir faiz verecek olursa bu faizin yüzde bir 
çeyreğini banka alacak ,üst tarafı da tamamen 
Hazinenin olacaktır. 1 250 000 liralık döviz kre
disi tam sekiz seneliktir. Fakat şu rakamları gö
zümüzün önüne koymak lâzımdır. 4 sene müd
detle tam kredi olarak devam edecek, dördün
cü seneden itibaren borcumuzun her sene rubunu 
ödemek şartile sekiz senede bu kredi hitam bul
muş olacaktır. 

Arkadaşlar, gerek mukavelenameyi, gerek 
zeyli hulâsatan sizlere arzettim. öyle ümit edi
yorum ki; bu mukavelename, gerek bankanın, 
gerek memleketin ileride inkişaf edeceğini ümit 
ettiğimiz münasebetlerin neticesi olarak her iki 

I tarafa en ufak bir can sıkıntısı vermek şöyle 
I dursun bilâkis her iki taraf için çok faydalı. 

gerek ticarî noktadan ve gerek memleket inşaatı 
nafıa ve imariyesi için bir mesnet ve bir başlan
gıç olacaktır. Çok ümit ederiz ki istikbalde 
ümitlerimizi daima takviye ederek yürüyecek
tir. 

Ad meselesine gelince: Osmanlı bankası emin 
olabilirsiniz ki bu ismin âşıkı değildir. Onun 
sadece âşık olduğu bir şey vardır. Memlekette 
çalışmak ve para kazanmak. Nihayet her hangi 
bir isim bunun yerine geçmemişse bu, o ismi 
bulmakta müşkülât çekilmiş olmaktan neşet et-

ı mistir. Bu isim onlar tarafından da beğenilmiş 
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yefoefce*ı«k&I J8&m«ke4Jîlaw#i ioap-edenrbirJbay. 

( Niçin jami d^iş^irüîîien^ rg€ökci). 
Sterine-isim b«lı»İJs «aes t̂esifade ,wü^külât 

gefötotüş oto|ak4ft3^ , 
>&ÂWL $. (tznmr) — Qs$tfaık bankam na$nv 

l$ke&e •mer.ncıvt *^am mülî bajt&jıia^a kaıruifllarla 
serilmiş -«Jan •mtiymlnml&ıı, meöafkka, aftitirte* 
fit̂ oJ.9rf*kUr ... Pıtkat ırtüli lNw&ala*ffnf tüccara 
gösterdiği kredi teshilâtını yapacak mıdır, ajni 
saîttaBtla dünyanın ker tarafında mevoMt̂ jolan 
bu4îKii>'iloloyî«le milii •feank*la*ıaı kea^ilfirile 
muamele y^pa&lara gösterdikleri t*&hil&tı-$a yaT 
p&cakîmsİfr? jl#tfen i*ah <huyuKmAİarroı rioa 
eâarw». 

&*RA$QrâI*:liJ ŞÜKRÜ |B. — K&mil £ey,ar-
ka«ittçımî-M ̂ arö*iB'u w*ale maftlwe£ i n d e n i z oe-
vap verecek 'v f̂ûaiĵ tte dfğİÜHi. Bu, ban-kanm 
biledsğîi.ibir işteır. Fakat. aıronaüyarum ki.müş-
testeriî)4n»*nıföfaatirfoBâfHia ^rek^tıetmegrepeft 
kadar O^mjbflJi baı>Jqasî .akriirdir. 

SÎÎIÜLİYMANrSI&RIrB. ,<*tez£M) —Memur 
ye m^»^e^m»m • Tfmfyrıtfj^hfarım *dair bir 
ş^y fk«mĵ iJÖ4irjftıuf? »• , 
, r ^ j^Ci9A#,$Ü&RÜ B ^ ; P e w n - we,mijs. 

tg&desB&ıi Jaftkknıdjaki ,maıfcieyi ^rlc^aflandıatır-
lattilaff. - Süratler §'£$*iğim, icm haİjîrlayaiTTainışim. 
S«ki madde ayîteıiripka -edilmiştin*. .YaJmz.şa 
ka^it ¥*xıuij,r iki» Dra4a'iwnaiii&ûlaaı «it bettor-fes
ti -ve &jfaeu idi. Bu <lefct d*©»muş âlân <nisbetier 
h&ddi aş$mî'Otoa&ıkeamuştur. -&rada,ıda]M. iyi
liğe likörü temayül ıgö&teren bir kşıyit "konjmuş-
tur. 

REİS —- Söz Başvekil Paşa Hazretlerindir. 
%P BAŞVEKİL îgMEÎ* Pş. (Malatya) —Atffea-
v daşlar, arkadaşım Saraçoğlu Şükrü »Beyin, inad-

*'•i delerin her birini ayrı, ayrı töze izsth eden'beya
natına bir, îki" kelime de be» eklemi 4sterim. 

Müzakere ettiğinia mukavele' lığını -müa*ker-e-
lerin mahsulüdür. GiddîbH-samimiyetk çalış-
mak arzusu, bu mukavelenin imzasına s&ik ol
muştur. Biz memlekette dürüst ve iyi nimetle 
galîşacak bankanın kazanmasını ve inkşiaf etme-

' ' i — Açık hulundH ,Şûrayi devlet' azalıkları 
için seçme yapılması hakkında 3/238, açık bulü-
%an Şfûrayi devlet azidıği için' seçme yapılması 
halikında 3/305 ve Şûrayı devleftte açık bulunan 
hır ataîik için. seçme yapılSndsi hakkında ' 3/327 
numaralı Başvekâlet iezkerelen've Adliye ve Dâ
hiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encü-
kYmnma^fXta^î\'pîJ: _; \::1- ; : 

ADLÎCE E. M. M. ŞALÂMATTİN B. (Ko
caeli) --Efendim^ "Şûrayi devlette a$ık olan 

fi] 321 numaralı matbmçaptpı spnundadır. 

sini ftszu ve, himaye ederiz. Böyle çalışan Os
manlı bankası memlekete çok faydalı olabilir. 
Son ̂ zamanlardaki temaslarımızdan ye takışma
larımızdan memnun olduğumuzu huzurunuzda 
beyan edebilirim (Alkışlar). 
' J2JEİS — Başka söz isteyen yoktur. 

-Maddelere geçilmesini kabul edenler... fct-
meyenler... Kabul .edilmiştir. 

I 

-Osnaaıılı bankasının imtiyaz müddetinin tem
didi hakkında kanun 

, MADDE 1 — Osmanlı bankasının imtiyaz 
müddetinin 1 mart 13S2 tarihine kadar temdidi
ne dair 5 haziran 1933 tarifli mukavele ile mez
kûr bankanın Hazineyi aynca bir muvaJkka^ 
döviz 'kredisi kuşat' edeceğine müteallik olan ay
nî tarihli mü^eyyel mukavelename ve Sumerjban-
ka Maliye vekâjetînîn ketaletile ûsmaıîlı btoka-
spıın açaca^ğı caH hesaba ait mektup tasdik 
edilmiştir. s 

'^teİS —Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. ' 

MADDE 2 — Sümerbaoıka açılacak cari he
sap için Maliye vekâletine kefalet mezuniyeti 
verilmiştir. 

EiEîâ —rMaddepl fcaljrül «etenler... Etoeyen-
kar... Kabul -edilmiştir. 

,MABDE .3 — £ u fca^am neşj?i t a r i h i n d i iti
baren ıneri4İK. 

B*EÎS — tMaddeyi l^abul edenler... Etme
yenler . , , Kafeul 60111111 .̂ < 

'MAM)E/4 —''Bu'feanuûIrn^üktiriiIeTrni icra
ya Maliye Y e M Tn6murdur.: 

EEİB — Maddeyi Ifabul edenler.,. teteyen-
ler,.., Kahuî e4Ömiştir. 

,,K&n«BUö heyeti uiM,tvmiye&mi .tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. Ziraat enstitüsü teşkrçU 
hakkeiAdi.itki kanuna rey vermeyen zevat lütfen 
reylerini istimal.buyıursımlar. 

î i ^ traplarha mtrarmelesi teitDiiştir. 

d^n^aadık i^n *A&Sye, DaMliye ^eıüöümööle-
rİ^^n-^ttyefeltep'M^ter^-eöHCümen, aamaet-
ler4 tfespit etti v̂e Heyeti iü!mumîyeye 'bir<maa-
bMia'i^^t^ae^i. ' İ ^ fen inl^hap muamelösdıriîi 
t^âimtlft 'ya#$ıttas!flflr rica «diyorum. 

RMS — prny i devlete aoik ^olan dörtftzû-
löî^iç^'fi^MYe vel>tthiliye-enciimeîüerinitı yap-
i î ^ maöbâfta«vardır; ^tt«.tınJ4«kdimen »müüBikB-
reâlnl i mi&Mim. >• te^Öf r ediyor. r Ka(bül «i«ıÜ«ft.. 
Bİm^yetilfln^ I0a*ritf^edihtüşti*», 

Yüksek Reisliğe i ; ; „.".', 
. ,. furayi devletin, yefati ye tek^tU^çleçi ic
ra, #dümelt • seî?ebıİeı açıldı. j^prt azal;ga Meclisi 
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Âlice aza seçilmeleri )^^üpp^ -Ba|y|k^etm 

rıtf ve «A», M&lT ra A ^ p ^ f l ı g f o , 
releri Şurayı devlet kanununun 3 uncu madde-
smeirtffî ök î Adliye ^eıOafiiliyAi iVtfttDefri.'lBe-

HHtv -ve, yazÜi 

verilmiştir: 
1 -.Bilecik validemin, B.,îr 

u m. , Öpa y ^ & m ^ ^ f ' " ™y™ 
4' «#Ö#W^sW^n1im ^ttlHrtf'tfııtt1*:; 

>̂ fe *.MDiv4nt-'ku*ıttk^at»1*a!;ftl*toıd ı̂ Re^ik ;B.( 
• -'î  -Igtiftgri- de^tl'ba^Mmvinlörtfldttl Itöh^B.; 

7 - Şûrayi devlet başmuavinlerin MuaAÜüfe* 

8 - Sabık îçel valisi Adil B., v n • / s / K» 
. rfi'Hiüarjtâ^dfltti AJMTüişHfmr Sfcni Bı, 

10 • Güa^üfe^ımlrtaüıiü^ 

^ M İ M R ŞAfflrv ^T^trft>a#ft^i #***»B* 
tıhap puslalarmdakı isimlerden dört tan̂ şfL 
seçilecektir. 
LMfEffiiıdim, ıbuıiJbdii buhinanı rey ; kütıüasn-Os-

möniı rb*öık&£İLe -ûlata itil^fewöio^^t«4ttir,i,Şfiraya: 
dbvtot jitetüıaAflma, • flgt- • olan- ık«t,»)ar şimdi ^ezdi-
rileoakflHrvıyanlaşlıkiOİoıasliL :,.•:: 

Osmanlı .teiıt^ıamliyaaimiiddetiıjin uzaitıl-
B&^fttfİta?H!^d^^ p ;̂rtpMama?flwsıpne-
lesi oitmiştir. r!Mnnüh> Î: : ; ,; ;.,: 

Efendim, intihap yapılırken müsaade ederse-
riiM^^eflte^mi^'iaevamJeflfelim.vA. l'jfU:••-

Mm^M^^ĞÇi,dJUlı nwmwh kam®-. > lâyifu^ı 

REFET B. (Urfa) — Kanunun müstaceliyet 
1^ıntl«rfltewStoifyfeMif'Myttntafe.'^7 ^; i a 

REÎS — Kanunun mtLBttt«feKy*tle!jflrTİbrakerê  
sjnifca^nl edenler .. JEtmeyf nler, ,. Kabul .adil-
miştır. .,,.... •,,?,. , /-. ^,. 

" ' , | ^ p u ^ h«yM./un^um}y^ hakkında i söz İs-
^%W$* 0wkl: %^^e4eji).;|Şa<î(İelere 

ıesı, îdılmısfir.'." 

Maarif vekâleti merkez teşkilat ve vazifeleri 

MADDE 1 — Maarif v»fcâleti merkeE fteşki-
lâtı aşağıda yazılı makam ve dairelerden mürek-

^ m y ̂ jf j|g^J 'niffljffljijjfa; ,wwi$## fyyim sonuydoâır* 

arifr sunası. ~s 

D) Yüksek tedrisat upe^[3fw4pfltiffii, 
E) Orta tedrisat umum müdürlüğü, 
F) İlk t e d r i s * waıukl!fflöaüri 1 •4; *•'v; 
©>i»l*teW»d1Ve''̂ MSk:1tedr49ECt uMttM HrtMUir-

H) Zat işleri müdürlüğü, 
İ) Mtlzeler müftüilüğü^ ^ 
J) Kütüphaneler müdttriüğtir 
K) Mekten müzesi mMürlüğü, 
t);lffüsusı j^j^'jû^^lfil^flfj .'' 
M} inşaat'Üâîresî,' ' ''.,':,[''X i'-i'! 

N) Levazım müdürlüğü," V'T* 
O) Evrak mudurlugu.. ; -^ 
REİS — Maddeyi kabul edenler 

ler. ..-Ka,bttl ^diîmlşftir. - '--
Etmeyen-

^ÂX0% $ -r-t Mfaişûijti v e ^ e t işlerinin, me-* 
sul a ^ ye n^uralo^i.^p. bu isteri Yfltölden,al

dığı talimat dairesinde veVil namına, yapar. 
. »IDSİB— Maddeyi ıkabul .ftekûler... Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. •: 
;, s J^J^İ1,3 ,-nn Maarif şjuraaı ̂ ümhariyet Maa-

rifinifU' terbice .ye .tedriaata teaûlûk eden işlerin
de t alipı ve terbiye 4aiffâS3inee .hazırlanacak ni-
zamnpfme, talimatname, i program ve .esaslarla 
şûra aga ı̂ ;tamftndan bu ımevanlar i etraf rada ya
pılacak teklifleri tetkik edJarök bdr karara »bağlar. 
J^aaĵ f. fârasr^p. J|̂ ararlaE| J^pSmela^m^&a-
dîmle katileşir. ,.»• 

RElS —Maddeyi kabul edenler... Etmeyen-
..^K^yül'edHıni^irv ihivl ^ 
MADPE 4 t— Maarif, şûrası: şu zati er den te-

şekkül eder: ,,;,;, 

, ^) MilU talim ve terbiye; dairesi reis ve aza
lan, ;,„.. ., ,. ... .... ,-. .,.'...: 

.:3),D^mlfiüiiunenüniıvedarüifünummherfa-
Wtm Üeı Gwael, sanatlar,akademisinin her şai
besinden ve Maarif vekâletine < bağlı yüksek 
mekteplerin; muallim meıclislerinoe seçilecek bi-
Mr aa^erris y^ya muaüim, 

4) Tedrisat umum müdürleri ve kütüphane
ler,, müa^ler müdisrleriie mektep müzesi mü-

'w.-

5) Umum müfettişlerce kendi aralarından se-
çeeeMeri.iki ınü|fet*iş, M ,.„.;........ , x , 

6) Maarif müdürlerinden vekâletçe seçile
cek iki z^t,, •'!;','•.","". .v , ''*","' 

,%,— H$ç liş^4}ft j » ^ ^ ^ ffi^WS^Pİeril# ffl"-
allım meclislerince gösterilecek birer namzetten 
v e l e t ç e seçilecek ter-^at,',/.;, 

;$); JŞşş^f .tâ̂ MIJir̂ ğı̂ »q<p..;/̂ gâ»eâ̂ ş«şeİE, İ#er 
namzet arasmdaıı vekaletçe sekilecek iki ilk ted
risat, müfettiş ve üç ilk mektep muallimi, 

9)' ihtisaslarından istifade olunmak üzere ve
kâletçe davet olunacak yedi zat. t ^ . M 
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Şûraya seçki ile gelen zatler her üç senede 

bir seçilirler. Şûranın reisi Maarif vekilidir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Maarif şûrası üç senede bir 

defa toplanır. Ancak lüzumu halinde Maarif ve
kili şûrayi fevkalâde toplantıya da davet ede
bilir. 

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

MADDE 6 — Maarif şûrasının ruznamesi 
vekâletçe hazırlanarak toplantıdan en az bir ay 
evvel azaya bildirilir. 

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

MADDE 7 — Millî talim ve terbiye dairesi 
ile vekâlet umum müdürlükleri şube müdür
lüklerine ayrılırlar. Şube müdürlerinin emir
leri altında yazı, hesap ve dosya işlerile meşgul 
olan kalemler bulunur. 

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

MADDE 8 — Umum müdürler ve müdürler 
başlarında bulundukları dairelerin bütün işlerini 
idare, murakabe, tanzim ve ıslah vazifesile mü
kellef olup bu vazifelerinden dolayı mesuldürler. 

Dairelerini alâkadar eden kanun teklif ve 
tefsirlerini ihzar ederler. 

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

MADDE 9 — Millî talim ve terbiye heyeti 
bir reis ve dokuz azadan müteşekkildir. Heyet 
vekâletin ilmî müşavere heyeti sıfatını haiz olup 
vazifesi şunlardır: 

A) Vekâletin alâkadar dairelerince hazırla
nacak kanun lâyihalarile nizamname ve talimat
nameleri tetkik etmek ve icap edenlerini bizzat 
hazırlamak ve bunlardan tedris ve terbiyeye ta
allûk edip vekâletçe lüzum görülenlerini Maarif 
şûrasına vermek, 

B) Her derecede umumî ve meslekî mekteple
rin tedrisat programlarını hazırlayarak Maarif 
şûrasmm tetkikine vermek, 

0) Mekteplerde okutulmak üzere yazılan ki
tapları tetkik ederek kabul edilip edilmemesi 
hakkmda reyini söylemek, 

Ç) Halkı Cumhuriyet esaslarına göre hazırla
yacak ve bütün maarif müesseselerinde millî ter
biyeyi kuvvetlendirecek tedbirleri düşünmek ve 
vekâlet makamına tekliflerde bulunmaktır. 
Heyet reisinin vazifesi heyetin içtimalanna ri
yaset etmek, tetkika muhtaç meseleleri azaya 
ve diğer münasip görülecek zatlere tevzi etmek, 
telif, tercüme, neşriyat, istatistik ve muamelâta 
ait işleri tanzim ve murakabe eylemektir. Heye
te neşriyat, istatistik işleri ve idare muamelele-
rile meşgul birer şube, lüzumu kadar müfercim 

ve bir kütüphane merbuttur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 10 — Teftiş heyeti, müfettiş sıfat ve 

salâhiyetini haiz bir reis ve lüzumu kadar ihtisas 
müfettişinden teşekkül eder. Reisin vazifesi tef
tiş ve tahkik işlerine ait talimat ve emirleri ih
zar, müfettişlerin çalışma tarzlarını tayin, teftiş 
faaliyetlerini takip, teftiş raporlarını tetkik ve 
tahlil ve neticelerini vekâlet makamına bildir
mektir. 

REFET B. (Urfa) — Efendim, ikinci satır
daki (ihtisas) kelimesi kaldırılacaktır. (Lüzumu 
kadar müfettişten teşekkül eder) olacaktır. 

REİS — Bu suretle tashih olundu. Madde
yi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, Şûrayi devlet intihabı için rey ver
meyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir, bunların 
tasnifi için bir kaç arkadaş seçeceğiz: 

«Aziz Samih B. (Erzincan), Halit Ferit B. 
(Ankara), Hakkı B. (İçel) kura ile seçildi.» 

REİS — Müzakereye devam ediyoruz efen
dim. 

MADDE 11 — Yüksek tedrisat umum mü
dürlüğü, Darülfünuna, vekalete merbut yük
sek ilim müesseselerine, ecnebi memleketlerde 
tahsilde bulunan Türk talebesine müteallik iş
lerle meşgul olup İM şubeye ayrılır. 

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

MADDE 12 — Orta tedrisat umum müdür
lüğü, resmî ve hususî liseler, orta mektep
lerle muallim mekteplerinin idare işlerini, ted
risi ve tferbiyevî faaliyetlerini idare, tanzim ve 
ıslah vazifesile mükellef olup üç şubeye ayrıl
mıştır. 

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

MADDE 13 — İlk tedrisat umum müdürlü
ğü, resmî ve hususî ilk mektepler ve yatı 
mektepleri, ilk derecede hususî dershaneler, 
millet mektepleri, muallimlerin ve talebenin te
davi edildikleri vekalete merbut sıhhî müesse
seler işlerini ve halk terbiyesi etrafındaki mesa
iyi idare ile mükellef olup üç üubeden mürek
keptir, 

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

MADDE 14 — Meslekî^ve teknik tedrisat 
umum müdürlüğü, veksOTÜe merbut meslekî 
ve teknik tahsil müesseselerine ait muamelâtı 
yapar. Umum müdürün bu işlerde kendisine 
yardım edecek bir muavini vardır. 
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BEİS — Maddeyi kabul edenİer... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Zat işleri müdürlüğü, vekâ
letin memur ve muallimlerine ait bütün zatî 
işleri görür. 

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

MADDE 16 — Müzeler müdürlüğü, tarihî 
ve bediî krymeti haiz eserlere mahsus müzele
rin idare, tesis ve idameleri, tarihî âbidele
rin muhafaza ve tamiri işlerile iştigal, arke
olojik hafriyat için vaki müracaatları tetkik ve 
hafriyata nezaret eder. 

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

MADDE 17 — Kütüphaneler müdürlüğü, 
memlekette mevcut bütün kütüphanelerin inti
zam dairesinde işlemeleri, bunlardaki kitap
ların muhafazası ve halka müfit olmaları esba
bım temin, bu müesseselerin zenginleşmesi ve 
ilerlemesi hususunda icap eden tedbirleri itti
haz eder. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Mektep müzesi müdürlüğü 
ders vasıtaları alemindeki yenilikleri takip ve 
bunlardan yapılması mümkün olanlarının yapıl
masını temin ve mekteplere tamim eder ve sa
tın alman ders vasıtalarını mekteplere gönderir. 

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

MADDE 19 — Hususî kalem müdürlüğü, 
doğrudan doğruya vekâlet makamını alâkadar 
eden muhabere ve muameleleri idare ile mükel
leftir. Bu işler için emri altında bir kalem teş
kilâtı vardır. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — İnşaat idaresi vekâletin inşa, 
tevsi, tadil veya tamirine lüzum göstereceği 
mektep ve sair binaların ve tesisatının plân ve 
keşiflerini tanzim, onların ihale, kontrol ve te
sellüm ve sair muamelelerini takip ve intaç eder. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Levazım müdürlüğü, vekâlet 
merkez dairelerine ait masraf hesaplarını tutar, 
dairelerin ihtiyaçlarını temin, müstahdemlerin 
intizam ve inzibat dairesinde çalışmalarına ne
zaret, vekâlet binasının temizlik ve tertip hu
suslarına dikkat, demirbaş eşyanın muhafazası 
için muktazi tedbirleri ittihaz ve vekâlet maka
mından alacağı emir dairesinde levazıma müte
allik işleri idare eder. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Evrak müdürlüğü vekaletin 
mahrem ve zate mahsus işaretini taşıyanlar müs
tesna, gelen ve giden evrakm, istidaların kayit 
ve havalelerini icra, dairelere havale edilen ve
ya doğrudan doğruya gelen evrakın muamele
lerini takip eder. Müracaat sahiplerine işlerinin 
neticeleri hakkında malûmat verir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Devlet memurlen maşatmm 
tevhit ve teadülüne dair 1452 numaralı kanuna 
merbut 2 numaralı cetvelin Maarif vekâleti mer
kez memurlarına ait bulunan kısmı yerine bu 
kanuna merbut A işaretli teşkilât kadrosu ko
nulmuştur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İntihap ve tayin usulleri 
MADDE 24 — Müsteşar, Millî talim ve ter

biye heyeti reisi, teftiş heyeti reisi, 1452 nu
maralı kanundaki A serisine dahil maarif me
murları arasmdan vekâletin inhası üzerine müş
terek kararname ve Beisicümhurun tasdiküe ta
yin olunurlar. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Millî talim ve terbiye azalan 
ve umum müdürler 1452 numaralı kanunun 6 ncı 
ve daha yüksek derecedeki Maarif memurları 
arasından vekâletin inhası üzerine müşterek ka
rarname ve Beisicümhurun tasdikile tayin olu
nurlar. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Müfettişlerin tayininde arana
cak vasıflar şunlardır: 

1 - Yaşı otuzdan aşağı olmamak, 
2 - Darülfünun şubelerinden birinden veya 

yüksek bir mektepten mezun bulunmak, 
3 - 1452 numaralı kanunun terfi' hakkında

ki hükümleri mahfuz kalmak şartile en az beş 
sene liselerde, muallim mekteplerinde veya yük
sek mekteplerde muallimlik etmiş bulunmak, 

4 - Him veya maarif fişlerinin bir kolunda 
mütehassıs olmak, 

Müfettişler vekâletin inhası üzerine Reisi
cumhurun tasdikile tayin edilirler. 

SÜLEYMAN SIBBI B. (Yozgat) — Yaşı 
otuzdan aşağı olmayacak diyor. Son haddi 65 
mi olacaktır, yoksa ahkâmı umumiyeye mi tâ
bidir? 

MAABİF VEKİLİ Dr. REŞİT GALİP B. 
(Aydm) — Ahkâmı umumiyeye tâbidir efen
dim. 
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REİS — M&drfeyi kabul ^dönler..• Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir; 
MA&DE 27 — Müdürler ve şuh* niüdÜrleri 

en az üç sene müddetle flk tedrisat müfettişli
ği, maarif'müdürlüğü ve orta derecedeki bir 
mektebin muallimliği yapmış olmak1 şartile 
onmtcu ve d&faa yukaTidaki derecelerde bulu
na» Ma»ı:irmem<urlar^ 

REÎS — Maddeyi katml edenler... Etme
yenler..^ K a W edilmiştir. 

MADDE 28 — Maarif şûrasının ve Millî ta
lim v» terbiye >hey*tile teftiş hey&initi vaaife-
leTİ ve çalışma tarzları bir nizamname ile tayin 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenleri. .Kabul edilmiştir; 

MADDE 29, -*- Vekâlette müsteşara* reisli
ği altmda teftiş heyeti reisi; uanum müdürler 
ve zat işleri müdüründen mürekkep bir müdür
ler encümen© vardırı BA etıcttaıeto vekâlet ma-
ka^ı»da^?^»1«a^^diJ^id«« ,î m^leJdM tetkik 
e$errve /kaşarlara bağlar,, yşukssek,. o«ta, meşilfe* 
lqye-»teknik tedrisat daireleıingrmfirbut,.müdür» 
muŞflIim ve? m^m^Iaşm tayin. ınuameleleriie 
mQŞgBt;9İU32. 

REİS — Maddeyi kabul edenler*., Ktme-
yçnler,*, Kabul, edijmjiştjbr...... 

MADDE 30 — MaariîffeşMl&taıa dair 22£ 

m$rt 1926 tarih. ve 7Ş9 :3ş^aralfckattş» ^ di-
|er, &q#u$&rjn İm ka^u»ş*uijgnaya^ bükümleri 
kaî^rilniîşt^, 

M0^' .VKötpt'ite.; mşts öAJiiP B, 
(4#<fcn} — MîmAm,, bj* madâede biz sehiv 
vardır. 

« 78& numaj?alı? kanjm, ile, ,diga$ k a n ^ a ? » 
yerme « 789 numaralı kanu^ilBr ye 4ji^P^kanun
ların bu kanuna uymayan hükümleri » deneCek-
tİr* 

REİS — O suretle tashihi edilmiştir. 
Maddeyi kabul edenler ... B&meyjenler .... Ka

bul* edüfaijtlri 
MADEE *Ş1 '~r- 3Tü kanunenhüfemjirl, haziran 

19Ş3 tar ih inin başlaıv 
EEÎ3 -^^abul eŞenler ...Emmeyenler .» K^-

bullj&<föm}şt|r. 
WtiU)DEf 3ör--rr.- Bet kawTOMnfh^ü^îi$rini ic

raya îcra Vekilleri Heyeti men\ywfo&. 
^ Î S , ^ l ^ ^ y i k a b H ^ ^ f ^ e j , , . , Etmefen-

ler ... Kabul edJJımşlİr. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul ede?3ikr... 

Et)Mçy,enler >MS Kabul, e&lfaiötir., 
5> -?~ TMizmra&A ^msMtbplem muaUimlBn hak

kında 1/316 numaralı kanun lâyihası ve İTtiısat' 
v®Bi^iMW%mHMrimazbafy^\;[tf •. 

. _ 'Mİ H l f r l IJ I j ' İ^ I I I I I I I M I M j j l l ^ 
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EE$S* — Bit Mnüftün'imis^eeİİryetle* müzake
resi teklif ediliyor. Müs.1sU»tkiîtefc tefcfldfini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umümiyesi hakkinda şife'îâteyenv:var 
mt? Maddelere ge§flmesi# kabul edenler ... Et
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kalmredilmiş-

&( Orta ziraat mektepleri muallimleri kamunu 
MADDBrl r— Yüksek «imatr mekteplerinden 

m&üm olüjrta orta ziraat m«ktepteriıtd;e mual
limlik mesledcme giıîeceMBjriıı maaş derecelerile 
bir di&reöedeö daha yüksek dereaeyc geçmek için 
lâzım olan kıdem müddetleri» aşağıda i gpö«terili 
mistir: 

Derece Kıd«mr;müddptif -fren*),. 
12 3 
•11::. ;• 3 y v v . ; v 
ÎQ 3 

• • • » : 3 

8 3 
7 3 

• -6 : . . . 3 • 

5 4 
4 25 (sese aoiıra) 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... 'Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Türkiye ziraat enstitüsü ile bu 
enstitüye muadil olduğu Ziraat Vekâletince tas
dik edilen ecnebi yüksek ziraat mektep ve ensti-
tüîermm birisinden mezun olanlarla evvelce* 
Türkiyede yüksek; ziraat mektebinden Irieşet 
edipte ecnebi memleketlerde•*• staj grnmv^ veya 
ihtisas kesbetmiş ve bu staj, ve ihtisaslar; J^ira-
at vekâletince kabul edilmiş olanlardan muaîjtimr 
lik meslekine gireceklerin maaşlan on Mriıici 
dereceden, başlar. . ; 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen-. 
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ecnebi yüksek'ziraat mektebi 
ve enstitülerinden mezun olanların .muallimlik 
meslekine girebilmeleri için Ziraat yeîcâjetince 
açılacak Kollekyum imtihanında, muvaffak olma-
îaiçı şarttır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir'. 

MADDE 4 — Her hangf yüksek bir mektep
ten mazım olupta, orta ziraat mekteplerinde 
meaLek halici dersler muaîlimlikJerini de»uhde> 
e^en ve hariçte- ba^ka vauifeöi olmayan nsual-
liialeria ıuaaş dereoeleri de birinci madde hük
müne- tâbidir. 

BEÎS'-^ Maddîeyi kabul edetıler..; Etmeyen
ler..; Kabul edümiştirv 

MADDE 5 — Ziraat mektepleri müdürlük-
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lerile ziraat teşkilâtı dahilinde başka bir vazife
de kullanılmakta olanlardan orta ziraat mek
teplerine tayinlerine lüzum görülenler bu ka
nunda yazılı tahsil şartlarını haiz oldukları 
takdirde almakta oldukları maaşlarla muallim
lik meslekine girerler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

M Â D D E 6 — Orta ziraat mektepleri müdür 
ve müdür muavinlerine muallimlik maaşların
dan maada 1452 numaralı kanunun 5 inci mad
desine tevfikan idarî vazifelerine mukabil ola
rak müdürlere 60 ve muavinlere 40 lira aylık 
ücret verilir. 

RE tâ — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Mektepte tedrisine mecbur ol
dukları derslerden başka mektebin ihtisasa ihti
yaç gösteren ve Ziraat vekâletince tesbit edilen 
amelî şubelerin işletmesine memur edilen mual
limlere bu hizmetlerine mukabil ayda 40 lira 
şeflik ücreti verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Uhdelerinde dersten başka mü
dürlük, muavinlik ve şube şefliği bulunan mu
allimler başka bir vazife veya diğer bir mektep
te muallimlik deruhde edemezler. Uhdesinde 
dersten başka bir vazife bulunmayan mual
limler Ziraat vekâletinin müsaadesile diğer 
mekteplerde yalnız muallimlik alabilirler. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Orta ziraat mektepleri mual
limlerinin terfilerinde esas, kıdemle beraber 
vazifelerinde muvaffakiyetleridir. Bir derece
nin kıdem müddetini ikmal etmiş bulunan bir 
muallim daha yüksek bir dereceye terfi edebil
mek için dersine ve işletme' mesaisine ait teftiş 
raporlarile talim sicillerinin müsait olması lâ
zımdır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul •edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun meriyeti tarihin
de muallimlerin vazifeleri itibarile bulundukla
rı derecedeki müktesep haklan mahfuzdur. An
cak bunlardan ve 5 inci madde mucibince mu
allimliğe alınacaklardan bulundukları derece
ler kıdemlerine nisbetle yüksek olanlar o dere
cenin kıdemini dolduruncaya kadar terfi ede
mezler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Orta ziraat mektepleri mual
limleri arasında hususî kıymeti haiz orijinal 

bir eser maydana getiren veyahut ihtisasa mü
teallik bir usul bulan muallimlerin kıdemleri
ne bir sene zammolünür. 

Ancak bu eser veya usulün Ziraat enstitü
sü tedris heyetince tetkik ve tasdik edilmesi 
lâzımdır. Vazifesini mutadm fevkinde yüksek 
bir alâka ve muvaffakiyetle yapmakta olan mu
allimlerin kıdemlerine keza bir sene zammolü
nür. Buna hak kazanmak için muallimlerin 
muvaffatöyetierinin üç defa yapılmış olan töt-
kik ve teftiş raporlarile veya talim sicillerile 
tevsik edilmiş olması şarttrr. 

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

MADDE 12 — Yüksek ziraat mekteplerin
den mezun olmayanlar orta ziraat mekteplerinin 
meslekî derslerine muallim ve bu mekteplere 
müdür tayin olunamazlar. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Yüksek ziraat tahsilini ikmal 
ettikten sonra vekâletçe ihtisas için ecnebi mem
leketlerde tahsil ettirilmiş ve bu kanunun me
riyeti, tarihinde esâs vazifeleri itibarile halen 
bulunanları icap eden dereceden aşağı kalmış 
olan muallimlerden: 

Muallimlik hizmet müddeti beş seneye ka
dar olanlar onuncu dereceye, 

Muallimlik hizmet müddeti' beş seneden on 
seneye kadar olanlar dokuzuncu dereceye, 

Muallimlik hizmet müddeti on seneden faz
la olanlar sekizinci dereceye alınırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Orta tahsilini bitirdikten son
ra Ziraat vekâleetince ihtisas için ecnebi mem
leketlerde tahsil ettirilmiş veya yüksek ziraat 
mektebinden mezun bulunmuş olup ta bu kanu
nun meriyeti tarihinde esas vazifeleri itibarile 
halen bulunmaları icap eden dereceden aşağı 
kalmış olan muallimlerden: 

Muallimlik hizmet müddeti beş seneye ka
dar olanlar on birinci dereceye, 

Muallimlik hizmet müddeti beş seneden on 
seneye kadar olanlar onuncu dereceye, 

Muallimlik hizmet müddeti on seneden fazla 
olanlar dokuzuncu dereceye alınırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — 2, 5, 13 ve 14 üncü maddelere 
göre derecelerini alan muallimlerin müteakip 
terfileri birinci madde hükmüne tâbi olarak yü
rür. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — 1452 numaralı kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelin Ziraat vekâleti kısmında 

147-
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(Ziraat mektepleri) başlığı altında yazılı kadro 
yerine bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde 
gösterilen kadro konulmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muvakkat maddeler 
MADDE 1 — Bu kanuna bağlı (1) numaralı 

cetvelde yazılı memuriyetlerden (2) numa
ralı cetvelde derece ve adetleri gösterilenler 
1933 malî senesi muvazenei umumiye kanunu
nun 15 inci maddesine bağlı (L) cetveline ilâve 
olunmuştur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1933 malî senesi muvazenei 
umumiye kanununun 5 inci maddesine bağlı 
(D) cetvelinin Ziraat vekâleti kısmında (Ziraat 
mektepleri) başlığı altında gösterilen müstah
demler kadrosu yerine bu kanuna bağlı (3) nu
maralı cetvelde gösterilen kadro konulmuştur. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler.. . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1933 malî senesi Ziraat vekâ
leti bütçesinin 651 inci faslından 13 380 lira ten
zil edilerek 654 üncü fasla ilâve olunmuştur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul ^edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanun 1 temmuz 1933 
tarihinden muteberdir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MÜKER-
REM B. (İsparta) — 30 haziran olarak tashih 
edilecektir. 

REİS — Maddeyi tashih edilen şekilde kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reye koyuyorum. 

6 — Menafii umumiyeye müteallik imliyazat 
hakkındaki kanuna bazı maddeler tezyiline ve bu 
kanunun bazı maddelerinin ilgasına dair olan 
kanunun 2 inci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da 1/732 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

REÎS — Müstaceliyetle müzakeresi teklif 
ediliyor, bu teklifi kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

fil 293 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

2025 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadi
line dair kanun 

MADDE 1 — 25 haziran 1932 tarih ve 2025 
numaralı kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde tadil edilmiştir: 

Birinci maddede zikrolunan imtiyaz mukave
lelerinde, umumî muvazene veya mülhak bütçe
lere dahil hiç bir vergi ve resim, Devlet daire
leri tarafından deruhte edilmez, 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

7 — Ticaret mukavelesi veya modüs viven-
di aktetmeyen devletler ülkesinden Türkiyeye 
yapılacak ithalâta memnuiyetler veya tahdit ve
yahut takyitler tatbikına dair olan kanuna mü-
zeyyel 1/624 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları fil $ 

REİS — Efendim, müstacelen müzakeresi 
teklif ediliyor. Bu teklifi reyi âlinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? (Yoktur sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktetme
yen devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak 
ithalâta memnuiyetler veya tahdit veya takyitler 
tatbikma dair olan 22 temmuz 1931 tarih ve 1873 

numaralı kanuna müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Memleket iktisadî" ihtiyaçları
nın göstereceği müstacel lüzum üzerine İcra Ve
killeri Heyeti meri tarifedeki gümrük resimle
rinde tadilât icrasına salâhiyettardır. 

R E İ S — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümet mütekabiliyet şartile 
ticaret muahede ve mukavelelerile bu mukave
lelere merbut listelerde lüzumuna göre tadilât 
icra veya tamamen ilga ve ticaret muahedelerine 
yeni liste de ilâvesine ve modüs vivendilerle yeni 

fi] 285 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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listeler kabul ve istihsaline salâhiyettardır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddelere 
tevfikan aldığı tedbirleri Hükümet bir ay zar
fında Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzeder. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 8 haziran 1929 tarih ve 1499 
numaralı gümrük tarifesi kanununun on beşin
ci maddesi tayyedılmiştir. 

REtS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 22 
şubat 1936 tarihine kadar muteberdir. 

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

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorüm efendim. 

3 — 3 haziran 1930 tarih ve 1663 numaralı 
kanunu muaddil 1/530 numaralı kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbata
ları [f] \ 

REİS — Kanun lâyihasının müstacelen mü
zakeresi teklif ediliyor. Müstacelen müzakere
sini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

1663 sayılı Ankara şehri imar müdürlüğüne 
ait müzeyyel kanunun bazı hükümlerini 

değiştiren kanun 
MADDE 1 — İmar müdürlüğü, imar plânı 

dahilinde bulunan yerlerde tasdikli ve kati plâ
nı tatbik ederken yol açılması, genişletti-
rilmesi ve kapanması ve meydanlık yapılması 
yüzünden istimlâk edilen bina ve arsaların 
yola giden parçalarından artan kısımlarla o 
yerlerde sahipleri tarafından henüz üzerinde bi
na yapılmayan veya mevcut binaları yanmış, ya
hut yıkılmış olan arsalardan üzerlerine imar 
plânına göre bina yapılması mümkün olmayan
ları yanındaki arsa ve binalarla şuyulandırılarak 
birleştirmeye ve yeniden plânm icabına ve arsa 
ve bina sahiplerinin istihkakına göre arsa ve 
bina sahiplerine mal etmeğe salahiyetlidir. 

fil 296 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. [ 

İmar müdürlüğü istimlâk edeceği arsaları sa
hibinin muvafakatile elinde arsa varsa onunla 
mübadele edebilir. 

Plâna göre açılan yerler ve yapılan değişik
likler sebebile istifade olunamayacak bir hale 
gelmiş olan binalar arsa hükmündedir. İfraz 
ve tevzide arsa ve binaların hali hazır mesahai 
sathiyeleri, mevki ve şerefi ve kıymetile yeni 
plâna göre kazanacağı mevki ve şeref esastır. 
Arsa ve binaların bu suretle birleştirilmesini 
ve tevziini gösteren haritanın tatbiki imar ko
misyonunun tasdikma bağlıdır. 

Plân tatbikatından dolayı methal, kapı ve 
pencere kapanması gibi hallerde alâkadarların 
zararları temin olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
Hükümetten gelen bir teklif vardır. Adliye en
cümeninin, Dahiliye encümeninin, her birerinin 
kanunun serlevhası hakkında ayn ayrı tadilleri 
vardır. Bunların hangisini kabul edeceğiz? 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTİN 
B. (Kocaeli) — Efendim, Dahiliye encümeninin 
koyduğu unvanı Adliye encümeni de kabul edi
yor. 

REİS — Dahiliye encümeninin serlevhası 
şöyledir: « 31 mayıs 1930 tarih ve 1663 numaralı 
müzeyyel kanuna bazı. maddelerin ilâvesine dair 
kanun». 

Dahiliye encümeninin serlevhasını kabul et
mek suretile maddeyi reyinize arzediyorüm. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. N 

MADDE 2 — Birinci maddeye göre şuyü-
landınlan yerlerin ya aralarında veya mahke
meye müracaatla altı ay içinde şüyuu izale et
meleri lüzumu İmar müdürlüğü tarafından his
sedarlara tebliğ olunur. Hissedarların ikamet
gâhları malûm değil ise gazete ile ilân olunur. 

Bu müddet içinde alâkalılar aralarında şü
yuu izale etmemişler veya içlerinden biri mah^ 
kemeye müracaat eylememişse İmar müdürlü
ğü hissedar gibi şüyuun izalesi davasmı açabi
lir. 

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

MADDE 3 — Mevcut plâna gayrimuvafık 
binalardan biri yeniden inşa veya esaslı tadil-
edilecek olursa yeni imar plânına uygun olması 
için yanındaki binalarla şuyulandınlabilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 
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HALÎT B. (Burdur) — Efendim, birinci 

maddenin son fıkrasındaki ( temin ) kelimesi 
(tazmin) olacaktır. 

REİS — Tashih edilmiştir efendim. Kanu
nun heyeti umumiyesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

9 — Yapı ve yollar hakkında 1/355 numa
ralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Nafıa ve Sıhhat 
ve içtimaî muavenet encümenleri mazbataları [1] 

REÎS — Müstacelen müzakeresi teklif olu
nuyor, teklifi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı efendim? ( Hayır sesleri ). Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Belediye yapı ve yollar kanunu 
Fasıl : 1 

Belediyelerin harita ve projeleri 
Belediyelerin hali hazır haritası 

MADDE 1 — Belediye kanununun 4 üncü 
maddesine göre yapılması lâzımgelen sınır hari
talarına ait hükümler baki kalmak üzere her be
lediye, bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
Dahiliye vekâletince tayin olunacak müddet 
içinde beldenin 1/2000 ve 1/500 mikyasında iki 
krta hali hazır haritası ve 1/1000 mikyasında 
tesviye münhanili bir harita yaptırmağa ve tas
dikli birer suretini vekâlete göndermeğe mec
burdur. 

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

Beldelerin müstakbel şehir plânı 
MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihinden 

itibaren beş sene içinde her belediye münferi
den veyahut belediye kanununun 133 üncü mad
desi hükümlerine tevfikan birlik tesisi suretile 
kabiliyet ve ihtisasları Dahiliye vekâletince tas
dikli mütehassıslara beldenin müstakbel şehir 
plânı tanzim ettirmekle mükelleftir. Mütehas
sıs bulunmamak veya bütçeleri müsait olma
mak gibi imkânsızlıklar karşısında Dahiliye ve
kâletince bu müddet temdit edilebilir. 

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

MADDE 3 — Mütehassıslar tarafından ya
pılan beldenin müstakbel şehir plânı belediye 
kanununun 70 nci maddesinin 9 uncu fıkrasile 
71 inci maddesine göre belediye meclisi tarafın
dan tetkik ve belediyenin ihtiyaçlarına uygun 
olduğu kabul edildikten ve mahallin en büyük 
mülMye memurunun tasvibine ve Ankara imar 

fil 290 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

| müdürlüğünün tasdikma iktiran ettirildikten 
sonra herkesin malûmu olmak üzere belediye 
dairesine asılır ve keyfiyet halka ilân edilir. 

imar müdürlüğüne vürudu tarihinden itiba
ren üç ay içinde tasdik edilmeyen plânlan tat-
bika başlamağa belediyeler salâhiyettardır. 

Belediye meclisi ile mütehassıs arasmda zu
hur edecek idarî ihtilâfların hallinde Dahiliye 
vekâleti hakemdir. Fennî hususlar hakkındaki 
ihtilâflar için hakem vazifesini Dahiliye ve Na
fıa ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletleri 
müşterek yaparlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Müstakbel şehir haritasının tanziminde esaslar 

I MADDE 4 — Müstakbel şehir haritasının 
tanziminde - mücbir sebepler olmadıkça - riayet 
olunması lâzımgelen esaslar aşağıda gösteril
miştir: 

Mücbir sebeplerin takdiri Dahiliye vekâle
tine aittir. 

A) Müstakbel şehir haritasının tanzimi sı
rasında elli sene içindeki nüfus değişmeleri 
göz önüne getirilerek her beldenin müstakbel 
mevkii ve vüsati ve şekli ona göre tesbit ve 
tahdit olunacaktır. , 

B) Beldenin müstakbel vüsati, yani şehir 
haritasının mesahai sathiyesi o beldenin müs
takbel nüfusune göre aşağıdaki emsaller ile zarp 
olunan miktar mecmuunu geçmeyecektir : 

Müstakbel nüfus X 50 = M2 ev, bahçe, yol 
ve meydanlar, 

Müstakbel nüfus X 4 = M2 ticaret ve sa
nayi mahalleri, 

Müstakbel nüfus X 4 = M2 koru, çayır, köl 
ve oyun yerleri, 

Müstakbel nüfus X 3 = M2 hastane, mezar
lık, hamam, otel, kahvehane gibi umumî yerler, 

Müstakbel nüfus X 2 = M2 resmî ve askerî 
müesseseler ve talim yerleri, 

Müstakbel nüfus X 2 = M2 mektep ve kü
tüphanelere tahsis edilecek yerler. 

Muhafazası arzu edilen eski eserlerin yerleri 
ayrıca zammedilecektir. 

Mahallî hususiyet ve icabata göre yukarıdaki 
miktarların yüzde iki nisbetinde arttırılması ve
ya azaltılması Belediye encümeninin karan ve 
Dahiliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekllikle-
rinin tasvibile mümkün olur. 

G) Müstakbel şehir plânlarında, yukanki 
fıkrada yazılı, belde kısımlarmm mmtaka ma
halleri ayn ayn gösterilecektir. 

Bunlardan kışla, tamirhane ve fabrika, has
tane, tephirhane, parlamağa ve yanmağa müs-
tait madde depoları, mezbaha, hayvan pazan, 
mezarlık ve bostanlann, sıhhî ve içtimaî ve be
diî cihetler gözetilerek, belde sınırmı tahdit ede
cek veçhile tespitine ve mezarlıklar için mahallî 
sıhhiye komisyonunun reyi almarak beldenin mü-
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nasip bir mahalli ve mezbaha ile fabrikalar için 
memlekette en çok esen rüzgârların aksi istika
metinde bir yer intihabına riayet edilmesi 
lâzımdır. 

Ç) Müstakbel şehir haritasının ihtiva edece
ği adaların köşeleri zaviyei kaime ile nihayetle-
neceği gibi enleri mesken kısmında 50 - 80, tica
ret kısmında 25 - 50, sanayi kısmında 80 -120 
metre ve boylan mesken kısmında 150 - 250, ti
caret kısmında 75 -150, sanat kısmında 250 - 400 
metre olacaktır. 

Köşeleri zaviyei kaime ile birleştirilmesi im
kânı bulunmadığı takdirde ve kıymetli eserlerin 
muhafazası veya göze çarpacak bir hale getiril
mesi veyahut arazi vaziyetinin müsaadesizliği 
gibi mecburiyetler karşısında köşelerin en az 
otuz derecelik zaviye teşkil etmesi caizdir. 45 
dereceden aşağı zaviyei hadde olan köşelerin 
reisten itibaren iki dılmdan dörder metrenin 
yola terki mecburidir, 

D) Çıkmaz sokak ihdas olunmayacağı gibi 
dörtten fazla yol bir mevkide birleştîrilıneye-
cektir. Yollar imkân derecesinde şimali şarki ile 
cenubu garbi istikametinde olacak ve genişlik
leri 30 mislinden fazla imtidat ettirilmeyecek-
tir. 

E) Belde içinden geçen şimendifer hatları
nın istimlâk hudutlarından itibaren her İM ta
rafında 30 metrelik bir saha boş bırakılacaktır. 

P) Su kenarlarında, rıhtımdan veya rıhtan 
yapılabilecek noktadan 10 metre genişliğinde 
bir mahal, umumun istifadesine mahsus ola
rak, serbest bırakılacaktır. 

G) Muhafazası istenilen âbide ve mabetlerin 
her tarafı en az 10 metre genişliğinde açık bu
lundurulacaktır. 

H) Yolların genişliği ( yaya kaldırımları da
hil ) en az 9,5 metre olmak üzere ihtiyaca gö
re tesbit olunacaktır. Bu takdirde yolun her 
iki tarafından İM metre 25 santimetre genişli
ğinde yaya kaldırımları için yer ayrılacaktır. 
Şehir ve kasabalar kenarlarındaki bir taraflı yol
larda bu miktar fennî ve mahallî sebeplere 
müsteniden belediye encümenlerince yol geniş
liği 4,5 metre olmak üzere 6 metreye kadar in
dirilebilir. 

î) Yol genişlikleri 9,5 adedine 2,5 metre zam-
molunarak katî ihtiyaca göre 12, 14,5 ve 17 met
re gibi yollar yapılır. 9,5 metreden geniş olan 
yollara ağaç dikilir. 

J) Yollar en az 1/250 meylinde olacaktır. 
Meyil, ana caddeleri için imkân bulundukça, 
% 4 ü ve caddeler ile sokaklar için % 10 u geç
mez. Meylin kısa mesafelerde birden bire de
ğişmemesi lâzımdır. 

K) Bir münhani ile devamı lâzımgelen 9,5 
metreden geniş caddelerde münhani nısıf kutru 
en aşağı 100 metre olacaktır. Münhani nısıf 
kutru kati lüzuma binaen 50 metreye kadar in
dirilebilir ise de bu takdirde münhani başmda 

yol genişliği % 50 artacaktır. 
L) Bir münhani ile devamı lâzımgelen 9,5 

metre ve bundan dar yollara münhani nısıf kut
ru katî lüzuma binaen 30 metreye indirilebilir 
ise de bu takdirde yol genişliği ne ise bu geniş
liğin nısfı kadar yol başlan geniş olacaktır. Kı
sa mesafelerde makus ve gayri mütenasip mün-
hanilerin temadi etmemesi lâzımdır. 

M) Müstakbel şehir haritasında yollarm 
mevkii ve ehemmiyetine göre binaların kat adet
leri ve yükseklikleri tesbit olunacaktır. Şehir 
haritalan yapılıncaya kadar belediyeler bu fık
ranın hükmünü tatbika salâhiyettardır. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ M. M. BAKTERİYOLOK REFİK B. (Bur
sa) — «9,5 metreden geniş olan...» denmek
tedir. « 9,5 metre ve bundan geniş olan yollar..» 
olacak. Bir de (nısfına kadar) yerine (yansına) 
kadar olacaktır. 

REİS — Bu tashihle maddeyi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Müstakbel şehir haritasının tatbiki 
MADDE 5 — Müstakbel şehir haritası kati-

leştiği tarihten itibaren belediye kanununun 15 
inci maddesi 30 uncu fıkrasına tevfikan beş se
nelik programa ithal edilerek haritanın tatbiki 
için icap eden fennî tafsilât plânlan ve hesap
lan beş sene için ikmal ve tatbik edilmek mec
buridir. 

Maamafih birinci beş senede tatbik ve ikma
li mümkün olmayan kısrmlarm ikinci veya üçün
cü beş senelik programlara terki belediye mec
lisinin esbabı mucibeli karan üzerine Dahiliye 
vekâletinin tasvibine bağlıdır. 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTİN B. ( Ko
caeli) — (Maamafih) yerine « şukadar ki» de
nilse daha muvafık olacaktır. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Kabul ediyoruz efendim. 

REİS — Bu tashihle maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Arsalann tevhit ve tevzii 
MADDE 6 — A) Belediyeler müstakbel şehir 

haritasının tatbiki sırasında mevcut arsalan 
plân icabatma göre tevhit veya ifraz etmeğe ve 
arsa sahiplerinin istihkakına göre münferiden 
veya şayian tevzi etmeğe veya arsanın bitişik bu
lunduğu bina sahiplerine kıymeti mukabilinde 
temlike salâhiyettardır. 

Tevhit ve ifraz ve tevzi hususunda arsalarm 
hali hazır mesahai sathiyesi ve mevkii ve kıy
meti ve arsa sahiplernin istihkakı esastır. 

Arsaların tevhit ve ifraz ve tevziini gösteren 
haritanın tatbiki Belediye encümeninin tasdikı-
na bağlıdır. Müstakbel şehir haritası dahilinde
ki arsalarm tevhit ve ifraz ve tevziinde mesahai 
sathiyelerin aynen muhafazası kabil olmadığı 
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takdirde tevziat nihayet yüzde on beşe kadar 
noksan ile yapılır. 

Müstakbel şehir haritalarının tanziminden 
sonra arsalarda yapılacak ifraz muamelesi be
lediyelerce tasdik olunmadıkça tapu dairesince 
tescil olunamaz. 

Şehir haritasının tatbiki dolayısile ada dahi
linde kalarak münferiden bina inşasına müsait 
olmayan arsalarla methal veya mahreci olmama
sı hasebile kullanılmağa müsait bulunmayan bi
nalar belediyece istimlâk edilir ve şehir ha
ritasında gösterilen arsalara ilhak edilmek üzere 
istimlâk bedeli ilhak olunacak arsa veya bina 
sahibinden altı sene müddetle ve üç taksitte tah
sil olunur. 

B) Belediyeler, imar hududu içinde bulunan 
mahallerde tasdikli ve kati plânı tatbik ederken 
binaların yola giden arsalarından artan kısım
larında ve t> mahallerde sahipleri tarafından he
nüz üzerlerine bina yapılmayan veyahut mevcut 
binaları yanarak veya yıkılarak kalmış olan ar
salardan üzerlerine şehir plânma göre bina ya
pılması mümkün olmayanları yanındaki arsa ve 
binalarla şuyulandırarak birleştirmeğe ve yeni
den plânın icabatına ve arsa sahiplerinin istih
kakına göre arsa ve bina sahiplerine tevzie salâ-
hiyettardır. 

C) Plâna uygun olarak açılan yollarda yapı
lan tadiller sebebile istifade edilemeyecek bir ha
le gelmiş olan binalar arsa hükmündedir. 

İstifade olunabilecek halde kalan bina yan-
madıkça veyahut yıkılma istidadı gösterme
dikçe veyahut (B) fıkrasında birleştirmeğe tâbi 
tutulacakları gösterilen arsa ve binalara bitişik 
olmadıkça bu hükme tâb tutulamazlar. 

D) Yukarıki fıkralar mucibince şuyulandırı
lacak mahallerin şuyuunu izale aşağıdaki biçim
de yapılır: 

Şuyulu arsa ve binalara belediyenin bir mü
hendis veya kalfası ile ticaret odasınca kendi 
azalarından gösterilecek ve belediyece emlâk 
sahiplerinden seçilecek birer zatten mürekkep 
bir heyet tarafından kıymet takdir olunur. 

Kıymet takdirinde o tarihteki alım ve satım 
esas ittihaz edilecek gibi bir binanın bir cüzüne 
kıymet takdiri lâzım geldikte o cüzün aynlma-
sile kalacak kısımda yapacağı tesir dikkat na
zarına alınır. 

Şuyulu hisselerde şuyuun izalesi ve müzaye
de bedelinin hisse sahipleri arasında hisseleri 
nisbetinde tevzii tapu ve kadastro müdürlükle
rince yapılacak müzayede ile olur. Müzayede 
müddeti on beş gündür. Müzayede neticesinde 
ortakların haklan, hisseleri nisbetinde taksim 
edilir. Müzayede neticesnde hisse sahipleri tara
fından verilen fiat, muhammen kıymetin üs
tüne çıkabilir. Muhammen kıymeti bulmadığı 
takdirde veyahut ortaklardan birisinin teklifile, 
ortaklardan maada diğer taliplerin de iştiraki-
le açık arttırma yapılır. Bunun da müddeti on 

beş gündür. Bu müddetin hitamında takarrür 
eden bedelle ihale yapılır. 

Müzayede usulen muhammen kıymetin yüz
de yedi buçuğu depozito olarak alınır, ortakla
rın hisseleri, kıymetleri nisbetinde pey akçesi 
olarak kabul olunur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bir sual soracağım 
efendim. 

REİS — Buyurun efendim. 
TAHSİN B. (Aydın) — Bu maddenin bir 

fıkrasında belediyelerin bir mühendis veya kal
fa ve ticaret odasından intihap edilecek bir aza 
ve belediyelerce emlâk sahiplerinden intihap edi
lecek bir aza kaydı vardır. 

Tahmini kıymet belediye ile ashabı mülk ara
sında olacaksa buna belediyenin mühendis veya 
kalfası, yine belediye tarafından intihap edile
cek ashabı mülkten bir zat, ticaret odasından 
da bir zat iştirak ediyor. Şu halde ekseriyet be
lediyede oluyor. Onun için bu, âdilâne bir tah
min olamaz. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) — 
Bu takdiri kıymet keyfiyeti belediye ile ashabı 
emlâk arasında değildir. İstimlâk meselesi de
ğil ki. Mülk sahipleri arasındadır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bundan evvel kabul et
tiğimiz kanun mucibince, şuyulandınlan her 
hangi bir şeyde hissei şayia ashabı müracaat et
mezlerse belediyelere bu şüyuu izale edebilme
leri için bu kanuna bir şey dercetmeye lüzum 
yok mudur? Belediyeler bunu yapabilecekler 
midir? 

SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Efendim, bi
raz evvel kabul edilen Ankara İmar müdürlü
ğüne ait kanunda, bu salâhiyetin verilmesi gibi 
tamamile buna benzer bir hüküm Heyeti celile-
nin tasvibine iktiran etti. Adliye encümeni ay
nen bu şekilde o lâyihada da Dahiliye encüme
ninin tesbit ettiği şuyuun izalesi tarzını kabul 
etmemiştir. Şuyuun izalesi her halde halledilmesi 
lâzımgelen mesaildendir. Yalnız, şuyulandırmak 
hususunda şehirlerin imarı noktasından ve katı 
plânların tanzim edileceğine göre bu arsaların 
yanındaki yerlerde şuyulandırılması esasını ka
bul ediyoruz. Yalnız bu işin şuyulandınlan yer
lerde bu şuyuun izalesi, şayi hisse sahiplerinin 
hakkıdır. Ö salâhiyet üzerinde daha fazla tasar
ruf caiz değildir. Yalnız şehrin iman noktai na
zarından bu şuyulandınlan yerlerde şayi hisse 
sahipleri çok olmak ve böyle her hangi birinin 
şahit ve usul dâiresinde mahkemeye müracaate 
lüzum görmezler de o yerler olduğu gibi ka
lır ve şehrin imarına halel getireceği anlaşılır
sa nasıl ki Ankara şehri imar müdürlüğüne tıp
kı hissedarmış gibi dava hakkı kabul edilmiştir. -
burada da belediyeye dava hakkı verilmesine 
Adliye encümeni taraftar olabilir. Fakat bunun 
haricinde, mahkemelerde, tapu dairesinde, be
lediye meclislerinde şu veya bu suretle kıymet 
takdir ettirmek için bir heyet teşekkül ettirip te 
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bu muamelenin yapılması doğru değildir. Bunun 
kabulü için dermeyan edilen sebepler arasında 
izalei suyu işlerinin mahkemelerde uzun sürdü
ğünden bahsediliyor ki, o şekilde halk işlerinin 
sürüncemede bırakacak ahkâmı mevcudenin de
ğiştirilmesine lüzum hâsıl oluyorsa zaten usule 
ait kanunlar Hükümetçe ihzar edilerek encüme
ne tevdi edilmiştir ve önümüzdeki içtima dev
resinde bunların müzakeresine başlanacaktır. 

Bu mesele ile beraber umum halkın işini ko
laylaştıracak hükümlerin tadili de lâzımdır. 
Yoksa esaslı bir kaidenin ihlâline gidilmesi mu
vafık değildir. Biz bunun encümene verilmesi 
gibi işi uzatacak bir teklifte bulunmuyoruz. Şim
di (D) fıkrasını hazırladık. Lütfen kabulünü ri
ca ederim. Dahiliye encümeninin de bu vaziyeti 
tensip buyuracağını ümit ederim. Getirdiğimiz 
fıkrayı okuyorum. 

(Yukanki fıkralara göre şuyulandırılan yer
lerin ya aralarında veya mahkemeye müracaat-
le 3 ay içinde şüyuu izale etmeleri lüzumu bele
diye tarafından hissedarlara tebliğ olunur. His
sedarların ikametgâhları malûm değilse gazete 
ile Hân olunur. Bu müddet içinde alâkalılar ara
larında şüyuu izale etmemişler veya içlerinden 
biri mahkemeye müracaat eylememişse belediye 
hissedarlar gibi şuyuun izalesi davasını açabilir). 

DAHİLÎYE E. NAMINA MÜNÜR B. (Gire
sun) — Dahiliye encümeni de buna iştirak edi
yor. 

REİS — Dahiliye encümeni de muvafakat 
ediyor. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — (D) fıkrasının 
son İM fıkrasının yerine kaim olacaktır. 

REİS — Maddeyi bu suretle kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bina yapılması menedilen mahallerin 
istimlâki 

MADDE 7 — Altıncı madde mucibince bina 
yapılması menedilen mahaller beş sene içinde be
lediye tarafından istimlâk veya sahibinin rizası 
olduğu takdirde müstakbel şehir haritasına mu
tabık diğer bir mahal ile mübadele edilir. Tan
zim ve tasdik edilmiş olan plânlan tatbika baş
lamış şehirler için mezkûr müddet plânın tatbi-
kından başlar. 

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

Umumun menfaatine mahsus mahaller için 
resmî müesseselere ait yerlerin terki 

MADDE 8 — Müstakbel şehir haritalarında 
yol ve yeşillik gibi umumun menfaatine mahsus 
olarak gösterilmiş bulunan yerler tesisi veya 
bu gibi yerlerin genişletilmesi ve idarei hususiye 
ve maliyeye ve evkafı mazbutaya ait arazi ve 
arsaların istimlâkini icap ettirirse belediyenin 
teklifi ve İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile bu 
yerler belediyeye parasız terkedilir. Ancak bu 

yerler üzerinde müsakkafat bulunduğu takdirde 
hali hazır kıymeti takdir edilerek bedeli belediye 
tarafından tesviye olunur. 

HALİT B. (Burdur) — Reis Beyefendi, seki
zinci maddenin 4 üncü satırındaki «ve» fazladır, 
kalkacaktır. 

REİS — Bu suretle tashih edilmiştir. 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Yol ve meydan üzerinde inşa edilecek binalar 

MADDE 9 — Müstakbel şehir haritasına gö
re tesis ve tevsi ve tanzim edilecek yol ve mey
danların yanlarında yeniden yapılacak binalar 
yüksekliği ve cephelerinin inşa tarzı ve arsala
rının genişliği hakkında talimatnamesine tev
fikan kararlar ittihazına belediye meclisleri salâ-
hiyettardır. 

Belediye meclislerinin bu kararlan nahiye ve 
kazalarda kaymakamın ve vilâyetlerde valinin 
tasdikile katileşir. 

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

t Fasıl : 2 
Yapılar ve tamirler 

İnşaat için müracaat 
MADDE 10 — Resmî ve gayriresmî bütün 

inşaat için belediyelere tahriren müracaat edilir. 
Plânı olup tatbik edilmekte bulunan beldeler 

ile belediye fen memuru bulunan beldelerde bu 
müracaatnameye üçer adet 1/500 mikyasında 
arsanın vaziyet plânı ile 1/100 mikyasında in
şaat plânım lef etmek lâzımdır. 

Belediyeler yapılacak binanm hususiyetine 
göre daha büyük mikyasta haritaya ve plâna ait 
hesaplan tetkike ye daha fazla izahata lüzum 
görürler ise tahriren talep etmeğe salâhiyettar 
ve yapı sahipleri bunları tahriren vermeğe mec
burdur. 

Yapılması menedilen veya şarta talik olu
nan bina sahiplerine esbabı mucibe ile nihayet 
on beş gün içinde tahriren cevap verilir. Bu 
müddet içinde cevap almayan müracaat sahibi 
yapıya başlamağa ve plânlarına göre yapıyı ta
mamlamağa salâhiyettardır. Hususî fen ve ihti
sas icaplannın tatbikma lüzum gösteren yapı
lar için o fen ve ihtisas kaideleri cari olur. 

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

Ruhsatname ve belediye kontrolü 
MADDE 11 — Müstakbel şehir haritası hu

dudu dahilinde her nevi yapı yapılabilmek içini 
evvelemirde vaziyet plânı tetkik olunarak şehir 
plânma uygun olduğu anlaşılmadıkça müsaade 
edilemez. 

Belediyeler, yapılar ve tamirler ve ilâveler 
için istenilen ruhsatnameyi, bunların lâzım 

- 1 5 3 -



I : 6 8 1 0 6 - 1 9 3 3 C : 1 
şartlan haiz olup olmadıklarını kontrol ile fen
nî tedbirleri ittihaz ettirdikten sonra verirler. 

Belediyeler, müracaat sahiplerinin fennî 
müşkillerine çalışma saati içinde şifahen ce
vap vermekle mükelleftir. 

Her türlü yapınm istimalinden evvel bele
diyelere müracaat olunup belediyelerce kabul 
olunan inşaat plânma ve o plândaki fennî ve 
umumî hıfzıssıhha kanunu hükümlerine uy
gun olarak ikmal edildiğini mübeyyin rapor 
alınmadıkça istimali memnudur. 

Bu tetkikat için inşaat sahiplerinden ayrı
ca ücret ve masraf alınmaz. 

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

Ruhsatnameden sonra yapılarda tadiller 
MADDE 12 — Belediyeler, ruhsatnameye ar

sanın? plânına ve yapmın mevkiine göre bu ka
nun hükümlerinin tamamen tatbiki için lâzım-
gelen kayitleri ilâve ve yapı sahipleri de yapıyı 
o surette bitirmeğe mecburdur. 

Yapı sırasında yapılacak tadiller için onun
cu ve on birinci maddeler hükümleri tatbik edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Ruhsatname hilâfma yapılar 
MADDE 13 — Ruhsatname almadan başla

nılan yapılar belediyelerce derhal durdurulur. 
Yapı esas itibarile mahzurlu görülmez ise plân
ların tasdiki cihetine gidilmekle beraber ruhsat
name bedeli dört kat istifa edilir. Yapı esas iti
barile mahzurlu bulunur ve ıbu kanun hüküm
lerine uygun görülmez ise yıktırılır. Ruhsatname 
alındığı halde hükümlerine riayet edilmeksizin 
devam eden yapılar derhal durdurularak ruhsat
name hükümlerine muhalefetin derecesine göre 
atideki tarzda muamele tatbik olunur: 

Eğer ruhsatname hilâfında yapılan işler mah
zurlu görülmez ve bu kanun hükümlerine mu
gayir bulunmaz ise tasdik edilmekle beraber ruh
sat resmi dört kat istifa olunur. 

Yapılan işler esas itibarile mahzurlu ve ka
nun hükümlerine mugayir görülürse bu mahzur
lar ve kanun hükümlerine uygun görülmeyen 
cihetler ıslah ettirilir. Islah edilmeyecek halde 
ise yıktırılır. Şehrin umumî plânına göre yola 
ve meydana tecavüz eden aksam yıktırılır. Ar
sanın şehir plânma uygun olmamasından dolayı 
tahriren menedildiği veya müsaade edilmediği 
halde devam edilen yapılar kezalik yıktırılır. 

Yukanki fıkralar hükmünce yıktırılacak bi
naların yıktırılması hakkında belediye encümen
lerince verilecek kararlar ashabına tahriren 
tebliğ olunur. Bu karara sahiplerinin bir hafta 
zarfında mahallî idare heyeti nezdinde itiraza 
salâhiyetleri vardır. İdare heyeti karan katî ve 
lâzimülinfazdır. 

Yıkılan binaların ankaz bedelinden ilk evvel 

yıkma masrafı istifa olunur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Ruhsatnamenin yapı yerine asılması 

MADDE 14 — Her yapı yerinde plân ile fen
nî hesapların ve ruhsatnamenin bir levhaya asılı 
olarak bulundurulması lâzımdır. 

Yapı sahibi ruhsatnameyi aldıktan sonra işe 
başlayacağı günü, üç gün evvel, belediyeye ha
ber vermeğe mecburdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Yapının önünün kapatılması 
MADDE 15 — Yollar üzerinde veya yollara 

5 metreden az mesafede yapılan yapı ve tamir es
nasında yaya kaldıranı bir metre serbest kala
cak surette yapınm şehirlerde tahta perde ile, 
kasabalarla belediyesi olan diğer yerlerde tahta 
perde veya başka bir şey ile çevrilmesi ve yolun 
yapı malzemesi ile doldurulmaması ve Mrletil-
memesi ve icabında geceleri yolun aydınlatıl
ması lâzımdır; bunlara riayet edilmediği tak
dirde belediye idaresi yapıyı durdurmağa salâ-
hiyettardır. 

Uzun zaman için tatil edilen bir yapınm etra
fındaki iskeleyi yıkıp tahta perdeyi cephe hat
tına kadar geri çektirmeğe belediyelerin salâhi
yeti vardır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ruhsatname müddeti ve uzatılması 
MADDE 16 — Ruhsatname müddeti ita tari

hinden itibaren bir senedir. Bu müddet geçtik
ten sonra yapıya başlanılmamış ise ruhsatname
nin tecdidi lâzımdır. İnşaata başlanıpta iki se
ne terkedilirse yeniden ruhsatname için beledi
yeye müracaat edilmesi lâzımdır. 

Muvakkat bir zaman için yapılmasına izin ve
rilmiş olan tesisatın müddeti ruhsatnamede tes-
bit edilir ve zamanı gelince belediye encümeni 
kararı ile temdit olunmadığı takdirde yıktırılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ruhsatname alınmasını icap ettiren tamirat 
MADDE 17 — Ruhsatname alınmasını icap 

ettiren tamirat şunlardır: 
A) Bir binanın büyüme ve küçülmesini istil

zam eden veya binanın cephelerini değiştirecek 
mahiyette olan tadil ve tamirler ile temellerin 
ve binanın tahkimine ait tadilât, 

B) Sokak üzerine iskele kurmağı icap ettiren 
her nevi tadil ve tamirler (Badana, boya ve sı
va için ruhsatiye alınmayacağı gibi bunlan yap
mak üzere kurulacak iskele için de ruhsatiye 
alınmaz), 

0) Binanın metaneti veya ziya ve hava mik-
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tan üzerinde tesir bırakan tamirler, 
Ç) Merdiven ve ocak yerlerinin değiştiril

mesi, 
D) Aptesane ve lâğım tesisatının değiştiril

mesi veya yeniden yapılması. 
SIHHÎYE ENCÜMENİ M. M. BAKTERİYO-

LOK REFÎK B. (Bursa) — Efendim; kerre içe
risinde (iskele kurularak yapılacak badana, bo
ya ve sıva için ruhsatiye alınmaz) şeklinde ola
caktır. 

REİS — Maddeyi tashihle beraber kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Mühendis, mimar ve inşaat 
kalfası bulunan mahallerde inşaata nazaret ile 
mesuliyetini deruhte etmiş olan mühendis, mi
mar veya kalfa, her hangi bir sebeple olursa 
olsun inşaattan çekildiği takdirde belediyeyi tah
riren ve resmen haberdar etmeğe mecburdur. 
Aksi takdirde inşaatm sonuna kadar kanunî me
suliyetten kurtulamaz. İnşaat sahiplerinin yeni
den gösterecekleri mühendis, mimar ve kalfa
lar dahi mesuliyeti deruhte etmeden inşaata de
vam edemezler. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl: 3 
Yapıda riayet edilmesi lâzımgelen 

fennî şartlar 
Sıcak ve soğuk zamanlarda yapı 

MADDE 19 — Gölgede nakıs dört dereceden 
sonra harçlı yapı yapmak memnudur, tncimadı 
tehir edebilecek fennî tedbir ittihaz edildiği tak-

A dirde belediyelerce inşaata müsaade edilebilir. 
Gölgede zait 30 dereceden fazla hararet bulunursa 
harç ve betonun suluca olması ve tuğla ile taşla
rın suya batırüarak kullanılması belediyelerce 
emrolunabilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Binaların arasında bırakılacak mesafe 
MADDE 20 — Birinci madde mucibince ya

pılacak yeni plâna göre bitişik bina yapılması 
yasak edilen yerlerde yapılacak her kârgir bina
nın iki tarafında en aşağı üçer ve 28 inci mad
de mucibince inşaata mesağ verilen yerlerde ya
pılacak her ahşap binanın iki tarafında en aşa
ğı beşer metre açıklık bırakılacaktır. Bu açık
lıklar üzeri kapalı her türlü çıkıntılardan ari 
olarak muhafaza edilecektir. Bu gibi yerlerde 
şahıslar uhdesindeki arsaların miktarı böyle 
açıklıklar bırakılarak bina yapmağa müsait ol-
mayıpta iki tarafında sahipli arsalar bulunursa 
6 ncı madde hükmünce muamele yapılır . 

İki tarafında arsa bulunmayıpta binalar bu
lunursa bu yer şuyulandınlarak altıncı madde 
mucibince kıymeti mukabilinde iki tarafındaki 
bina sahiplerine temlik olunur. Münferit bina

ların arka bahçeleri dahilinde sahiplerinin yap
tıracakları atelye, garaj, odunluk, kömürlük, 
mutfak gibi müştemilâtın irtifaı iki buçuk met
reyi geçmemek şartile maddedeki açıklddara 
tâbi olmayacaktır; ancak bunların arkalarının 
kârgir duvar olması lâzımdır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Arsaların yol seviyesine göre düzeltilmesi 
MADDE 21 — Müstakbel şehir haritasına 

nazaran ve sokakların alacağı yeni irtifa se
viyesine göre arsa sahiplerinin - ahann hu
kukunu sıyanet etmek şartile - arsalarını bele
diyelerin vereceği talimat dahilinde tanzimine 
belediyece müsaade edilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yaya kaldırımlarının şekli 
MADDE 22 — Yaya kaldırımlarının ayni 

ada etrafında mütemadi olarak yapılması mec
buridir. Yaya kaldmmlanndan bina içine 
araba geçirilmesi gibi bir lüzum halinde yol 
ortası, kenarının yaya kaldırım ile fennî bir 
tarzda birleştirilmesi icap eder. 

Yaya kaldırımı yapılmamış olan yerlerde 
bina sahipleri tarafından yaptırılacak yaya kal
dırımlarının dahi belediye tarafından tesbit edi
len şartlara uygun olması lâzımdır. Sonradan 
bütün adanm yaya kaldırımları yapılırken bu 
surette evvelden yapılmış olan kısım sahibine 
bundan dolayı bir mükellefiyet tahmil edilmez. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Binaların rengi 
MADDE 23 — Her caddenin binalarının cep

heleri ile bahçe parmaklıklarına vurulacak bo
yaların renklerini tayine belediyelerin salâhiyeti 
vardır. Yeniden bina yapanlar ve mevcut bina
ların boyalarını yenileyecekler belediyenin kara
rına riayetle mükelleftir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bahçe duvarları 
MADDE 24 — Bahçe duvarlarının yol üs

tüne isabet ©den kısımlarının mevkiine göre 
yüksekliği bir buçuk metreyi geçmemek üzere 
belediyelerce tesbit olunur. Bir buçuk metre 
yüksekliğinde yapılan duvar üzerine bir met
re yüksekliğinde parmaklık yaptırılabilir. Me
yilli yerlerde bahçe duvan bu esas dairesinde 
kademeli yaptırılır. 

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

Bina çıkıntıları ve merdivenli methaller 
MADDE 25 — Bir binada yol üzerinde çı-
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kmtı yapabilmek için bulunduğu yolun 9,5 met-
a*e veya. bundan geniş olması ve cephe uzunlu-
.ğunun üçte ikisini geçmemek suretile yaya 
kaldırımından en aşağı üç metre 25 santimetre 
yüksek ve arsa hududundan en aşağı iki metre 
açıklıkta bulunması şarttır. Bu çıkıntıların ge
nişliği 75 santimetreden fazla olamaz. 

Bina methallerinde merdivenler yola ve kal
dırıma tecavüz edemez. Tecavüz ettiği takdir
de on beş gün içinde kaldırılması sahibine ih
tar edilir ve kaldırılmaz ise belediye tarafından 
yıktırılır. Yıktırılma parası sahibinden almır. 

DAHİLÎYE E. KÂTÎBt N. HALÎT B. (Bur
dur) — Efendim, bu 25 inci maddede bir bi
nada yol üzerinde çıkıntı yapabilmek için bu
lunduğu yolun 9,5 metre veya bundan geniş ol
masıJâzımdır deniyor. Halbuki bizim madde
mizde 9,5 metreyi kabul etmedik, bundan fazla 
olmasını kabul ettik. Çünkü malûmu âliniz çı
kıntı 9,5 metreden geniş olan yollarda olmalı
dır. Ondan dar olan yollarda çıkıntı yapmak 
müruru uburu işkâl eder. Sıhhiye encümeni ile 
ihtilâfımız buradadır. 

BAKTERÎYOLOK REFÎK B. ( Bursa ) — 
Dahiliye encümenine göre 9,5 olmayıp ta 9,75 ol
sa o yolda çıkıntı yapılabilir. Biz ise 9,5 ta da 
yapılabilir diyoruz. İhtilâfımız 25 santimetre 
üzerindedir. 

REİS — Rica ederim muhavere etmeyiniz. 
Son encümenin kararını reye koymağa mecbu
rum. 

HALlT B. (Burdur) — izah edeyim efen
dim. 

Dr. HAKKI ŞÎNASÎ Pş. (Erzurum) — Sıh
hat encümeni fennen 9,5 metreyi kabul etmek
tedir. 

HALÎT B. (Burdur) —- Efendim, encümeni
mizde bu lâyiha tetkik edilirken mebdeinden 
müntehasma kadar fen memuru bulunmuştur. 
Malûmu âliniz bu mesele sıhhat meselesinden zi
yade mimarî, fennî meseledir. Buna göre 9,5 
metreden fazla olmalıdır. 

Sokakların iki tarafındaki evlerin çıkıntıla
rına müsaade ediyoruz. Eğer 9,5 metre olursa 
bu çıkıntılarla sokak daha ziyade darlaşır ve 
mürur ubur işkâl edilmiş olur. Mesele bundan 
ibarettir. Biz mümkün olduğu kadar geniş 
caddelerde buna müsaade ettik. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET EN
CÜMENİ M. M. BAKTERÎYOLOK REPÎK B. 
(Bursa) — Efendim, arzettiğim gibi biz 9,5 met
re dedik, aramızda ufak bir fark var. Yani 
uzun boylu bir fark yoktur. 

TAHSÎN B. (Aydın) — Efendim, bir çıkın
tının 9 veya 9,5 metre olması ne mimariyi bozar 
ve ne de havanın cereyanına mâni olur. Asıl 
mesele şahnişinlerin yapılmasına müsaade edil
memelidir. Şahnişinler yalnız Türkiyede var
dır. Başka yerde yoktur. 

REFÎK B. (Konya) — Efendim, Dahiliye 

i encümeninin noktai nazarını reye koyunuz. Mec
lisi Âli hakem olsun. 

REÎS — Efendim, maddeleri tadil eden son 
encümenin maddesini riyaset reye koymağa 
mecburdur. Diğer bir teklifi reye koyabilmek 
için takrir vermek lâzımdır. Elimde öyle bir 
takrir olmadığına göre son encümenin okunan 
maddesini reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Balkon ve taraça ve pencere korkulukları 
MADDE 26 — Her türlü binada balkon ve 

taraça etrafında en az yetmiş beş santimetre yük
sekliğinde korkuluk veya parmaklık yapılması 
mecburidir. Halen eksik olanların hemen ikmali 
lâzımdır. 

Her türlü binalarda pencere tabanları, döşe
meden itibaren 75 santimetreden alçak olanla
rın pencere dışına taban seviyesinden itibaren 
60 santimetre yüksekliğinde parmaklık konula
caktır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Zemin katı ve yol seviyesi 
MADDE 27 — En arızalı arsalarda bile ze

min kati yol seviyesinden en çok elli santim
den aşağı ve iki metreden yukarı olamaz. 

Bodrum kapılarının ve methallerinin yol cep
hesinde olmasına müsaade edilemez. Zemin ka
tında bina cephesini on santimi tecavüz edecek 
cumba yapılması yasaktır. Zemin katı tabanı 
pencerelerinin kanatlan açıldığı zaman yine bi-
na cephesini on santimden fazla geçmemesi lâ
zımdır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yangın duvarları 
MADDE 28 — Çevre duvarları taş, tuğla ve 

bunların bulunmadığı yerlerde kerpiç ve buna 
mümasil meddelerden, iç duvarları ile döşeme 
ve tavanları tahtadan olan yapılar yarım kâr-
gir, çevre ve bölme duvarlarile çatıdan başka 
döşemesi ve tavanları yanmaz ve ateşi başka 
yere sirayet ettirmez maddeden olan yapılara 
tam kârgir denilir. Hımış, tahta kaplama ve 
bağdadi veya duvarları tel üzerine sıvalı yapı
lara ahşap denilir. Şehir içinde bitişik yanm 
kârgir yapılar arasındaki duvarlar çatmm her 
yerinde kiremitten 80 santimetre yüksek yapı
lacaktır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Bir binada ışıklık yapılma
sı lüzumu hâsıl olur ise ışıklığm genişliği bu vası
ta ile aydınlık alacak mahallin büyüklüğüne gö
re tesbit edilir. (ÎM katlı binalarda eni en aşağı 

, bir metre olmak üzere dört metre murabbaı ve 
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daha fazla katlı olanlar da altı metre murabbaı 
olmalıdır. Işıklıklann etrafı kârgir olmalı ve 
açık renkte sıvanmalı ve en aşağı katta bina da
hilinde methali bulunmalıdır. 

Işıklıklarm üzeri cam ile kapalı ise hava de
ğiştirici menfezler yapılmalıdır. 

RElS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Soba borulan 
MADDE 30 — Yeni yapılan binalarda soba 

boruları mutlaka baca vasıtasile dısanya çıkartı
lır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bacaların ebadı 
MADDE 31 — Bacalar için en aşağı genişlik 

14 santimetredir. Bacaların haricî satıhlarına ah
şap bir kısmın bitiştirilmesi caiz olmayıp ara yer
de en az 15 santim bir açıklık bırakılmalıdır. 

Baca binanm muhit duvan içinde yapılacak 
ise bu duvarlar 25 santimetreden az olduğu tak
dirde bacanın dış duvarlan 12 santimetre tuğla -
dan ve tuğla olmayan yerlerde yanmayacak 
maddelerden yapılmalıdır. 

İmalâthane bacalanmn iç borularının en a-
şağı 30 santimetre olması şarttrr. 

BAKTERİYOLOK REFİK B. (Bursa) — E-
fendim; dördüncü satırdaki (santim) kelimesi 
santimetre) olacaktır. 

REİS — Maddeyi tashihle beraber kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bacalann yüksekliği 
MADDE 32 — Bacalar şakulen çatıya kadar 

örülmeli ve dam sathından yukan en yüksek 
noktaya nazaran elli santimetre daha yukanda 
olmalıdır. Bacanın çatıdan yukan çıkan kısmı 
bir buçuk metre irtifaı geçerse bacayı demir 
kancalarla çatıya bağlamak lâzımdır. Bir ba
canın ayni bina içinde 45 derece meyle kadar 
eğri yapılması caizdir. Bu takdirde meyil 15 de
receyi geçerse kıvrılan noktada iyi kapanabile
cek bir temizleme menfezi bırakılmalıdır. İki ev 
bacasının bir birine raptı memnudur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Döşeme seviyesile tavan arasındaki mesafe 
MADDE 33 — Ev ve apartrmanlarda döşeme 

seviyesile tavan arasında en aşağı 2,85 metrelik 
bir mesafe olmalıdır. Bodrum ve çatı katlan 
iki metre yirmi santim irtifamdan aşağı olamaz. 
Odun ve kömürlükler müstesnadır. 

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

Mutfak ve aptesane ve banyo yerleri 
MADDE 34 — Banyo yerlerinin en aşağı üç 

buçuk metre murabbaı sathında olmak üzere bir 
metre 70 santimetre genişliğinde olması lâzımdır. 
Aptesaneler en aşağı 90 - 120 santimetre ge
nişliğinde olmak üzere bir metre murabbaı sa
hasında olacaktır. Mutfaklar en aşağı iki 
metre genişlikten ve beş metre murabbaı mesa-
hai sathiyeden küçük olamaz. Mutfak, apte
sane ve banyo döşemeleri malzeme ve usta bu
lunan yerlerde mutlaka beton veya tuğla ola
caktır. Mutfak, aptesane ve banyo yerleri
nin kâfi miktarda hariçten ziya ve hava alma
sı lâzımdır. 

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

Mutfak, aptesane ve banyo yerlerinde 
fennî tedbirler 

MADDE 35 — Kanalizasyon (ana lâğım) 
olmayan yerlerde kirli sular için yapılacak çu
kurlar fen dairesinde yapılmalı ve ne koku ve 
ne de mayiat harice tereşşüh ettirilmemelidir. 

Lâğımlar ve ahırlar, su kuyularından en 
aşağı on metre mesafede olmalıdır. Bu mesafe 
arazinin cinsine ve kuyu taban ve cidarının 
gayrikabili nüfuz olarak inşa edilip edilmedi
ğine tâbi olmak üzere mahallî sıhhiye heyetince 
tezyit veya tenkis edilebilir. 

ŞAHİN B. (Gazi Antep) — Bu lâğımlar ku
yudan 10 metre mesafede olması toprak olduğu 
zamandır, kaya olursa ne kadar 'olacaktır? Bu
nun için ne düşünülüyor? 

BAKTERİYOLOK REFİK B. ( Bursa ) — 
Efendim, lâğımlarla su kuyulan arasındaki me
safeler maddede muharrerdir. Gayrikabili nüfuz 
olan yerlerde mesafenin çoğaltılmasını veya 
azaltılmasını nasıl sıhhiye komisyonuna bnak-
mışsak kaya zuhur ettiği zaman da mesafenin 
uzatılıp veya kısaltılması hakkında sıhhiye ko
misyonu karar verecektir. 

ŞAHİN B. (Gazi Antep) — Mahalli sıhhiye 
komisyonu mu? 

BAKTERİYOLOK REFİK B. ( Bursa ) — 
Evet efendim, mahallî sıhhiye konıisyonlan. 

REFİK B. ( Konya ) — Ankarada yeni ya
pılan Yenişehirde lâğım olmaması yüzünden f en-
nen, bilhassa mütehassısların ifadesine göre, 
Yenişehirin hayatı uzun müddet tehlikeye ma
ruzdur. Yeni yapılan kanun münasebetile bil
hassa Yenişehir için bu tehlikenin izalesi çaresi 
düşünülmüş müdür, ne yapılacaktır? 

MALİT B. ( Burdur ) — Ankara Yenişehiri 
için mi? 

REFİK B. ( Konya ) — Evet efendim, An
kara. 

HALİT B. ( Burdur ) — Ona Vekil Bey ce
vap versinler. Encümen böyle bir şey düşün
medi. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla) 
— Efendim, malûmu devletleri şehirlerin lâ
ğımları; sulan ve havalan kadar mühim bir 
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iştir. Her şehrin tabiatine göre bunun cinsi, 
nevi ve tarzı değişmektedir. Kabiliyeti nüfuzi-
yesi çok olan kumlu topraklarda ekseriya ku
yular yapılmaktadır veyahut toprağm içine nü
fuz ettirecek surette kör kanallara bağlanmak
tadır. 

Bir çok yerlerde tasfiye edilerek nehirlere 
akıtılmaktadır. Bizim memleketimizde henüz 
lağım keyfiyeti fennî olarak denebilir ki hiç bir 
yerde yapılmamıştır, Îstanbulda yapılan dahi 
bu gün ikmal edilmemiştir. Fenne derecei mu
tabakatı hakkında bir fikrim yoktur. Ankara-
da lâğım meselesi çok düşünülmüştür. Anka-
ranın vaziyeti, toprağının Mili olması sebebi-
le bu vaziyet bir çok yerlerde kuyular sure-
tile halledilmiştir. Kuyular arasıra tahliye edi
liyor, bu şekilde bu iş hallediliyor. Müruru 
zamanla kil tabakalarının nüfuza müsait oldu
ğu görülmektedir. Ankara iman veyahut be
lediyesi fırsat buldukça en mühim yerlerde bü
yük lâğımlara bağlayarak kuyuları tahliye et
mek tasavvurundadır. Fakat bu gün veya ya
rın yapılacağını söyleyecek vaziyette değilim. 

Kuyuları tahliye için biri sıhhiyeye biri be
lediyeye ait olmak üzere iki vidanj makinemiz 
vardır. Bunlar kâfi gelmiyor. Şehir otobüs 
meselesinin halli düşünülürken bu mesele de 
düşünülmektedir. Şimdilik vidanj makineleri 
getirip sık sık kuyuları boşaltmak ve bu suret
le sızıntılardan temelleri korumağa çalışmak
tayız. 

KÂZIM Pş. ( Diyarbekir ) — Yalnız biraz 
ucuz olsa. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Yağmur boruları kanalizas
yon mevcut olan yerlerde doğrudan doğruya 
buraya ve olmayan yerlerde yaya kaldırımla
rından on santimetre yüksekliğe kadar aşağı in
dirilecektir. Halen buna muhalif olanların bir 
sene zarfında ıslahı icap eder. 

RElS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yağmur borularının genişliği 
MADDE 37 — Yağmur borularının kutru 

en aşağı 8 santim olup bir binaya lâzım yağmur 
borusunun adedi şu suretle tesbit olunur: 

Yağmur boruları maktalarının mesahai sathi-
yesi mecmuundan sathmm metre murabbaı ade
di kadar santimetre murabbama müsavi olmalı
dır. 

Yağmur boruları münteha parçaları ya font 
borudan veyahut zeminden itibaren bir buçuk 
metreye kadar siper içinde olmalıdır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Merdivenler 
MADDE 38 — Üç basamaktan ziyade merdi

venlere korkuluk yapılması lâzımdır. Bina dış 
methal merdivenlerinin tahtadan yapılması ya
saktır. Ahşap merdivenler ancak hususî bina
lar içinde yapılabilir. Apartıman, mektep, sine
ma ve otel gibi umumî yerlerde yapılamaz. Altı 
geçit olan merdivenlerin her yerinde en aşağı 
bir metre 80 santimetre yükseklik olmalıdır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Basamakların ebadı 
MADDE 39 — Basamak genişliği en aşağı 25 

ve yüksekliği en çok 18 santimetredir. Umumî 
müesseselerde yükseklik en çok on beş ve geniş
lik en az 30 santimetredir. Bodrum ve tavan 
arası merdivenlerinde genişlik için 23, yüksek
lik için 20 santimetreye müsaade edilir. Yalnız 
bir aileye mahsus merdivenlerde basamak tülü 
bir metre ve kat adedi çoğaldıkça onar santim 
fazla olarak bir buçuk metre genişlikte olmalı
dır. Umumî binalarda basamak uzunluğu bir 
buçuk metre ve bodrum ve tavan arasında 75 
santimetre kâfidir. Helezoni merdivenlerde mih
verden 15 santimetre mesafede, en az on santi
metre basamak genişliği olmalıdır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.,. Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Pencere ve kapılar 
MADDE 40 — Bir mahalde açılacak pence

relerin satıhları mecmuu en aşağı o mahal mak-
tai ufkisinin onda birine müsavi olmalıdır. 

Aptesanelerde pencere genişliği 70 santimet
re murabbaı olmak ve döşeme seviyesinden pen
cere tabanına kadar yüksekliği en aşağı 90 san
timetre bulunmak lâzımdır. Kapı- yükseklikleri 
bodrum ve tavan aralarında iki metreden al
çak ve (90) santimetreden dar olamaz. Oda ka
pılan yüksekliği en az iki metre ve genişliği 
90 santimetredir. Sokak kapılarının genişliği en 
az bir metredir. Umuma mahsus yerlerde içeri
ye açılır kapılar yapılması yasaktır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Havagazı tesisatı 
MADDE 41 — Binalar dahilinde havagazı 

boruları ancak kaynama demir veya çelikten 
olabilir. Bilhassa kurşun borulann kullanılma
sı yasaktır. Şehir dahilinde bilcümle umumî 
tesisat güzergâhlarının 'herkes tarafından kolay
ca bulunacak veçhile işaretler ile gösterilmesi 
lâzımdır. Bilhassa şebeke tekatu noktalan ev
lere girdiği noktalarda ve büyük binalarda kâfi 
surette emniyet tertibatı yapılması şarttır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Yağmur borularının uzunluğu 
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Patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlede siperi 

saika ve damlarda siperler 
MADDE 42 — Mebani muhafazası, insan ve 

hayvan hayatının tehlikeden kurtarılması için 
belediye smırı dahilinde patlayıcı madddeler bu
lunan yerler ile yüksek veya sivri tesisata sa
ika siperi vazedilir. Keza halen mevcut olan^ 
lar ile bundan böyle tesisine müsaade edilecek 
çalalardan sathı ufkiye nazaran 45 dereceden 
fazla meyil zaviyesi teşkil etmiş olanlarının sa
çağı etrafında korkuluk yaptırdır. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTİN B. (Ko-
caeli) — Siperi saika bir ıstılahtır. Saika siperi 
diye terkibi değiştirmekle ne olacaktır. Ya ıs
tılah yerinde siperi saika olarak kullanalım, ya
hut nasıl ki beynelmilel ıstılah olarak otopsiyi 
aynen kabul ettik, buna da (Paratoner) diyelim. 

SIHHİYE E. M. M. BAKTERÎYOLOK RE-
PlK B. (Bursa) — Yıldınmtutan dense daha 
iyi olur. Karar Heyeti celilenindir. 

REİS — O iki kelimedir efendim. 
ADLİYE E. Mi M. SALÂHATTİN B. (Ko

caeli) — Efendim, (otopsi) gibi buda (Parato
ner) olarak kabul edilebilir. 

REİS — Elendim, «saika, siperi» kelimesi
nin «paratoner»olarak tashihile maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıl: 4 
Müstakil maddeler 

MADDE 43 — Belediye teşkilâtı olan yerler
de her nevi yapılar « Hükümet ve resmî diğer 
müesseselere ait olanlar dahil » bu kanun hü
kümlerine tâbidir. Yapı tabirile toprak altında-
ve üstünde sabit ve müteharrik ve daimî ve mu
vakkat bilcümle tesisat ile bunların; ilâve te
beddülleri anlaşılır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yıkılmağa başlayan bina ve duvarlar 
MADDE 44 — Yıkılacak halde bulunanı ve 

imarx> kabil olmayan bıralalmış binalar veya du
varlar belediyeler tarafından belediye encüme
ni kararile hemen yıktınlacaktır. Bu kabü bina 
veya duvarların sahipleri varsa yıktırılması için 
belediye tarafından en az on beş gün müddet 
tayin edilerek sahiplerine bir ihbarname gönde
rilir. Bu müddet zarfmda sahipleri tarafından 
yıktmlmazsa belediyeler tarafından derhal 
yıktırılır. Yıktırma masrafına tekabül edecek 
miktarda ankaz satılır ve masraf bundan tesvi
ye olunur. Yıktırılması icap eden binaların on 
beş gün müddete tâbi tutulması tehlikeli görül
düğü fen memuru tarafından tahriren, beyan 
olunduğu takdirde sahiplerine çabuk ihbarna
me gönderilir ve sahibi tarafından 24 saat için
de boşaltılmaz veya yıktınlmazsa belediye tara
fından gene belediye encümeni kararile yıktı-
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nlarak bedeli evvelki fıkra mucibince tahsil 
olunur. 

REİS —Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şehirdeki ağaçlar 
MADDE 45 — Şehir içinde ve dışında müs

takbel şehir haritaları mucibince ağaçlık olarak 
tesbit edilmiş olan yerlerde belediyece tayin 
olunacak günlerde her evin senede bir ağaç 
dikmesi veya diktirmesi ve bunların belediye
ler tarafından muhafazası mecburidir. Şehir 
dahilinde nüfusunun iki misli miktarda metre 
murabba^ ağaçlık olan yerler bu madde hükmün
den müstesnadır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Yol levhaları ve bina numaralan 
MADDE 40 — Her belediye bir sene içinde 

yol ve sokak levhalarını ve bina numaralarını 
muntazam bir surette tamamlamağa mecburdur. 

Her sokağın basma o sokağın numarasını 
veya ismini taşıyan bir levha konacak ve so
kak ne tarafa doğru gidiyorsa o cihet bir ok 
işaretile gösterilecektir. Bina numaraları soka
ğın bir tarafında çift ve öte tarafında tek adet 
olarak konulacaktır. Bina numaraları binala
rın sokağa çıkılacak kapışma ve eğer bina bir 
bahçe içinde ise bahçe kapısına ve her halde 
sokaktan çok iyi görünecek bir yere konula
caktır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Arsaların sınırlan 
MADDE 47 — Müstakbel şehir haritalarının 

katiyet kazandığı tarihten itibaren bir sene için
de binalı ve binasız arsa sahipleri sınırlarını 
hendek veya tel gibi vasıtalarla tahdide mec
burdurlar. Bîr sene zarfında yapılmayan tah
dit muamelesi, masrafı arsa sahibinden alın
mak üzere belediyece yaptırılır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kuyular 
MADDE 48 — Kuyuların komşu hudutla

rından en aşağı beş metre ve komşu lâğım çu
kurlarından en aşağı on metre mesafede olma
sı şarttır. Maamafih mahallî sıhhiye heyetin
ce, bu miktar, arazinin cinsine veya kuyunun 
inşası tarzına göre tezyit veya tenkis edilebilir. 

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

Kanalizasyonlar 
MADDE 49 — Fennî kanalizasyon şebekesi 

bulunan mahallerde bina sahipleri lâğımlarını 
kanalizasyona bağlamağa mecburdurlar. Kana-
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îizasyon şebekesi olmayan mahallerde kanali
zasyon yapılıncaya kadar belediyeler mahallî 
ihtiyaç ve vesaite göre lâğım tertibatını göste
rir bir talimatname yaparlar. Bu talimatname
ler mahallî en büyük mülkiye memuru tara
fından tasdik edildikten sonra tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.,. Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ev nizamnameleri 
MADDE 50 — Bu kanun hükümlerinin tat

bikini gösterici nizamnameler Dahiliye vekâle
tince tanzim olunacaktır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 51 — Fırınların ve gıdaî maddele
rin bulunacaklan diğer mahallerin yapılarına 
ve sair hususlarına ait şartlar Dahiliye ve 
Sıhhiye vekâletleri tarafından tanzim olunacak 
bir nizamname ile tesbit edilecektir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

îlga edilen hükümler 
MADDE 52 — Ebniye kanununun 16, 19, 43, 

44, 47 ve 49 uncu maddelerile bu kanunun tadi
li hakkındaki 22 nisan 1341 tarih ve 642 numa
ralı kanun ve 26 mayıs 1926 tarih ve 92 numa
ralı tefsir hükümleri baki kalmak üzere ebni
ye kanununun diğer hükümleri ve zeyilleri lağ
vedilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

DAHİLÎYE E. N. MÜNİR B. ( Giresun ) 
— 123 numaralı kanunun tadilila köy muhtar
ları hakkında iki kanun lâyihası rardır. Vekâ
letin ademi müsaadesi yüzünden tabedileme-
miştir. Bunların ruznameye alınarak müstace-
len müzakeresini encümen namına teklif ediyo
rum. 

ADLİYE E. M. M. SALÂMATTÎN B. (Ko
caeli) — Evrakı varidenin 8 ineri numarasında 
evvelki sene ruznamesinden encümene iade edi
len izalei şüyu davalarmdan alınacak harca 
dair bir lâyiha vardır. Şimdi kabul buyuru
lar kanunda izalei şüyular hakkında yeni hü

kümler kabul edildiği için bu arzettiğim lâyi
hanın da bu gün ruznameye alınarak müzakere 
edilmesini rica ediyorum. Bir maddeden iba
rettir. 

REÎS — Dahiliye encümenince ruznameye 
alınması teklif edilen lâyihalar şunlardır. Ta-
bedilmemişlerdir. Birisi muhtarlıklar ve ihti
yar heyetlerinin ilgası hakkındaki lâyiha. Bu
nu reyinize arzedeceğim. Ruznameye alınması
nı kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğeri kantar resmi hakkındaki lâyihadır. 
Bu da tabedilmemiştir. Ruznameye alınması 
teklif ediliyor. Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Salâhattin Beyefendinin ruznameye alınma
sını teklif ettiği izalei şüyu hakkındaki lâyiha 
tab ve tevzi edilmiştir. Ruznameye almmasmı 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

1.0 — Belediye teşkilâtı olan yerlerdeki mulı-
tarlıklarla ihtiyar heyetlerinin kaldırılması hak
kında 1/603 numaralı kanun lâyihası ve Dahili-
ye encümeni mazbatası fil 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Müstaceliyetle müzakeresini teklif 
ediyoruz. 

REÎS — Müstaceliyetle müzakeresi teklif e-
diliyor. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. Maddelere geçilmesini kabul edenler., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ihti
yar heyetlerinin lâğvi hakkında kanun 

MADDE 1 — Belediye teşkilâtı olan yer
lerde mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri 
lağvedilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir 

MADDE 2 — Muhtelif kanunlarla ve niazm-
name ve talimatnamelerle bu muhtarlıklara ve 
ihtiyar heyetlerine verilmiş olan vazife ve salâ
hiyetler yapılacak bir nizamname ile belediyele
re, zabıtaya ve aidiyetine göre diğer devaire dev
redilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂHATTÎN B. (Ko
caeli)— Efendim, bu ikinci maddede yazılan ni
zamnamede, bu vazifelerin zikredilmesi arasın
da, şimdiye kadar muhtarlar, kanun hükmü kuv
vetinde olan eski nizamname ve talimatnameler
le ilmühaberlerden ücret alırlardı. Bu ücretlerin 

fil 156 ve ilâve numaralı matbua zaptın so-
nundadır. 
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şimdi de alınması lâzımdır. Çünkü onların ifa-
eitikleri vazifeyi yapmak için mutlaka teşkilât 
vücude getirilmelidir. Yoksa bu meseleden bir 
takım eytam ve eramil ve halk bir çok müşkülâ
ta tesadüf eder. Hali hazırdaki teşkilât bunu 
yapmağa kâfi değildir. Bendeniz maddede, alı
nacak ücretlerin gene istifa edilmesi kaydile 
yapılacak nizamnamede hiç olmazsa Dahiliye ve
kâletine salâhiyet verilmesini teklif ediyorum. 
Bu hususu evvelce Dahiliye encümeninde bir not 
ile bildirmiştim. Bu şekilde olmazsa bunun başka 
türlü imkân çaresi de yoktur. ( Takrir veriniz 
sesleri). 

REİS — Salâhattin Bey takrirlerini yazm-
caya kadar evvelce verilen reylerin neticesini ar-
zediyorum: 
^ Ankara yüksek ziraat enstitüsü hakkındaki 

kanun lâyihasına (193) zat rey vermiştir. Bina
enaleyh kanun (193) reyle kabul edilmiştir. 

Osmanlı bankasının imtiyaz müddetinin tem
didi hakkındaki kanun lâyihasına (189) zat rey 
vermiştir. Binaenaleyh kanun (189) reyle kabul 
edilmiştir. Orta ziraat mektepleri muallimleri 
hakkındaki kanun lâyihasına (159) zat rey ver
miştir. Binaenaleyh kanun (159) reyle kabul 
edilmiştir. 

Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi ak-
tetmeyen Devletler ülkesinden TürMyeye yapı
lacak ithalâta memnuiyetler veya tahdit veya 
takyitler tatbikına dair olan kanuna müzeyyel 
kanun lâyihasına (166) zat rey vermiştir. Bina
enaleyh kanun (166) reyle kabul edilmiştir. 

Şûrayi devlet azalığı için yapılan intihabın 
neticesini arzediyorum: Bilecik valisi Emin Bey 
207 rey, Bursa valisi Fatin Bey, 208, Doktor Ki
lisli Rifat Bey 207, Nuri Bey 207 rey almışlar
dır. Talât, Muammer, Cemil Beyler de birer rey 
almışlardır. Binaenaleyh Emin Bey, Fatin Bey, 
Doktor Rifat Bey, Nuri Bey Şûrayi devlet aza-
lıklarma intihap edilmişlerdir. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere edilmekte olan muhtarlıkların lâğ-

vi hakkındaki kanun lâyihasının arzettiğim se
beplere mebni ikinci maddesinin aşağıda yazılı 
surette tadilini arz ve teklif eylerim: 

(Muhtelif kanunlar ve nizamname ve talimat
namelerle bu muhtarlara ve ihtiyar heyetlerine 
verilmiş olan vazifeler ve salâhiyetler, bunlar 
için istifa edilmekte olan ücretler resim olarak 
alınmak üzere yapılacak bir nizamname ile be
lediyelere, zabıtaya ve aidiyetine göre diğer de-
vaire verilmiştir). 

Kocaeli 
Salâhattin 

İBRAHİM YÜRÜK B. (Balıkesir) — Efen
dim, bu takrir ile muhtarların fukara ve muha
cirinden de ilmühaberler için ücret almalan 
lâzımgeliyor. Halbuki şimdiye kadar yapılage-
len teamülde bu gibi muhtacinden ücret alın

mamakta idi. Bu vaziyette bunları mağdur el-
mis oluyoruz. 

DAHİLİYE V. ŞÜKRÜ KAYA B. (Muğla)— 
Evet, bu gibi fıkara ve muhtacini istisna etmek 
doğrudur. Zaten nizamnameye de o kaydi ko
yarız. 

SALÂHATTİN B. ( Kocaeli ) — Müteamel 
ücretlerin nizamnameye alınması kaydini Dahi
liyeye bir salâhiyetle veriyoruz. Bu nizamname
den hariç olarak alman ücretler, şu veya bu şe
kilde olanlar istisna edilir denirse caizdir. 

REİS — Salâhattin Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar . . . Almayanlar . . . Nazarı dik
kate alınmamıştır 

O halde maddeyi aynen kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanuna muhalif olan diğer 
kanun hükümleri mülgadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun 1 ikinci kânun 1934 
tarihinden muteberdir. 

REİS r - Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler . .. Etmeyen
le r . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

±± — Şebin Karahisar mebusu İsmail Bey ve 
19 arkadaşının belediye vergi ve resimleri kanu
nunun 20 inci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da 2/83 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye encü
meni mazbatası fi] 

ŞAHİN B. ( Gazi Antep ) — İzahat verilsin 
Reis Bey. 

REİS — Müstacelen müzakeresi teklif edili
yor. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmemiştir. Şu halde ka -
nun reddidilmiştir. 

12 — îzalei şüyu davalarından ne suretle harç 
alınacağının tayin ve tefsiri hakkında S/24 nu
maralı Başvekalet tezkeresi ve Adliye. Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları [2] 

REİS — Müstacelen müzakeresi teklif edili
yor. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 

fi, 2] 320, 299 numaralı matbualar zaptın so
rumdadır, 
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isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Kabul edilmiştir. 

12 muharrem 1304 tarihli harç tarifesine müzey-
yel mehakimi sulhiye vazifesini ifa ile mükellef 
mehakim ve devairde alınacak harçlar hakkında 

12 eylül 1329 tarihli kanunu muvakkate bir 
madde ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — Bir gayrimenkulun hissedarlar 
arasında taksimine dair sulh mahekmelerinden 
verilen kararlardan maktuan (100) kuruş harç 
alınır. Taksimi mümkün olmayan gayrimenkulun 
satılarak bedelinin taksimi suretile şüyuun izale
sine müteallik verilecek hükümlerden müşam a-
çık antrma neticesindeki kıymetinin yüzde biri 
nisbetinde harç alınır. Bu harç müşariklerden 
hisseleri nisbetinde istifa olunur. 

icra dairelerince bu gibi hükümlerin icrasın
da başkaca resmi tahsil alınmaz. 

İSMET B. ( Çorum ) — Efendim, bir nok
tayı anlamak istiyorum. Izalei şüyua müteal
lik hükümlerin harçları hini icrada tahsil olun
mak üzere takdir olunuyor. Binaenaleyh ka
nunun neşrinde henüz icraya vazolunmamış hü
kümlere de bu kanun şamil midir, değil midir? 

ADLÎYE E. M. M.' SALÂHATTlN B. (Ko
caeli) — Efendim, sulh mahkemelerince veri
len hükümlerde harçlar müecceldir. Diğer 
mahkemeler gibi hemen aimmaz. Bizim bu 
ikinci fıkrada yazdığımız; dava harcı ve bir de 
icra dairelerine gidip davayı icra ettirirse ay
rıca resmi tahsil alınmasın. 

İSMET B. ( Çorum ) — Reis Beyefendi, 
bendeniz son fıkra hakkında söylemiyorum. Ka

nunun metnindeki mefhum karşısında izalei 
şüyua müteallik hükümlerden alınacak harçlar 
hini icrada almıyor. Binaenaleyh henüz icra
ya konulmamış hükümler hakkmda bu kanu
nun şümulü var mıdır, yok mudur? 

ADLİYE E. M. M. SALÂHATTlN B. (Ko
caeli) — Olmak lâzımgelir. Çünkü bunun 

kanun halinde encümence yapılması, tefsir ta-
lebile ne harç alınacağı tereddüt edildiği anla
şıldı, onun üzerine bu lâyiha tanzim edildi. 
Binaenaleyh tereddüt vaziyeti hâsıl olunca bu 
kanunun hükmünü tatbik etmek lâzımdır. 

İSMET B. ( Çorum ) — Şu halde bu kanun 
neşrinden sonra dahi icraya vazedilecek hü
kümlere dahi şamildir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini kabul 
edenler... Etmeyenler..^ Kabul edilmiştir. 

Efendim, Meclisi Âlinin bu hafta içinde ta
til yapması muhtemeldir. Tensip buyurursanız 
her gün için içtima edelim ( Muvafık sesleri ). 

Şu halde yann saat on dörtte toplanılmak 
üezere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

««•»» 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü kanununa verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Alî B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : lÇ3 

Kabul edenler : 193 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 123 
Münhal 1er : i 

/ Kabul edenler J 

îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Yaşar B. 
Amasya 

Esat B. 
tsmail Hakkı B. 

Nafiz B. 
Ankara 

Eşref B. 
Halit Ferit B. 
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Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
ibrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa. Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 'r 

Çankırı 
Mustafa AbdülhalikB. 
Rifat B. 

İTalât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
I^ekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
I Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
İKâzTm B. 
Revket R 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
IHasan Fehmi B. 

Şevket B. 
Hakâri 

İbrahim B. 
îçel 

Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Elayrullah B. .i 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Zîyaettin Karamursal 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. •*•• 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
İMemet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sim B. 

I Konya 
Ali Fuat Pş. 
khmet Hamdi B. (Mezun) 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 
|Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Vasıf B.. 

Manisa 
Memet Sabri B. i 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
|Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Uhmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
jFuat B. 

B. 

B 
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Samsun 

Dr. Asım B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasim B. 

Remzi B. 
Şebin Karahisar 

ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 

Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 

Refet B. 
Yozgat 

Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Rifat B. 

Reye tştiark etmeyenler 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi.B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(Rs. C.) 
Şakir B. "' 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. (Me 
zum) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bay azıt 
ihsan B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 

Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazlıar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Edirne 
Şakir B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç. Ali B. 

Giresun 
Münir B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoglu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. ibrahim Tali B. 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 

Salâh Cimcoz B s 

Yaşar B. 
İzmir 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B. 

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

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B, 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Talât Haşim B. 
Manisa 

Dr. Samı B. 
Kani B. 
Mustafa Fevzi B, 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mi/tat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
trfan Ferit B. (I. Â.) 

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

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. ; 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 
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Bıvas 

İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
İSüreyya TevfikB. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 

|Hasan B. (Es. V.) 
Vrfa 

Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
İHakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
|Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B, 
[Hasan B. 
Ragrp B. 

Osmanl ı b a n k a s ı n ı n imt iyaz m ü d d e t i n i n temdid i h a k k ı n d a k i k a n u n a 
ve r i l en r e y l e r i n ne t ices i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

• 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
Ali B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup- B. 
Rifat B. "V 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 189 

Kabul edenler : 189 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 127 
Mûnhaller : 1 

/ Kabul-edenler ] 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Reşit Galip Bs 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâzız 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Gaf er B. -J 
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Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket Bs 

Gümüşane 
Edip ServetB. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket Bs 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

îstaribvl 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Hıza B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

îzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerreın B. 

Kars 
Memet Nazif B, 

Ömer Kâmil B. 
Kastamonu 

Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
İRefik B. 
Tahsin B. 
İVelet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit Bs 
[Şevket B. 

Kocaeli 
ÎAli B. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
İRagıp B. 
[Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ali Fuart Pş. 
[Mustafa B. 
İMustafa Lûtfi B. 
\Taim Hazim B. 
Refik B. 
Sırn B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 

Malatya 
ismet Pş. i 
Abdülmuttalip B. 
Vasıf B 

Manisa 
|Dr. Saim B. 
Memet Sabri B« 
Osman B. 
Tahir B. 
Turgut B. 

Maraş 
[Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Ferit Celâl B. 
İHamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
[Hasan Reşit B. 

Niğde 
lAhmet Vefik Bs 
[Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
[Hamdi B. 
[ismail B. 
Recai B. 

Rize 
[Akif B. 
Ali B. 
İAtıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
[Dr. Asım B. 
İEtem B. 

Sürt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ÎRahmi B. 
İRasim Bj 
Remzi B. 
[Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
|Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
[Faik B. 

I 
Tokat 

[Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
[Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
[Nebizade Hamdi B. 
[Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Vrfa 
Behçet B. 
İRefet B. 

Yozgat 
A.hmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
[Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
[Esat B. 
Halil B. 
[Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arulkoğlu Damar B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
[Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
İMuslihittin Abdullah B. 

Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
[Dr. Nazifi Şerif B. 
[Rasih B. 

Artvin 
|Asım B. 
Memet Ali B. (I. Â.) 

Aydın 
[Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun ) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
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Bayazıt 

Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. (Mezun) 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. • 

Bursa 
Dr. Galip B. 
Refet B. (R. V. ) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü Bs 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzurum 
Aziz B, 
Nafi Atuf B. 

JNecip Asım B. (Mezun) 
Gazi Antep 

Kılıç Ali B. 
Giresun 

Hakkı Tarık B. 
Eakâri 

ibrahim B. 
İstanbul 

Abdülhak Hâmit B. 
lAkçuraoğhı Yusuf B. 
İAftmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz Bs 
Yaşar B. 

îzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. ' n 
[Muhittin Pş. 

Kastamonu 
ûr. Suat B. (Mezun) 
Halil B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

ILûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Konya 
âhmet Hamdi B. (Mezun) 
Kâzım B. 
İKâzım Hüsnü B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
Üasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim Bs 

Manisa 
Kani B. 
[Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
İMitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (I. Â.) 

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

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Maki B. 

Ordu 
JAhmet ihsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Esat B. 

IHasan Cavit B. 
Samsun 

Emin B. (Mezun) 
İMemet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Izühtü B. 

Siirt 
İMahmut B. 

Sinop 
(ibrahim Alâettin B. 
|Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. /•' 

Sivas 
llsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
İŞemsettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Ali Şeydi B. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
jAli Saip B. 
İMemet Emin B. 

Van 
İHakkı B. 
|Münip B. 

Yozgat 
lAvni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B& 
İRagıp B. 
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Orta ziraat mektepleri muallimleri hakkındaki kanuna verilen 

reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
İsmail Hakkı B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münlıaller 

317 
159 
159 

0 
0 

157 
1 

/ Kabul edenler ] 

Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B s 

Mustafa Fehmi B. 
Ref et B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri Ba 

ibrahim B. 
Çanakkale 

Osman Niyazi B. 
Çankırı 

Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Benizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesul, B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. * 
Şeref B .„ 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
ıVazıl Alı mel B 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
lıldip Servet B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
A1İ Raııa B, 
Hayrullah B. "/ ; 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin Karamıırsal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B, 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
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Sim B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B, 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tabir B. 
Turgut B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.;> 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
Euşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. (Mezun) 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rıfat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
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Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 

Etem B. 
Sinop 

Hulusi B. 
Sivas 

Rahmi B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş B. 

[Reye iştirak etmeyenler ] 

Memet Ali B. (1. Â.) 
Aydın 

Adnan B. 
Dr. Reşit Galip B. (V.) 
3r. Mazhar B» 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(1. A.) 
îhsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Abbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

ÇanakkaU 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. > 

Çanktn 
Mustafa AbdüHhalik B. 
(V.) 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B, 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Halil Nihat B. " " ^ 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. -
Refet B. 

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

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 

- 1 6 9 -



I : 6 8 1 0 - 6 - 1 9 3 3 C : 1 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. (Me
zun) 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Refik B. 

Kütahya 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşîm B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B (Mezun) 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
trfan Ferit B. (t Â.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi J3-

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

Ordu 
\hmet İhsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Memet Hacıyunus B. 
Ruşeni B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. (Me
zun) 

Trabzon 
Mi Şeydi B. 

JJrfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

Ticaret mukavelesi vey modüs vivendi aktetmiyen devletler ülkesinden Tür-
kiyeye yapılaeak ithalâta memnuiyetler veya tahdit veya takyitler tatbikına 

dair olan kanuna müzeyyel kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir.) 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler . 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller 

317 
' 166 

166 
0 
0 

150 
1 

/ Kabul edenler J 

tzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Yaş, 

Esa 
Ism 

ar B. 
Amasya 

t B. 
ail Hakkı B. 

Nafiz B. 
Ankara 

Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
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Muslihittiû Abdullah B. 
Antalya 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
tsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. ! 

Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B, 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. \ 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karta Memet B. 

Dr. Mustafa B. 
tsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. ı 

Edim* 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
jeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasarı Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B, 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B, 

Gümüsane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

istanbul 
Ali Rana B, 
Dr. Refik B. 
Hamdı Mustafa B. 
Bayrullah B. 

Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B, 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

işporta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B., 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırn B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Vasıf B. 
Manisa 

Osman B. 
B.Tahir B. 

Turgut B. 
Maras 

Nuri B. 
Mardin 

Ali Rıza B. 
Mersin 

Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. *"" 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 

' Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Kardhisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 
Resai B. 

Trabzon 
Daniş Ba 
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Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Süleyman Sırn B. 
Urfa 

Behçet B. 

Zonguldak 
Esat B. 

Halil B. 
Bifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münîf B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. (V.) 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Eşref B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. -

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B (Mezun) 
Hacim Muhittin B. (Me
zun) 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halk B. 
(t A.) 
thsan B. 

Büecik 
İbrahim B. 
Salih B. (Mezun) 

Bolu 
Cevat Ahbas B. (Mezun) 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Dr. Galip B. (Mezun) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. (Mezun) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. İbrahim Tali B. 
Halil Etem B. 

Hasan Vasıf B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Baha Tâli B. (Mezun) 

FaikB \ 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. (Mezun) 

Hasa Fehmi B. _,,-
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Sırn B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 

Kâzrm B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut, B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Manisa 
) Dr. Saim B. 

Kani B, 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (t. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. " 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ermin B. (Mezun) 

Memet Hacıyunus B. 
Rüşeni B. 
Zühtü B. 

' Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
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Yusuf Kemal B. 
Stvas 

İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Şemsettin B.̂  
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

t : 6 8 10-G-193S 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 

Tokat 
ISüreyya Terfik B. (M«-
|zun) 

Trabzon 
İAli Şeydi B. 
Hasan B. (R. V.) 

C : 1 
Vrfa 

İAli Saip B. 
M. Emin B. 
İRefet B. 

Van 
İHakkı B. 
|Münip B. 

Yozgat 
lAhmet Avni B. 

[Ahmet Cevdet B. 
U.vni Doğan B. 
Kamdi B. 
[Süleyman Sim B. 

Zonguldak 
jCelâl Sahir B t 
kasan B. 
Ragıp B. 

»»^»«•« 
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Sıra No 288 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 15 inci maddesinin tef
siri hakkında 3/217 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî 

müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 2-VII-1932 
Sayı 6\1779 

Büyük Mfflet Meclisi Yüksek Beisliğine 

1683 numaralı tekaüt kanununun 15 inci maddesinin tefsiri hakkında Millî Müdafaa vekâ
letinden yazılan 27-VI-1932 tarih ve 788 numaralı tezkerenin bir sureti leffen arz ve takdim 
olunmuştur* 

Muktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
* Başvekil 

İsmet 

Millî Müdafaa vekâletinin 27 - VI - 1932 tairh ve 788 numaralı tezkeresi suretidir 

Başvekâleti celileye 
1683 numaralı tekaüt kanununun 15 inci maddesinde (harbi intaç eden umumî veya kısmî 

seferberliğe veya seferberliği icap eden dahilî tedibata iştirak eyleyen zabitlerle askerî memurla
rın tekaüt müddetlerinin hesabında iştirak müddetleri bir seneden az ise bir sene ve bir sene
den fazla, iki seneden az ise iki sene ve daha fazla ise bu nisbet dairesinde olmak üzere hiz
met müddetlerine zammedilir) denilmektedir. 

Eğer harp ve dahilî isyan ayrı ayrı zamanlarda olursa maddenin sureti tatbikinde tereddüt 
edilecek cihet yoktur. Fakat harp ile dahilî isyan tedahül ederse yani, harp için seferber edilmiş 
bir kıta o esnada zuhur eden dahilî bir isyanın tedibine memur edilirse veyahut dahilî isyanı 
tedip için seferber olmuş: bir kıta o esnada ilân edilmiş haricî bir "harbe iştirak ederse her iki 
cihetten ayrı ayrı zam alıp almıyacaklarında tereddüt hâsıl olmuştur. Mezkûr maddenin berayı 
tefsir Büyük Millet Meclisine takdimine müsaade buyurulması maruzdur efendim. 

M. M. V. 
Zekâi 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Karar M 4 
Esas M 3/217 

21-XI-932 

Yüksek Reisliğe 

•No. 1683 askerî ve mülkî tekaüt kanununun on beşinci maddesinin tefsiri talebini havi ve 
Başvekâletin 2-VII-1932 tarih ve 6/1779 numaralı tezkeresi ile encümenimize havale buyurulan 
evrak M. M. vekâletinden gönderilen memur hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Bahse mevzu teşkil eden keyfiyet şudur: 
1683 numaralı tekaüt kanununun on beşinci maddesinde ( harbi intaç eden umumî veya 

kısmî seferberliğe veya seferberliği icap eden dahilî tedibata iştirak eyleyen zabitlerle askerî 
memurların tekaüt müddetleri bir seneden az ise bir sene ve bir seneden fazla ve iki seneden 
az ise iki sene ve daha fazla ise bu nisbet dairesinde olmak üzere hizmet müddetlerine zam 
edilir.) denilmektedir. 

Harp için seferber edilmiş bir kıta o esnada zuhur eden dahilî bir isyanın tedibine memur 
edilirse veya dahilî isyanı tedip için seferber olmuş bir kıta o esnada ilân edilmiş bir harbe 
iştirak ederse her iki cihetten ayrı ayrı zam verilebilir mi hususunda hâsıl olan tereddüdün halli 
istenilmektedir. 

Encümenimiz yukarıda yazılı her iki halde zaman itibarile bir tedahül .vukuunda ayrı ayrı 
kıdem zammı yapılmasına imkân olmadığına ve bu bapta mezkûr on beşinci madde hükmünün 
sarih bulunduğuna binaen keyfiyetin tefsirine mahal bulunmadığına karar verilmiştir. Arzolunur. 

M. M. En. 
Giresun 
İhsan 
Aza 

Kars 
Faik 

Reisi M. M. Kâ. Aza 
Diyarbekir Malatya Balıkesir 

Kâzım M. Nedim Enver 
Aza Aza Aza 

Ürfa tokat Cebelibereket 
Ali Saip Mustafa Naci 

Aza 
Kastamonu 
A. Rıza 

Aza 
Kars 

Muhittin 

Aza 
Gazi Antep 
Kılıç Ali 

Aza 
Tokat 

Hüsnü 

Maliye encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Mal. Encümeni 

Karar M 10 
Esas M 3/217 

29-^11-1932 

yüksek Reisliğe 

1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun 15 inci maddesinin tefsiri talebini havi 
olup encümenimize havale buyurulan Başvekâletin 2-VII-1932 tarih ve 6/1779 numaralı tez-
keresile merbutatı ve Millî müdafaa encümeninin buna ait mazbatası M. M. vekâletinden gelen 
mahsus memur hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

1683 numaralı kanunun 15 inci maddesi ( harbi intaç eden umumî veya kısmî seferberliğe 
veya seferberliği İcap eden dahilî tedibata iştirak eyleyen zabitlerle askerî memurların tekaüt 
müddetleri ) ne yapılacak zamların nisbetlerini tayin etmektedir. 

Millî Müdafea vekâletince tefsire muhtaç görülen nokta ise ayni müddet içinde hem harbi 
intaç eden seferberliğe ve hem de seferberliği icap eden dahilî tedibata iştirak edenlerin zamla-



rının ne suretle hesap olunacağına dairdir. 
Her iki halde de encümenimiz Millî müdafaa encümeninin keyfiyetin tefsire muhtaç olma

dığı noktai nazarına iştirak etmiş keyfiyeti kanunun metninde her iki halde de zammın sebebi 
vazı seferberlik olmasına göre de mütalea etmiştir. 

Umumî bir seferberlikte dahili tedibat, ayrıca bir seferberlik icap etmiyeceği gibi harbi intaç 
edecek hususî seferberlik yapılmış bir mıntakada da tedibat için ikinci bir seferberlik imkânı da 
mevcut değildir. Binaenaleyh bir seferberlik zamanında gerek cephede ve gerek dahilî tedibatta 
bulunan zabit ve askerî memurların tekaüt müddetlerine zammedilecek müddet bir olup sefer
berlik taaddüt etmedikçe ayrı ayrı zamlara kanunî imkân olmadığına karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere takdim kılındı. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 

Burdur Bayazıt İsparta İstanbul Balıkesir Balıkesir 
M. Şeref İhsan Kemal Turan %Hamdi M. Pertev Enver 

Aza 
Manisa 
Tahir 

Aza 
DiyarbekÜ 

Zülfü 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 203 
Esas No. 3/217 

ö- VI- 1933 

Yüksek Reisliğe 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 15 inci maddesinin tefsiri hakkındaki Başvekâletin 

2-VII- 1932 tarih ve 6/1779 numaralı tezkeresile Millî müdafaa ve Maliye encümenleri maz
bataları encümenimizce de tetkik ve mütalea olundu. 

Bu bapta Millî Müdafaa ve Maliye encümenleri mazbataları mündericatına encümenimizce de 
iştirak edilmiş ve meselede tefsire muhtaç bir cihet görülememiş olduğunun Yüksek Heyete 
arzına karar verilmiştir. 

Reis 
Oümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem * 

Aza 
Çorum 

Mustafa 
Aza 

Kayseri 
A. Hilmi 

Aza 
Edirne 
Faik 
Aza 

Kırklareli 
Şevket 

Aza 
Elâziz 

M. Tahsin 
Aza 

Manisa 
M. Turgut 

Aza 
Erzurum 

Asım 
Aza 
Sivas 

M. Remzi 

Aza 
İstanbul 
Sadettin 





Sıra No 297 
Ankara yüksek ziraat enstitüsü hakkında 1/715 numaralı 

kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. G. 
Başvekalet 24 -V -1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1589 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü teşkilâtı hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
23 - V -1933 toplanışında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu
cibe ve kadro cetvellerile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Cumhuriyetimizin büyük eserlerinden biri olan (Yüksek ziraat enstitüsü) 29 teşrinievvel 1933 ten 
itibaren (tabiî ilimler, ziraat baytar ve ziraat sanatleri) fakültelerinden mürekkep olarak taazzuv 
etmiş ve her şubesinde faaliyete geçmiş bulunacaktır. 

Türkiye iktisadiyatının temel taşını teşkil eden ziraatimizin ve harice gönderilen muhtelif 
ziraat mashuUerimizin, hayvancılığımızın, düzeltilmesi, iyileştirilmesi, çoğaltılması, hastalıklardan 
kurtarılması ve dünya pazarlarında iyiliğile, güzelliğile aranıp tanınması ve binnetice memlekete 
yüksek bir servetin girmesile Türk köylüsünde ve Türk çiftçisinde ziraî ve iktisadî refahın belirebil-
mesi için (Ziraat enstitüsü) nün kurulmasına ihtiyaç görülmüştür. 

Müessese bu büyük gayesine süratle yürüyüp erişebilmek için Türkiye topraklarında memleke
tin tabiî şartlarına ugyun hakikî (bir memleket ziraat ve baytar ilmi) nin teessüsüne bütün kuvve-
tile çalışacaktır. 

Bir taraftan ilmî tetkik ve araştırmalar, diğer taraftan tedrisat ve tecrübeler yaparak çalışacak 
olan bu yüksek ilim yuvasının bu hedefine vâsıl olabilmesi her şeyden evvel yüksek ilim adamla
rına sahip olmasile ve onların yetiştirilmesile mümkün olabileceği tabiidir. 

Bunun için müessese kurulurken bütün bu esaslar göz önünde tutularak ve ilim sahasında salâ
hiyet sahibi yüksek şahsiyetlerin bu husustaki isabetli fikir ve mütalealan alınarak müessesenin 
teşkilâtı organize edilmiş ve teşkilât kanunu ona göre yapılmıştır. 

Memleket ziraat ve iktisadiyatında esaslı ve ilmî bir inkılâp yapmak ve Cumhuriyetimize lâyık 
bir ilim müessesesi olmak isteyen bu enstitünün memleket ilmile mücehhez kuvvetli ve değerli 
ilim adamlarını yetiştirebilmeği ve yaptığı ilmî araştırma ve etütlerinde memlekete büyük ve filî 
semere verebilmesi için muayyen kanunlar ve prensiplere dayanarak yürümesi lâzımdır. 

işte bu gayeyi elde edebilmek maksadile (Yüksek ziraat enstitüsü) teşkilât kanunu yapılarak 
leffen takdim kılınmıştır. * * $ - « - « - * ~ ^ - -„*„..** ı * ^ - - ^ . ; . ı«r-. 

Kanunun istihdaf ettiği gayeyi, teşkilâtım ve her bir kısmın vazife ve salâhiyetlerini daha açık 
bir şekilde anlatabilmek için kanunun maddelerini birer birer gözden geçirelim. 
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Kanunun birinci kısmı (Yüksek ziraat enstitüsü) namı altında Ankarada (tabiî ilimler, ziraat, 

baytar ve ziraat sanatleri) fakültelerinden müteşekkil bir ilim müessesenin kurulduğunu bildir
mekte ve bu müessesenin gayeleri hem ilmî tedrisatta bulunmak, hem de memlekete ait ilmî 
etütler ve araştırmalar yaparak ve neşriyatta bulunarak sahası dahilinde memleket irfanını yük
seltmeğe çalışmak olduğunu izah etmektedir. 

Bu müessese hükmî şahsiyeti haiz bir amme müessesesidir. Bu itibarla malları ayni Devletin 
mallan, tedris ve idare unvanları da Devlet memurları hukukuna malik olacağı tabiidir. 

Kanunun ikinci kısmı enstitünün idare uzuvlarını izah etmektedir. Enstitünün ve enstitüye 
merbut fakültelerin beş nevi idare uzvu mevcuttur. 

Bunlardan birincisi rektördür. Rektör bütün enstitünün mümessili ve mesul âmiridir. 
Rektör enstitü heyeti ilmiyesi arasında gerek ilmî ve gerek idarî kabiliyeti itibarile en yüksek 

vasfı haiz bir zat olması ve umumun hürmetini kazanmış bulunması lâzımdır. 
Bunun için enstitü rektörü intihap ile tefrik olunur ve kararname ile âli tasdika iktiran 

eder. Müddeti iki senedir, ikinci sene nihayetinde intihap eden heyet arzu ederlerse tekrar 
ayni rektörü intihap edebilirler. 

Kanunun sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde sureti teşekkülü ve vazifesi bildirilen (Divan) 
on azadan mürekkeptir. 

Bu azanın hepsi profesördür ve rektörün riyaseti altında toplanır. Hangi profesörlerin di
van azası olabileceği kanunda sarahaten gösterilmiştir. Divan, enstitünün en kuvvetli ilim ve 
idare uzvu, en yüksek hüküm ve karar makamıdır. Dokuzuncu maddede izah edildiği veçhile 
enstitünün idarî ve ilmî bütün işlerile meşgul olan divan on azadan ibaret bulunduğundan an
cak 7 azanın bulunmasile toplanabilir ve kararlar adi ekseriyetle verilir. Rektör lüzum gördük
çe divanı içtimaa davet eder. Bundan başka divan azasından dört zat tahriren teklifte buluna
rak divanın toplanmasını isterse rektör divanı içtimaa davet eder. Divan aynca kendisi için 
bir talimatname hazırlayarak bu talimatnamede rektörün divana sormaksızın yapabileceği işleri 
tesbit ve tayin eder. 

Tedris heyeti 

Kanunun 13 üncü maddesinde yazılı olan ( Tedris heyeti ) enstitünün bütün profesörleri ve 
doçetlerinin iştirakile teşekkül eden daha büyük bir meclistir. Bu meclis daha ziyade ilmî işler
le meşgul olur. Rektör ile divan arasında halledilemeyen ilmî mesail olursa rektör bu meclisi 
içtimaa davet ederek mütalea ve kararını alır. 

Divan ile tedris heyeti arasında da anlaşılamamazlık olursa rektör divanın mütaleasile bir
likte keyfiyeti vekâlete bildirir. Vekâlet bu hususta hakem olur. Tedris heyetini rektör lüzum 
gördüğü vakit toplar. 

Yahut heyet azasından 11 kişinin tahrirî teklifi üzerine içtimaa çağırılır. 

Enstitü büyük meclisi I 

Kanunun 14 üncü maddesinde bildirilen bu meclise bütün enstitü kadrosunda mevcut olan ta
lim ve idare uzuvları dahil olur. 

Bu meclis ya mecmuan yirmi beş azanın teklifi yahut bizzat rektörün göstereceği lüzum üzerine 
gayrimuayyen zamanlarda toplanır. Bu mecliste idare ve ilme ait mesail görüşülebilir. Görüşüle
cek mevzuu rektör tayin eder. 

Fakülteler 

Kanunun 15, 16 ve 17 inci maddelerinde yazıldığı veçhile enstitünün dört fakültesi vardır. 
Her fakültenin başında ( dekan ) namile müntehap bir profesör bulunur. Dekan fakültenin mü

messili ve idare âmiridir. Bundan başka fakültenin profesürlerinden ve doçentlerinden ibaret bir 
(Fakülte meclisi) vardır. Bu meclis, fakülteye ait idarî ve ilmî meseleler ile meşgul olur; Fakültele-
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rin ayrıca bir talimatnamesi mevcuttur. Bu talimatnamede dekanın ve fakülte meclislerinin ya
pabilecekleri işler tayin ve tesbit olunmuştur. Her fakülte kendi kürsülerine ait derslerin muntazam 
ve mükemmel devam etmesinden ve kendisine ait laboratuarların muntazam işlemesinden mesuldür. 
Kendi iktidarının yetmediği işleri divana bildirerek fakültenin mutlaka iyi işlemesini temin eder 
ve bununla mükellşftir. 

Enstitünün ilim uzuvları 

Enstitünün ilim uzuvları kanunun 18 inci maddesinde gösterildiği veçhile asistandan başlayarak 
profesöre kadar çıkmak üzere on sınıfa ayrılmıştır. Her smıfın barem derecesi kanunda gösterilmiştir. 
Asistan enstitünün en küçük ilim organidir ve bu da ikinci ve birinci sınıf olarak iki dereceden iba
rettir, Kanunun tertibinde ilim uzuvlarının tayin ve intihabında ve ilim derecelerinde yükselmesin
de esaslı prensipler konulmuştur ve bu cihete çok ehemmiyet verilmiştir. 

Netekim bir zatın ikinci sınıf asistan olabilmesi için evvelâ yüksek mektepten en az (âlâ) derecede 
mezun olması ve mutlak bir ecnebi lisanı bilmesi şarttır. İkinci sınıf asistan birinci sınıfa ve birin
ci sınıf asistan baş asistanlığa geçebilmek için iktidar ve ehliyetini ispat, etmesi ve başasistan olabil» 
mek için liyakat ve iktidarını tevsik ettikten maada ayrıca bir de (doktora) imtihanı vermesi lâ
zımdır. 

Bu derecelere terfi profesörünün fakülteye inhası ve fakülte meclisinin tasvibi ve divanm kara-
rile olur. Başasistanlar liyakat ve iktidarım ispat ettiği takdirde şube şefi olabilirler. Şube şef
liğine çıkabilmek için yukarıda bildirilen merasimden başka Divanm karan vekâletin de tasdiki 
lâzımdır. 

Bunları yapamayan, bu liyakat ve ehliyeti gösteremeyen asistan, baş asistan ve şube şefleri Di
vanm kararile vekâlete iade olunurlar ve, ilim heyeti arasından çıkarılabilirler. 

Vazifesinde muvaffakiyetini ispat eden şube şefleri bir (habilitasyon) imtihanı vererek 
Doçentliğe yükselirler ve bu rütbeye geldikten itibaren enstitüde ders vermek hakkını kazan
mış olurlar^ ders vermeğe başlayan Doçentler enstitünün yeni yetişmekte olan kıymetli ilim uzuv
larıdır. 

Doçentliğe terfi fakültesinin teklifi, Divanın karan ve vekâletin tasdiki ile olur, doçentler iki 
smıfa aynlmıştır. 

Bir doçentin bu unvana ait olan bütün haklardan istifade edebilmesi ancak bir ilim heyeti hu
zurunda usulden olan (vazifeye başlama) konferansını vermesile kabildir. Ehliyetini ispat eden 
ikinci sınıf doçentler üç sene sonra otomatik olarak birinci smıfa çıkabilirler. 

Müddetini dolduran ve vazifesinde ehliyet gösteren doçentler mensup olduğu fakültesinin ve Di
vanın esbabı mucibeli teklifi ve vekâletin tasdiki ile (avser ordentlih) profesörlüğe tayin olunurlar. Bu 
tayin fevkalâde muvaffakiyetler dolayısile daha evvel de yapılabilir. 

Kanunun 21 inci maddesinde gösterilen (avser ordemtlih) profesörler müessesenin tedris ve 
araştırma sahalarmda kuvvetli ilim uzuvleridir. Bunlar bir profesör için kâfi derecede geniş olma
yan fakat mevzuu itibarile çok ehemmiyetli bulunan ve ayn bir mümessile lüzum ve ihtiyaç göste
ren dar fakat müstakil ilim sahalarının yahut müstâkil bir kürsünün hususî bir ihtimam isteyen 
bir kısmını temsil ve deruhde ederler. 

( Avser ordentlih) profesörlükte iki sınıftır. (Avser ordentlih) profesörlükten ordinaryüslüğe 
yükselmek ancak böyle bir makamın açılmasile olabilir. Böyle bir makam açıldığı takdirde ya-
htft yeniden bir kürsü kurulduğu zaman fakültenin Ordinaryüsleri toplanarak uzun esbabı muci
beli bir teklif ile (avser ordentlih) profesörler arasından iki yahut üç zatin ismini divana teklif eder
ler. Divan bu isimleri mütaleası ile birlikte vekâlete arzeder. Vekâlet bunlar arasından birini 
seçer. Eğer vekâlet hiç birisini seçmez ve muvafık bulmazsa teklif tekrar liste tanzimi için divan 
vasıtasile fakülteye iade olunur. 

Ordinaryüsler enstitü kürsülerinin ders verme ve araştırma sahalannda en yüksek mümessili
dirler. 

Enstitünün ilmî ruhunu daima tazelemek için açılan bir Ordinaryüslüğe yukarıda izah edilen • 
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şerait dairesinde intihapla enstitü haricindeki başka ilim müesseselerinden ve yüksek mektepler
den ilmî hayat sahibi zatler arasından da alınabilir. 

Avrupadan bu kürsüler için getirtilecek profesörlerin ise kendi memleketlerinde en aşağı (avser 
ordentlih) profesörlükte bulunmuş olmaları şarttır. 

İlmî ve iktisadî işletmeler müdürü, müessesenin bilûmum ilmî ve amelî işletmelerinin başı ve 
mesulüdür. 

Yüksek mektebi bitirmiş ve diploma almış olması esas olmakla beraber uzun tecrübelere geniş 
ve pratik malûmata malik olması şarttır. 

Bu müdür İktisat enstitüsü müdürünün teklifi, fakültesinin tensibi ve vekâletin tasdiki ile tayin 
olunur. 

Kanunun 23 üncü madesinde tasrih edildiği tedris heyetininde yukarıda bildirilen ilim heye
tinden başka bir de (Lektör) 1er mevcuttur ki bunlar mahdut ve muayyen bilgilerin muallimidir
ler. Meselâ lisan dersleri ile riyaziye, hukuk ve idare ilmi, sıhhat ilmi, gibi ve buna benzer ders
leri (Lektör) 1er okuturlar. Bunlarda divanın teklifi ve vekâletin tasdiki ile tayin olunurlar. 

Müessese rektörü tedris elemanlarına sömestre dahilinde ancak bir hafta izin verebilir. Da
ha fazla izin ancak divan vasıtasile vekâlet tarafından verilir. 

Profesörlerle doçentlerin inzibatî suçlarına ait işler nasıl kurulacağı bir talimatname ile 
tesbit edilen ( Haysiyet divanı ) tarafından rüyet olunur. Bu divanın vereceği kararlar vekâ
letin tasdikine iktiran ettikten sonra icra olunur. 

Doçent ve profesörlerden hariç olan tedris ve idare uzuvları bu hususta vekâlet memurları 
gibi muamele görürler ve umumî kaidelere tabidirler. 

Enstitünün idare uzuvları 

Kanunun 29 uncu maddesinde enstitünün idare memurları ve bunların barem dereceleri gös
terilmiştir. 4 fakülteden müteşekkil olan enstitü leylidir. 

Talebenin gece de mektepte kalması, iskân ve iaşesinin müessesece temin olunması, intizam 
ve inzibatın daima göz önünde ve nezaret altında bulundurulması itibarile müessesenin idare, in
zibat ve hesap işleri geniş ve şümullüdür. 

Bundan maada enstitünün umumî rektörlük ve fakültelerin dekanlık ve profesörlük makam
larının kendimizden bu mevkileri işgal edecek ilim uzuvları yetişinceye kadar hep yabancı mem
leketlerden getirilecek ecnebi profesörlere tevdi edilmek mecburiyeti vardır. 

Memleketimizin idarî ve malî kanunlarına vâkıf olmayan bu zevatın yanlarında ve maiyet
lerinde çalışacak türk memurların çok kuvvetli ve bütün idarî ve malî işlere bihakkın âşinâ 
ve tecrübe görmüş kimselerden olması çok ehemmiyetli görülmüştür. Onun için idare memurları 
kadrosunda beşinci dereceden bir umumî kâtip ile, ayni derecede bir idarî müşavir konulmuş
tur. Yüksek mektepten mezun olmakla beraber Avrupada tahsilini tevsi etmiş ve uzun müd
det müessese müdürlüklerinde, idare ve tedris vazifelerinde bulunmuş ve tecrübe görmüş ze
vattan olması meşrut bulunan bu iki memuriyetten umumî kâtip rektörün daima müessese dahi
linde ve rektörlük makamile fakülteler arasındaki ve divan meclislerindeki idarî işlerinin 
mükemmelen tedvirini ve idarî müşavir de rektörlük makamile vekâlet arasındaki bilûmum idarî 
işleri bir intizam içinde cereyanını temin edecektir. Müessesenin muntazam işleyebilmesi ve idare 
işlerindeki intizamsızlık yüzünden ilmî çalışmasının sekteye uğramaması için bu teşkilâta lüzum v§ 
ihtiyaç görülmüştür ve diğer idare memurlukları da keza ayni maksat ve gayeyi temin için vazo-
lunmuştur. 

Bu kanun, (30) uncu maddede tasrih edildiği veçhile 29 teşrinievvel 1933 tarihinde meriyete 
girecek ve o tarihten itibaren yüksek ziraat ve baytar mektepleri lâğvedilmiş bulunacaktır. Bu 
suretle mülga mekteplerin bilûmum memurin ve muallimin ve müstahdemin kadroları yüksek ens
titüye intikal etmiş bulunacaktır. 29 teşrinievvel 1933 hem Büyük Cumhuriyet bayramına tesadüf 
ettiğinden hem de müessesenin inşaat ve tesisatı o tarihe kadar ikmal ederek enstitünün kuşat 
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resmi o tarihte yapılacağından kanunun bu tarihten itibaren tatbik mevkiine geçmesi bu bakımdan 
muvafık görülmüştür. 

(Yüksek enstitü) kanununa ayrıca beş muvakkat madde ilâve edilmiştir. 
Birinci muvakkat madde : Enstitü ilim kadrosu tamamenrteşekkül edinceye kadar Ziraat veki

line müessesenin ihtiyacı olan profesörleri yabancı memleketlerden getirmek salâhiyetini vermek
tedir. 

Yalnız hariçten getirilecek bu mütehassıs zevatın kendi memleketlerinde de getirileceği makam ve 
dereceleri almış bulunmaları şart konulmuştur. ; 

İkinci muvakkat madde : İstikbalde enstitünün en kıymetli ilim uzuvları olacak olan ve elyevm 
yüksek ziraat ve baytar mekteplerinde şef ve baş asistan olarak istihdam edilmekte bulunan ve 
hepsi yüksek tahsilini ikmal ettikten sonra Avrupada malûmatlarını ve ihtisaslarını tevsi etmiş 
genç ve güzide elemanların yeni müessesede alacakları mevki ve maaş derecelerine aittir. Bu 
şef ve asistanlar bu gün ücretli kadro ile istihdam edilmektedir. 

Bu madde kanunda yazdı ihtisas imtihanlarım ve doktoralarım vakit ve zamanile yaparak liya
kat ve ehliyetlerini ispat edecek olan bu genç ilim uzuvlarının ne suretle ve hangi derecede bareme 
gireceklerini ve alacakları maaş miktarlarını göstermektedir. 

Bu kanunun bu muvakkat maddesi her biri uzun müddetten beri ilim müesseselerinde çalışan, 
şimdiye kadar ücretle istihdam edildiklerinden dolayı baremdeki derecelerini alamamış olan bu 
gençlere istikbal göstermekte ve çalıştıkları takdirde nail olabilecekleri dereceleri temin ve irae 
etmektedir. 

Bu^ençlerin bütün kuvvet ve azm ile çalışarak ileride "bugün maiyetlerinde çalıştoiklan profesör
leri istihlâf edebilmeleri için kendilerine böyle bir istikbal gösterilmesine katî lüzum vardır. 

Üçüncü muvakkat madde : Bu liyakat ve iktidarı gösteremeyen! şef ye asistaadann enstitüde 
kalamayarak vekâlete iade edileceklerini büdirmektedir. 

Dördüncü muvakkat madde : Bu kanunla lâğvedüen yüksek ziraat v« baytar mekteplerindeki 
mü^r^slİlderin bu kanunda tarif edilen profesörliük fearfflîğt olmadığını, ve profesör unvan ve 
hakkını alabilmek ancak bu kanunda gösterilen şartlan haiz olmakla mümkün olabileceğini, izah 
etmekledir. 

Beşinci muvakkat madde : Bu kanuna merbut bulunan ilimi ve jda*e^heyetieritıe ait kadroların ' 
faal kısımlarının karşılıklarının lâğvedilen yüksek ziraat ve baytar mektepleri memurin, muallimin 
ve müstahdemin kadrolarile (yüksek enstitü) masarifatı umumiyesi için 1933 senesi bütçesine konu
lan tahsisattan tesviye edileceğini bildirmektedir. 

Kanunun madde ve kısımlarına ait verilen bu izahattan sonra doğru ve hakikî bir memleket 
ilminin bize vereceği bütün bu ziraî ve iktisadî gayelerde geçtaefcltaygttaile hazırlanan ve mem
lekette o « ilmî benliği » tam manasile kuracak olan (Yüksek ziraat enstitüsü) nün teşkilâtına ait 
kanunun katı lüzum ve ̂ hemmiyejini bildiren işhu esbabı maicibe lâyihası lef fen takdim küındı. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 27-V-1933 

Karar No. 5 
Esas No. 1/715 

Yüksek Reisliğe 
Yüksek ziraat enstitüleri teşkilâtı hakkında Ziraat vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 24-V-1933 

tarih ve 6/1589 numaralı tezkeresile Büyük Meclise gönderilen ve encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası Ziraat vekili Muhlis Beyefendi hazır olduğu halde okunup konuşuldu. 

Ziraat enstitüleri ile âli mektepler kurulması ve ziraat derslerini gösterme tarzının ıslahı için 



evvelce Büyük Millet Meclisince kabul edilen 20 - VI -1927 ve 1109 numaralı kanuna göre ya
pılması kararlaşan müesseseler bu gün meydana getirilmiş bulunuyor. 

Ziraat fennî, riyazi ilimler gibi mutlak kaide ve usuller gösteren bir ilim olmasından ziyade tec
rübe ve tetkika muhtaç bulunan ve tatbik olunduğu yerlerde her memleketin iklim, toprak ve ikti
sadî ve içtimaî şartlarına göre değişiklikler gösteren bir ilimdir. îşte memleketimizde de bu esaslı 
nokta göz önünde tutularak toprak ve iklimin ve mahallî şartların kabiliyetine uygun gelecek bir 
tarzda ziraat bilgilerini ve yeniliklerini bulup meydana getirmek ve bunları memleketin her tarafı
na yayacak elleri yetiştirmek bu günün en faydalı ve verimli işlerindendir. 

iktisadiyatımızın temeli olan ziraatimizi ilerletecek bu müesseselerin bu maksatlar 'altında ku
rulması lüzumu kendiliğinden anlaşılır. 

Ziraat fenninin gözettiği ülkü; nebat ve hayvan yetiştirmek ve bunları kıymetlendirmek oldu
ğuna göre şimdiki yüksek ziraat ve baytar mekteplerinin kelimenin en geniş manasile (Yüksek 
ziraat enstitüleri) adı altında birleştirilmesi pek yerinde görülmüştür. Ziraatin maksadı türlü tür
lü nebatları ve baytarlık ise hayvanlani yetiştirmek ve ziraat sanatleri de bunların hasılatım kıy
metlendirmek olduğuna ve tabiî ilimler de bu ilimlerin temeli bulunduğuna göre lâyihanın birinci 
kısmı teşkil eden kuruluşta Ziraat enstitülerinin tabiî ilimler, ziraat ve baytar ve ziraat sanatleri 
namları altında dört fakülteye ayrılmasını encümenimiz muvafık görmüştür. 

Lâyihanın ikinci ve üçüncü kısımlarındaki idare tarzları ve ilim uzuvlarına dair hükümler, bü
tün dünyanın bu gibi ilim müesseselerinde uzun senelerin verdiği tecrübeler neticesi olarak kabul 
ve tatbik edilen esaslardan alındığına göre encümen, idare kısmına ait maddeleri pek az değişik
liklerle kabul etmiş ve ancak ilim uzuvları kısmının 20 - ve 21 inci maddelerinde aşağıdaki sebep
lerden dolayı bazı değişiklikler yapmayı zarurî görmüştür: 

A - 20 inci maddede, vazifesinde liyakat gösteren birinci sınıf doçentlerin büyük muvaffakiyetleri 
dolayısile profesörlüğe tayini muvafık görüldüğü halde bunların terfi ettiği derece maaşını ala
bilmeleri için «müddetin doldurulması kaydini» encümenimiz, ilim ve fennin memleketimizde 
kökleşmesi noktasından kaldırmış, fakülte ve divanın takdirile profesörlüğü istenenlerin kayit-
siz ve şartsız mukabili olan maaşla birlikte terfilerini kabul etmiştir. 

B - 21 inci maddede ordinaryüs adile ilmin en yüksek derecesini alacak olan birinci sınıf pro
fesörlerin o derecenin maaşım alabilmesi için o makamın açık bulunması şartı encümence ka
bul edilmemiştir. Çünkü bütün hayatım ilim ve fenne bağlayan ve göze görünen eserlerile 
memlekette büyük hizmetler görecek ve sayılan esasen mahdut bulunacak olan bu gibi yüksek 
ilim adamlarının yalmz unvan ile ikdan düşünmek, aranılan maksada uygun görülmemiştir. 

Lâyihadaki 25, 26, 27, 31 inci maddelerin kanun çerçevesi içine alınmasından ziyade nizamna
meye konulması muvafık görüldüğünden kanundan çıkarılmıştır. 
- Bu lâyihada yazılı ve bütün milletlerce kullanılan ilim ve fen unvanlarının ileride dil tetkik 
cemiyetimiz tarafından karşılıkları bulununcaya kadar şimdilik aynen kabulünü encümenimiz 
zarurî görmüştür. 

Havaleleri mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ziraat E. Bs. M. M. Kâ. 
Aksaray Afyon^ Denizli Çorum Eskişehir Kars 

M. Rahmi Yaşar İs. Hakh Cemal Yusuf Nabi Cafer Ömer Kani 

Konya Ankara Adana , Kastamonu Sinop îstanbul 
M. Lûtfi Muslihittin Ö. Resul H, Hilmi Hulusi Milat 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B, -M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 205 
Esas No. 1/715 

Ankara Yüksek ziraat enstitüsü teşkilâtı hakkında olup Ziraat encümenince tetkik edildikten 
sonra 28 mayıs 1933 tarihinde encümenimize tevdi edilen kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizin tabiî şartlarını tetkik ederek ziraat ve baytarlık ilminin teessüsüne hizmet et
mek, ilim adamlarını yetiştirmek ve bu suretle ziraat, hayvancılık ve ziraat sanatlarının memleke
timizde inkişaf ve terakkisini temin eylemek üzere şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir irfan yurdunun 
kurulmasını istihdaf eden kanun lâyihası esas itibarile encümenimizce de kabul edilmiş ve Ziraat 
encümenince hazırlanan lâyiha üzerinde yapılan tadil ve ilâveler aşağıda zikrolunmuştur: 

On dördüncü madde, enstitü büyük meclisinin kimlerden terekküp edeceğini bildirmekte olup 
talebenin meclis hayatma alışmasında faidei mahsusa mülâhaza edildiğine ve esasen bu gibi yük
sek müesseseleri bulunan memleketlerde bu usulün tatbik edilmekte olduğu tetkikattan anlaşıldığına 
binaen talebenin de mevzubahs meclise iştirakini teminen maddeye bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Tesis olunan yüksek ziraat enstitüsü tedris heyeti ile memurin kadrosunun tesbit edilerek ka
nuna raptedildiğini ve Halkalı ziraat mektebi âlisi ile Baytar âli mektebi kadrolarının 1452 numa
ralı kanuna bağlı cetvelden yeni teşkilât kanununun tatbünndan itibaren tayyolunacağım ifade eden 
hükümler 27 ve 28 inci madde olarak lâyihaya ilâve olunmuştur. 

Muvakkat ikinci maddenin ikinci fıkrası, tayin edilecek şef ve başasistanlara memuriyet derece
lerinin mukabili ücret olarak verilebileceğini ifade ve miktarlarını cetvele raptetmektedir. Bunlann 
istihkak kesbedeceMerî maaş miktarile mukabilinde alabilecekleri ücret miktarının fıkra metninde 
ifadesi daha münasip görüldüğünden madde o suretle tesbit olunmuştur. 

Muvakkat 5, 6, 7 inci maddeler bütçe tatbikatına müteallik hükümleri ihtiva etmekte olup mü
tebaki maddeler aynen kabul edilmiş ve Yüksek heyetin nazan tasvibine arzolunmuştur. 

. A... . • 

Beis j 
Edirne Elâziz Erzurum 
Faik H. Tahsin Aziz 

Kırklareli Manisa Niğde 
Şevket Turgut Faik 

Sivas 
M. Remzi ' - . , ' , ' -\" ' • * '•'••'"""'• '' . " • ' ' ' 

" .;'."• £-VI. 1933 

Yüksek Reisliğe 

Gümüşane Aksaray Çorum 
H.Fehmi A. Süreyya, Mustafa 

îstanıbul İsparta Kayseri 
Sadettin Mükerrem A. Hilmi 
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HÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü kanun lâyihası 

Birinci kısım 

Kuruluş 

MADDE 1 — Ziraat vekâletinin murakabe
sinde (Ankara yüksek ziraat • enstitüsü) kurul
muştur. Enstitü hükmî şahsiyeti haiz, bağışla
ma ve vasiyetleri kabule ehil ve mülhak bütçe ile 
idare olunan bir amme müessesesidir. Enstitü
nün malları Devlet malları ve tedris ve idarede 
kullanılan memuru Devlet memurları hukukuna 
maliktir. 

MADDE 2 — Enstitü tabiî ilimler, ziraat, 
baytar ve ziraat sanatleri namile dört fakülteden 
mürekkep akademik bir müessesedir. Ders oku
tur, kendi sahasında ilmî ve fennî araştırmalar 
yapar. Reyler ve fikirler verir ve neşriyatta da 
bulunur. 

.BK|fclBa,.?y.v. • ..• -

İkinci kısım 

İdare 

MADDE 3 — Enstitünün idare uzuvlar: 
I. Rektör, 
II. Divan 
III. Tedris heyeti 
IV. Enstitü büyük meclisi, 
V. Fakülte meclisidir. 

fîr..~? : . r r r î 
I. Rektör 

MADDE 4 — Rektörü enstitünün intihap he
yeti seçer, bu heyet Ordinaryüs ve (avser Or-
dentlih) profesörlerle, Doçentlerden ve şube şef
leri ile asistanların rektör intihabından evvel 
aralarından seçecekleri üçer mümessilden teşek
kül eder. 

MADDE 5 — Rektör iki sene için seçilir, seç
me nisanda yapılır. Netice divan tarafından Zi
raat vekâletine bildirilir. Kararname ile âli 
tasdika konduktan sonra tamamlanır. Yeni rek
tör kabul ve tasdik olunmazsa seçme ayni su
rette yeniden yapılır. 

MADDE 6 — Rektör enstitüyü temsil ve onu 
idare eder. Bütçeyi hazırlar. Fakülte mecli
sinden başka bütün meclislere ve divana reislik 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN TADlLÎ 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü kanunu 

Birinci kısım 

Kuruluş 

MADDE 1 — Ziraat vekâletinin murakabe- V 
sinde (Ankara yüksek ziraat enstitüsü) kurul
muştur. Enstitü hükmî şahsiyetli, bağışlama ve 
vasiyetleri kabule ehil ve mülhak bütçe ile ida
re olunan bir âmme müessesesidir. Enstitünün : 
malları Devlet mallan ve tedris ve idare uzuv
ları da Devlet memurları hukukuna maliktir. 

MADDE 2 — Enstitü; tabiî ilimler, ziraat, 
baytar ve ziraat sanatları namile dört fakülteden \ 
mürekkep akademik bir müessesedir. Ders oku
tur, kendi sahasında ilmî ve fennî araştırmalar 
yapar, reyler ve fikirler verir ve neşriyatta da 
bulunur. 

İkinci kısım . 

İdare 

MADDE 3 — Enstitünün idare uzuvları: 
I. Rektör, w 
II. Divan, 
III. Tedris heyetti, 
IV. Enstitü büyük meclisi, 
V. Fakülte meclisidir. 

I. Rektör 

MADDE 4 — Rektörü enstitünün intihap he
yeti seçer, bu heyet Odrinaryüs ve profesörler
le doçentlerden ve şube şeflerile asistanların rek
tör intihabından evvel aralarından seçecekleri 
üçer mümessilden teşekkül eder. 

MADDE 5 — Rektör iki sene için seçilir, seçme 
nisanda yapılır. Netice divan tarafından Ziraat 
vekâletine bildirilir. Kararname ile âli tasdika 
konduktan sonra tamamlanır. Yeni rektör ka
bul ve tasdik olunmazsa seçme ayni surette ye
niden yapılır. 

MADDE 6 — Rektör enstitüyü temsil ve onu ^ 
idare eder. Bütçeyi hazırlar. Fakülte meclisin
den başka bütün meclislere ve divana reislik 
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HÜT(JK KNCÜMKNİNllN TADÎI/I 

MADDE 1 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 2 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 3 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 4 — Ziraat encümeninin tadili gibi, 

MADDE 5 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 6 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 



yapar. Bunların kararlarını tatbik eder. 

MADDE 7 — Rektör, dekan ve divan azası 
olabilmek için enstitüde en aşağı iki sene or-
dentlih profesör olarak vazife yapmış olmak 
şarttır 

II. Divan 

MADDE 8 — Divan aşağıdaki uzuvlardan 
kurulur: 

I. Rektör, 
II. Prorektör, 
III. Fakülte dekanları, 
IV. Her fakülteden bir mümessil, 
Umumî kâtip divan toplanmalarında bulu

nursa da rey hakkı yoktur. Protokollan idare 
eder. 

MADDE 9 — Divan, enstitünün en yüksek 
hüküm ve karar merciidir. Başlıca vazifesi 
şunlardır: 

I. Enstitü bütçesinin tesbiti, 
II. Profesör ve doçentlerin intihabı, 
III. İmtihan, tedris usulleri, ders cetvelleri 

hakkında fakültelerin, yaptıkları tekliflerin tet
kiki, 

IV. Demirbaşların idaresi, icar ve isticar mu
kavelesi akti, vekâletin tasvibile gayrimenkul 
malların temlik ve temellükü bütçedeki tahsisa
tın sarfı, Münakaşa, müzayede icrası ve muka
vele akti, 

V. Enstitü kadrosundaki memur ve müstah
demlerin tayini ve haklarında inzibatî kararlar 
itası. (Memurların tayini vekâletin tasdikile 
tamamlanır). Vekâletin muvaf akatile bağışlama
ların, vasiyetlerin kabulü, 

VI. Tesis hükümlerinin icrası, 

MADDE 10 — Divan, Ziraat vekâletinin isti-
şarî yardımcısıdır. Bu hususta gerek cevaben 
gerek kendiliğinden rey ve.mütalea bildirir. 

MADDE 11 —- Divan, enstitü ile Ziraat ve
kâleti arasında temas vasıtasıdır. Divan namı
na yazılan evrakı Rektör imzalar. 

MADDE 12 — Rektör ihtiyaca göre Divanı 
toplar Kararlar ancak yedi azanın bulunmasile 
alınabilir ve ekseriyetle verilir. Reyler müsavi 
olursa rektörün bulunduğu taraf kazanır . Dört 
divan azası tarafından yazı ile istenirse rektör 
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yapar. Bunların kararlarını tatbik eder. 

MADDE 7 — Rektör, dekan ve divan azası 
olabilmek için enstitüde en aşağı iki sene ordi
naryüs olarak vazife yapmış olmak şarttır, 

/ / . Divan 

MADDE 8 — Divan aşağıdaki uzuvlardan 
kurulur : 

I. Rektör, 
II. Prorektör, 
III. Fakülte dekanları, 
IV. Her fakülteden bir mümessil, 
Umumî kâtip divan toplanmalarında bulu

nursa da rey hakkı yoktur. Protokollan idare 
eder. 

MADDE 9 — Divan enstitünün en yüksek 
hüküm ve karar merciidir. Başlıca vazifesi şun
lardır : 

I. Enstitü bütçesinin tesbiti, 
II. Ordinaryüs ve profesör ve doçentelerin 

intihabı, 
III. imtihan, tedris usulleri, ders cetvelleri 

hakkında fakültelerin yaptıkları tekliflerin tet
kiki, 

IV - Demirbaşların idaresi, icar ve isticar 
mukavelesi akti, vekâletin tasvibile gayrimenkul 
malların temlik ve temellükü, bütçedeki tahsi
satın sarfı, münakaşa, müzayede icrası ve muka
vele akti, 

V - Enstitü kadrosundaki memur ve müstah
demlerin tayini ve haklarında inzibatî karar
lar verilmesi (memurların tayini vekâletin tas
dikile tamamlanır.) Vekâletin muvaf akatile ba
ğışlamaların, vasiyetlerin kabulü, 

VI - Tesis hükümlerinin icrası. 

MADDE 10 — Divan, Ziraat vekâletinin is-
tişarî yardım cısıdır. Bu hususta gerek cevaben 
gerek kendiliğinden rey ve mütalea bildirir. 

MADDE 11 — Divan, enstitü ile Ziraat ve
kâleti arasında temas vasıtasıdır. Divan namına 
yazılan evrakı rektör imzalar. 

MADDE 12 — Rektör ihtiyaca göre divanı 
toplar. Kararlar ancak yedi azanın bulunmasile 
alınabilir ve ekseriyetle verilir. Reyler müsavi 

olursa rektörün bulunduğu taraf kazanır. Dört 
divan azası tarafından yazı ile istenirse rektör 
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MADDE 7 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 8 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 9 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

Ziraat encümeninin tadili gibi. 

Ziraat encümeninin tadili gibi. 

Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 10 

MADDE 11 

MADDE 12 
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divanı toplamağa mecburdur. Divan, çalış
ma talimatnamesini kendi yapar, ve rektörün 
divana sormaksızın yapabileceği işleri tesbit 
eder. 

Tedris hey eti 
MADDE 13 — Tedris heyeti, fakültelerdeki 

bütün profesör ve doçentlerden mürekkeptir. 
Rektör ve divan, tedris heyetine enstitüye ait ve 
akademik işler için teklifte bulunabilirler. Rek
tör bti hakkını bilhassa divanın bir kararını yap
makta tereddüt ederse kullanır. ' On bir aza ya
zı ile heyetin toplanmasını isterse rektör tedris 
heyetini toplamağa mecburdur. Divan ile ted
ris heyeti arasında anlasamamazlık olursa divan 
tedris heyetinin kararını kendi mütaleası ile bir
likte vekâlete bildirir. Vekâlet makamı hakem 
olur. 

Enstitü büyük meclisi 
MADDE 14 — Enstitü büyük meclisi, pro

fesörlerden, doçentlerden, şube şeflerinden, asis
tanlardan, rektörlerden ve memurlardan mü
rekkeptir. Bu meclis ya bizzat rektör tarafın
dan, yahut divan tarafından veya doçent, şube 
şefleri ve asistanlardan mecmuan yirmi beş kişi
nin tahrirî isteği üzerine toplantıya çağırılır. 

Fakülteler 
MADDE 15 — Her fakültenin başında iki 

senede bir değişen bir dekan vardır. Dekan fa
kültenin mümessili ve idare âmiridir ve fakülte 
meclisi Ordünaryüs ve (avser ördentlih) profe
sörlerle doçentlerden mürekkeptir. 

MADDE 16 — Fakültelerin iç teşkilâtına, 
çalışma tarzına ve fakültelerde ders vermek hak
kının kazanılmasına ve (Doktor) unvanının ve
rilmesine ait işler divan tarafından yapılan ve 
Zjraat vekâletinin tasvibile tamamlanan fa
külteler talimatnamesile tesbit olunur. 

Umumî sahalarda ders vermek salâhiyeti 
itası ve bu hususta teklif yapmak hakkı diva
na aittir. Divan bu hakkını fakültelere verebilir. 

MADDE 17 — Her fakülte kendisine ait 
ders ve tatbikatın mükemmel ve birbirine uy
gun olmasına dikkat eder. Bunun için kendi 

divanı toplamağa mecburdur. Divan çalışma ta
limatnamesini kendi yapar ve rektörün divana 
sormaksızın yapabileceği işleri kararlaştırır. 

• i • * ' . 

Tedris heyeti 

MADDE 13 — Tedris heyeti, fakültelerdeki 
bütün ordinaryüs ve profesör ve doçentlerden 
mürekkeptir. Rektör ve divan, tedris heyetine 
enstitüye ait ve akademik işler için teklifte bu
lunabilirler. Rektör bu hakkını bilhassa divanın 
bir kararını yapmakta tereddüt ederse kullanır. 
ön bir aza yazı ile heyetin toplanmasını isterse 
rektör tedris heyetini toplamağa mecburdur. 
Divan ile tedris heyeti arasında anlasamamazlık 
olursa divan tedris heyetinin kararını kendi mü-
taleasile birlikte vekâlete bildirir. Vekâlet ma
kamı hakem olur. 

Fnstitü büyük meclisi 

MADDE 14 — Enstitü büyük meclisi, ordi
naryüs ve profesörlerden ve doçentlerden, şube 
şeflerinden, asistanlardan, muallimlerden ve me
murlardan mürekkeptir. Bu meclis ya bizzat 
rektör tarafından, yahut divan tarafından veya 
doçent, şube şefleri ve asistanlardan mecmuan 
yirmi beş kişinin tahrirî isteği üzerine toplan
tıya çağırılır. 

Fakülteler 

MADDE 15 — Her fakültenin başında iki se
nede bir seçilen bir dekan vardır. Dekan fakül
tenin mümessil ve idare âmiridir. Fakülte mec
lisi ordinaryüs ve profesörlerle doçentlerden 
mürekkeptir. 

MADDE 16 — Fakültelerin iç teşkilâtına, ça
lışma tarzına ve fakültelerde ders vermek hak
kının kazanılmasına ve (doktor) unvanının ve
rilmesine ait işler divan tarafından yapılan ve 
Ziraat vekâletinin tasvibile tamamlanan fakülte
ler talimatnamesile tesbit olunur. 

Umumî sahalarda ders vermek salâhiyeti ita
sı ve bu hususta teklif yapmak hakkı divana ait
tir. Divan bu hakkını fakültelere verebilir. 

MADDE 17 — Her fakülte kendisine ait ders 
ve tatbikatın mükemmel ve birbirine uygun ol
masına dikkat eder. Bunun için kendi mevcut 



- î 

MADDE 13 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 14 — Enstitü büyük meclisi ordi
naryüs ve profesörlerden ve doçentlerden, şube 
şeflerinden, asistanlardan, muallimlerden ve 
memurlar ile her fakülte talebesinin kendi ara
larından seçeceği üçer murahhastan mürek
keptir. Bu meclis ya bizzat rektör tarafından, 
yahut divan tarafından veya doçent, şube şefleri 
ve asistanlardan mecmuan yirmi beş kişinin tah
rirî isteği üzerine toplantıya çağrılır. 

MADDE 15 -—- Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 16 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 17 Ziraat encümeninin tadili gibi. 
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mevcut kuvveti yetmezse arttırılması için di-' 
van vasıtasile Ziraat vekâletine müracaat eder. 
Fakülteler kendilerine bağlı kürsü ve enstitü
lerin tedrisata ait şikâyetlerini dinler ve icap 
ederse bunları divan vasıtasile vekâlete bildirir. 

III üncü kısım 

İlim uzuvları 
MADDE 18 — Enstitünün ilim uzuvları ve 

bunların barem derecesi aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir: 

Barem 
derece 

I - İkinci sınıf asistan 10 
II - Birinci » » 9 
III - Baş asistan 8 
IV - Şube şefi 7 
V - İkinci sınıf doçent 6 
VI - Birinci sınıf doçent 5 
VII - İkinci sınıf profesör [Avser ordentlih] 4 
VIII - Birinci sınıf profesör [ » ] 3 
IX - İkinci sınıf ordinaryüs 2 
X - Birinci sınıf ordinaryüs 1 

MADDE 19 — Asistanlar enstitünün yar
dımcı kuvvetidirler. Ders vermek haklan yok
tur. İkinci sınıf asistan olabilmek için bir 
yüksek mektepten (iyi) derecede mezun olmak 
en aşağı bir ecnebi ilim lisanı bilmek ve bir ih
tisas imtihanı vermiş olmak şarttır. Asistanlar 
vazifesinde üç seneden fazla kalamaz. Terfi 
edemezse asistanın mekteple alâkası kesilir ve 
asistanlık hakkını kaybederek asistanlıktaki 
maaşı ve hizmeti hakkı müktesep olmaksızın 
umumî hükümlere göre vekâletin diğer vazife
lerine tayin olunur. 

Baş asistan olabilmek için doktora imtihanı 
vermek ve (doktor) unvanını kazanmak şarttır. 

Doktorasını vermiş ve vazifesinde kabiliyet 
göstermiş olanlar şube şefliğine yükselir. İkin
ci sınıf asistanlıktan birinci sınıfa ve birinci 
sınıftan başasistanlığa yükselmek profesörün 
fakültesine teklifte bulunmasile olur. Fakülte 
teklifi kabul ederse karar alınmak üzere işi di
vana bildirir. Divan da bunu kabul ederse baş
ka muameleye lüzum kalmaksızın terfi etmiş 
olur ve keyfiyet vekâlete bildirilir. Ancak şube 
şefliğine çıkmak için vekâletin de tasdiki lâzım
dır. Asistanlığa, başasistanlığa ve şube şefliğine 

kuvveti yetmezse arttırılması için Divan vasıta
sile Ziraat vekâletine müracaat eder. Fakülteler 
kendilerine bağlı kürsü ve enstitülerin tedrisata 
ait şikâyetlerini dinler ve icap ederse bunları 
divan vasıtasile vekâlete bildirir. 

Üçüncü kısım 

İlim Uzuvları 

MADDE 18 — Enstitünün ilim uzuvları Ve 
bunların barem dereceleri aşağıdaki cetvelde 
gösterilmiştir: 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

İkinci sınıf asistan 
Birinci sınıf asistan 
Baş asistan 
Şube şefi 
İkinci sınıf doçent 
Birinci sınıf doçent 
İkinci sınıf profesör 
Birinci sınıf profesör 
İkinci sınıf ordinaryüs 
Birinci sınıf ordinaryüs 

Barem 
derecesi 

10. 
9 
8 

' 7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

MADDE 19 — Asistanlar enstitünün yardım
cı kuvvetidirler. Ders vermek haklan yoktur. 
İkinci sınıf asistan olabilmek için bir yüksek 
mektepten veya bu enstitülerden (iyi) derecede 
mezun olmak, en azı bir yabancı dili bilmek ve 
bir ihtisas imtihanı vermiş olmak şarttır. Asis
tanlar vazifesinde üç seneden fazla kalamaz. 
Terfi edemezse asistanın mekteple alâkası kesi
lir ve asistanlık hakkını gaybederek umumî hü
kümlere tâbi olur. Baş asistan olabilmek için 
doktora imtihanını vermek ve (Doktor) unvanı
nı kazanmak şarttır. 

Doktorasını vermiş ve vazifesinde kabiliyet 
göstermiş olanlar şube şefliğine yükselir İkinci 
sınıf asistanlıktan birinci sınıfa ve birinci sınıf
tan baş asistanlığa yükselmek profesörün fakül
tesine teklifte bulunmasile olur. Fakülte teklifi 
kabul ederse karar alınmak üzere işi divana 
bildirir. Divanda Divan da bunu kabul ederse 
namzet başka muameleye lüzum kalmaksızın ter
fi etmiş olur ve keyfiyet vekâlete bildirilir. An
cak şube şef ligine çıkmak için vekâletin de tas
diki lâzımdır. Asistanlığa, baş asistanlığa ve 
şube şefliğine terfi için yapılan teklifler divanca 
kabul edilmezse keyfiyet vekâlete bildirilir ve 



15 

» ; . . - : . ; > ; 
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MADDE 19 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 
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terfi için yapılan teklifler divanca kabul edil- 1 
mezse keyfiyet vekâlete bildirilir, ve bu şahsın 
enstitü dışında başka bir işte kullanılması ileri 
sürülür ve vekâletin başka bir vazifesine tayin 
olunur. Habilitasyon imtihanını veren şube şefi 
doçentliğe yükselebilir ve enstitüde ders vermek 
hakkını kazanır. 

MADDE 20 — Doçentler enstitünün yeni ye
tişmekte olan akademik unsurlarıdır. Doçenet-
lik fakülte tarafından ileri sürülür. Divanca 
tesbit vekâletçe tasdik olunur. Doçentliğe ait 
haklardan istifade için usulden olan ( vazifeye 
başlama konferansını) vermek şarttır. Doçentler 
iki sınıftırlar. Üç sene ikinci sınıfta çalışan do
çent otomatik olarak birinci sınıfa çıkar. Üç sene 
içinde ( avser ordentlih ) profesör olmak liya
kati gösteremeyenler daha iki sene işinde bırakı
lırlar. Bu müddet içinde de gösteremezse fakül
tesinin müracaati ve divanın kararile vekâlete 
verilir ve vekâletçe başka bir vazifeye tayin olu
nur. Müddetini dolduran ve vazifesinde liyakat 
gösteren birinci sınıf doçentler fakülte ve diva
nın esbabı mucibeli teklif ile vekâletçe (avser or
dentlih) profesörliğe tayin olunur. Bu tayin 
büyük muvaffakiyetler dolayısile daha evvel de 
yapılabilir. Şu kadar ki müddeti dolmadıkça 
terfi ettiği derecenin maaşını alamaz. 

Amelî ve iktisadî işletmeler müdürü de do
çentlerden sayılır. On sene hizmetten sonra liya
kati görülürse ikinci sınıf (avser ordentlih) pro
fesörliğe tayin olunur. Amelî - iktisadî işletme
ler müdürünün pratik tecrübeye malik olması 
şart olduğundan asistan ve doçentlerden gayri 
zatlar arasından da seçilebilir. 

Fakat yüksek tahsilini bitirmiş ve diploma al
mış olması şarttır. Bu müdür İktisat enstitüsü 
müdürünün teklifi ve Ziraat fakületesinin ten
sibi ve vekâletin tasdiki ile tayin olunur. 

MADDE 21 — (Avser ordentlih) profesör
ler, müessesenin tedris ve araştırma itibarile 
pek liyakatli ilim uzuvlarıdır. Müstakil tedris 
sahalarının hususî bir ihtimam isteyen kısımları 
kendilerine verilir. Bir ordinaryüs için kâfi de
recede geniş olmayan fakat ehemmiyeti itibarile 
hususî bir mümessile ihtiyaç gösteren müstakil 
ilim sahalarını da temsil edebilirler. îki sınıf
tırlar. Üç senelik bir müddetten sonra ikinci sı
nıf (avser ordentlih) profesör birinci sınıfa yük
selir. Birinci sınıf (Avser ordentlih) profe- | 

bu şahsın enstitü dışında başka bir işde kulla
nılması ileri sürülür. 

Habilitasyon imtihanını veren şube şefi do
çentliğe yükselebilir ve enstitüde ders vermek 
hakkını kazanır, 

MADDE 20 — Doçentler enstitünün yeni ye
tişmekte olan akademik unsurlarıdır. Doçent
lik fakülte tarafından ileri sürülürü Divanca 
tesbit, vekâletçe tasdik olunur. Doçentliğe ait 
haklardan istifade için usulden olan ( vazifeye 
başlama konferansını ) vermek şarttır. Doçent
ler iki sınıftırlar. Üç sene ikinci sınıfta çalı
şan doçent otomatik olarak birinci sınıfa çıkar. 
Üç sene içinde profesör olmak liyakati göste
remeyenler daha iki sene işinde bırakılırlar. 
Bu müddet içinde de liyakat göşteremezse fa
kültesinin müracaatı ve divanın kararile vekâlet. 
emrine verilir. 

Müddetini dolduran ve vazifesinde liyakat 
gösteren birinci sınıf doçentler fakülte ye di
vanın esbabı mucibeli teklifile vekâletçe profe
sörlüğe tayin olunur. Bu tayin büyük muvaf
fakiyetler dolayısile daha evvel de yapılabilir. 

Amelî ve iktisadî işletmeler müdürü de do
çentlerden sayılır. On sene hizmetten sonra li
yakati görülürse ikinci sınıf profesörlüğe ta
yin olunur. Amelî ve iktisadî işletmeler mü
dürünün pratik tecrübeye malik olması şart ol
duğundan asistan ve doçentlerden gayri zatler 
arasından da seçilebilir. 

Fakat yüksek tahsilini bitirmiş ve diploma 
almış olması şarttır. Bu müdür iktisat ensti
tüsü müdürünün teklifi ve Ziraat fakültesinin 
tensibi ve vekâletin tasdiki ile tayin olunur. 

MADDE 21 — Profesörler, müessesenin ted
ris ve araştırma itibarile pek liyakatli ilim 
uzuvlarıdır. Müstakil tedris sahalarının husu
sî bir ihtimam isteyen kısımları kendilerine ve
rilir. Bir ordinaryüs için kâfi derecede geniş 
olmayan fakat ehemmiyeti itibarile hususî bir 
mümessile ihtiyaç gösteren müstakil ilim saha-' 
larını da temsil edebilir. 

İki sınıftırlar. Üç senelik bir müddetten son
ra ikinci sınıf profesör birinci sınıfa yükselir. 
Birinci sınıf profesörlükten ordinaryüslüğe 
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MADDE 20 ~rr Ziraat encümeninin tadili gibi, 

MADDE 21 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 



sorlikten ordinaryüslüğe yükselmek böyle 
bir makamın açılmasile olur. Maamaf ih liya
kati fevkalade takdir edilen ikinci sınıf bir (av-
ser ordentlih) profesör doğruca ordünaryüslüğe 
tayin olunabilir. Ancak o makam açık değilse 
yalnız unvanını alıp maaşını alamazlar. 

MADDE 22 — Ordinaryüsler müstakil bir 
ilim sahasının ders verme ve araştırmalar için 
en iyi mümessilidirler. îki sınıftır. İkinci sı
nıf ordinaryüs on sene sonra birinci sınıfa yük
selir. 

Açılan veya yeniden kurulan bir kürsüye bir 
ordinaryüsün tayini için fakülte ordinaryüsü 
esbabı mucibeli bir teklifle en az iki kaideten 
üç zatın ismini divana bildirirler. Divan bu isim
leri mütaleasile beraber vekâlete arzeder. Vekâ
let bunlar arasından en uygun gördüğünü seçer. 

Vekâlet hiç birisini kabul etmezse yeni tek
lif için listeyi fakülteye geri gönderir. 

Açılan bir ordinaryüslüğe mutlaka enstitüden 
bir âlimin getirilmesi lâzımgelmez. Enstitünün 
ilmî ruhunu daima tazelemek için başka müesse
selerden ve yüksek mekteplerden de ilmî hayat 
sahibi zatler alınabilir. 

Avrupadan çağırılacak profesörler memle
ketlerinde hiç olmazsa (evser ordentlih) profe
sörlükte bulunmuş olmalıdırlar. 

MADDE 23 — Tedris heyetinde bulunan rek
törler muayyen ve mahdut bilgilerin muallimi
dirler. Mevkileri bütçede tesbit edilmiştir ve 
divanın teklifi üzerine vekâletçe tayin olunurlar. 
Aşağıdaki dersler rektörlükle idare olunur. Ya
bancı diller almanca, ingilizce, fr ansızca, 
italyanca, riyaziye, hukuk ve idare ilmi, asker
lik, resim, sıhhat ilmi. 

MADDE 24 — Dışarıdan enstitünün tedris 
heyetince alınanlar, girecekleri dereceye ait 
şartlara malik olmalıdırlar. 

'Tedris heyetinin vazife ve hakları 

MADDE 25 — Enstitüye tayin edilen her 
profesör bir sene içinde enstitünün merasim salo
nunda kendi ilmî şubesine ait umumî bir konfe
rans verir. Bu konferansa enstitünün tedris 
heyetinden başka Ziraat vekili, diğer vekiller, 
belediye reisi, en yüksek askerî mümessil, idarî 
ve iktisadî mahfellere mensup yüksek şahsiyet
ler çağırılır. 
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yükselmek böyle bir makamın açılmasile olur. 
Maamaf ih liyakati fevkalâde takdir edilen ikinci 
sınıf bir profesör doğruca ordinaryüslüğe tayin 
olunabilir. 

MADDE 22 — Ordinaryüsler müstakil bir 
ilim sahasının ders verme ve araştırmalar için 
en iyi mümessildirler. îki sınıftır, ikinci sı
nıf ordinaryüs on sene sonra birinci sınıfa yük
selir. Açılan veya yeniden kurulan bir kür
süye bir ordinaryüsün tayini için fakülte ordi
naryüsü esbabı mucibeli bir teklifle en az iki, 
kaideten üç zatin ismini divana bildirirler. Di
van bu isimleri mütaleasile beraber vekâlete ar
zeder. Vekâlet bunlar arasından en uygun gör
düğünü seçer. Vekâlet hiç birisini kabul etmez
se yeni teklif için listeyi fakülteye geri gön
derir. Açılan bir ordinaryüslüğe mutlaka ensti
tüden bir âlimin getirilmesi lâzımgelmez. Ens
titünün ilmî ruhunu daima tazelemek için başka 
müesseselerden ve yüksek mekteplerden de ilmî 
hayat sahibi zatler alınabilir. Avrupadan çağı
rılacak profesörler memleketlerinde hiç olmazsa 
profesörlükte bulunmuş olmalıdırlar. 

MADDE 23 — Tedris heyetinde bulunan 
muallimler muayyen ve mahdut bilgilerin mual
limidirler. Divanın teklifi üzerine vekâletçe ta
yin olunurlar. Aşağıdaki dersler muallimlikle 
idare olunur. Yabancı diller, riyaziye, hukuk 
ve idare ilmi, askerlik, resim, sıhhat ilmi ve 
bunlar gibi. 

MADDE 24 — Dışarıdan enstitünün tedris 
heyetine alınanlar, girecekleri dereceye ait 
şartlara malik olmalıdırlar. 
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MADDE 22 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 23 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 24 — Ziraat encümeninin tadili" gibi. 
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Doçentlerin vazifeye başlama dersleri hakkın

da da ayni hükümler caridir. Bu vazifeyi yap
mayan profesörlere (Designatus) denir. 

MADDE 26 — Rektör sömestre esnasında bir 
profesöre bir hafta izin verebilir. Daha fazlası 
için divan vasıtasile vekâletten izin alınır. 

MADDE 27 — Doçentlerle profesör ve ordi
naryüslere inzibatî suçlan için bir (haysiyet di
vanı) kurulur. Bu divanın nasıl kurulacağı tali
matname ile tesbit olunur. Haysiyet divanının 
kararlan vekâletin tasdikinden sonra icra olu
nur. Bunların dışmda kalan tedris ve idare 
uzuvlar vekâlet memurîan gibi muamele görür. 

Enstitünün memurları 
MADDE 28 — Enstitünün memurîan ve ba

rem dereceleri aşağıda gösterilmiştir: 
Adet Barem derecesi 

1 İdarî müşavir 4 
1 Muhasebe müdürü 7 
1 Muhasebe başkâtibi 11 
2 Muhasebe kâtibi 14 
1 Veznedar İl 
1 Daire müdürü 8 
1 Başkâtip 9 
1 Kâtip 12 
1 Kâtip N 14 
1 Talebe yurdu âmiri 10 
1 Muit 12 
2 Muit muavini 14 
1 Ayniyat memuru 10 
1 Ayniyat kâtibi 12 
1 Ayniyat kâtibi 14 
1 Depo memuru 14 
1 Eczacı 11 

MADDE â5 — Doçentlerle profesörlerin Ve 
ordinaryüslerin inzibatî suçlan için bir (haysi
yet divanı) kurulur. Bu divanın nasıl kurula» 
cağı talimatname ile kararlaştırılır. 

Haysiyet divanmın kararları vekâletin tasdi-
kmdan sonra icra olunur. 

Bunlann dışında kalan tedris ve idare uzuv
ları vekâlet memurları gibi muamele görür. 

Enstitünün memurîan 
MADDE 26 — Enstitünün memurları ve ba

rem dereceleri aşağıda gösterilmiştir: 
tdarî müşavir 4 
Muhasebe müdürü 7 
Muhasebe başkâtibi 11 
Muhasebe kâtibi 14 
Veznedar 11 
Daire müdürü 8 
Başkâtip 11 
Kâtip 12 
Kâtip 14 
Talebe yurdu âmiri 10 
Muitler 12 
Muit muavinleri 14 
Ayniyat muhasibi 10 
Ayniyat kâtibi 12 
Ayniyat kâtibi 14 
Depo memuru 14 
Eczacı • 11 



MADDE 25 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 26 — Ziraat encümeninin tadili gibi. 

MADDE 27 — Ankara yüksek ziraat ensti
tüsü tedris heyeti kadrosu bu kanuna bağlı 
(1) ve idare memurları kadrosu da (2) numa
ralı cetvellerde gösterilmiştir. (1) numaralı 
cetvelde gösterilen tedris heyeti kadrosu azamî 
olup on sene zarfında tedricen tatbik edilir ve 
her sene kullanılacak kısmı o sene bütçesine bağ
lanacak bir cetvel ile tesbit olunur. 
MADDE 28 — 1452 numaralı kanuna bağlı (2) 

numaralı cetvelin ziraat vekâleti kısmında (Hal
kalı ziraat âli mektebi) ve (baytar âli mektebi) 
başlıkları altındaki kadrolar tayyedilmistir. 



MADDE 29 — Bu kanun 29 teşrinievvel 1933 
taj-ihinden muteberdir ve bu tarihten itibaren 
yüksek ziraat ve baytar mektepleri mülgadır. 

M -̂DDE 30 — Bu kanunun tatbikma Ziraat 
vekâleti memurdur. 

MADDE 31 — Bu kanunun tatbik sureti bir 
talimatname ile gösterilecektir. 

Muvakkat madde 1 — Ziraat enstitüsü kadrosu 
tamamen teşekkül edinceye kadar Ziraat vekili 
ecnebi profesörler ve mütehassıslar getirmeğe 
mezundur. Ancak yabancı memleketlerden geti
rilecek bu zatlerin getirildiği mevki için lâzım 
olan evsafı haiz olmaları ve kendi memleketleri
nin ilim muhitlerinde o dereceyi almış bulunma
ları şarttır. 

Muvakkat madde 2 — Yüksek mektebi bitir
dikten sonra Avrupada tahsilini tevsi etmiş olup 
elyevm enstitülerde veya bir ilim müessesesinde 
çalışmakta bulunanlar şef ve baş asistan olarak 
tayin olunabilirler. 

Ancak şefler sekizinci derece, baş asistanlar 
dokuzuncu derece maaş mukabili olmak üzere 
merbut kadrodaki ücretleri namzet memur sıfa-
tile alırlar. 

Bu kanunda yazılı doktora ve imtihanlarını 
vakit ve zamanında muvaffakiyetle yapmış ve 
büyük bir kabiliyet göstermiş olan asistanlar ka
nunun tatbikından iki sene sonra fakülte mec
lisinin inhası, divanın tasvibi ve vekâletin tas
diki ile sekizinci derecenin maaşını almak üzere 
enstitü kadrosundaki şefliğe ve şefler de yedinci 
derecenin maaşını almak üzere doçentliğe terfi 
ederler. Bunlar ancak iki sene sonra terfi ettik
leri derecenin maaşını alabilirler. Kanunun 
neşrinde birinci sınıf asistanlar (9) uncu derece 
maaşın mukabili olan (100), ikinci sınıf asistanlar 
(10) uncu derece maaşın mukabili olan (80) lira 
ücreti namzet memur sıfatile alırlar. îki sene 
nihayetinde ehliyetini gösterdiği takdirde birer 
derece yüksek maaşa geçmek hakkını kazanırlar. 

Muvakkat madde 3 — Bu kanunun tatbikın
dan itibaren iki sene hitamında baş asistan ve 
şefler gösterecekleri kabiliyete göre mensup ol
dukları fakülte meclisinin kararı, divanın tasvip 

MADDE 27 — Bu kanun 29 teşrinievvel 193$ 
tarihinden muteberdir ve bu tarihten itibaren 
yüksek ziraat ve baytar mektepleri mülgadır. 

MADDE 28 — Bu kanunun tatbikma Ziraat 
vekili memurdur. 

Muvakkat madde 1 — Ziraat enstitüsü kad
rosu tamamen teşekkül edinceye kadar Zira
at vekili ecnebi profesörler ve mütehassıslar ge
tirmeğe mezundur. Ancak yabancı memleket
lerden getirilecek bu zatların getirildiği mevki 
için lâzım olan evsafı haiz olmaları ve kendi 
memleketlerinin ilim muhitlerinde o dereceyi al
mış bulunmaları şarttır. 

Muvakkat madde 2 — Yüksek mektebi bitir
dikten sonra Avrupada tahsilini tevsi et
miş olup elyevm enstitülerde veya bir ilim mües
sesesinde çalışmakta bulunanlar şef ve başasis
tan olarak tayin olunabilirler. 

Ancak şefler yedinci derece, başasistanlar 
sekizinci derece maaş mukabili olmak üzere 
merbut kadrodaki ücretleri namzet memur sıfa
tile alırlar. 

Bu kanunda yazılı doktora ve imtihanlarını 
vakit ve zamanında muvaffakiyetle yapmış ve 
büyük bir kabiliyet göstermiş olan başasistan
lar kanunun tatbikinden iki sene sonra fakülte 
meclisinin inhası, divanın tasvibi ve vekâletin 
tasdikile sekizinci derecenin maaşını almak üze
re enstitü kadrosundaki şefliğe ve şefler de ye
dinci derecenin maaşını almak üzere doçentliğe 
terfi ederler. Bunlar ancak iki sene sonra 
terfi ettikleri derecenin maaşını alabilirler. 

Kanunun neşrinde birinci sınıf asistanlar 
(9) uncu derece maaşın mukabili olan (100), 
ikinci sınıf asistanlar (10) uncu derece maaşın 
mukabili olan (80) lira ücreti namzet memur 
sıfatile alırlar. îki sene nihayetinde ehliyetini 
gösterdiği takdirde birer derece yüksek maaşa 
geçmek hakkım kazanırlar. 

Muvakkat madde 3 r~ Bu kanunun tatbi
kinden itibaren iki sene hitamında baş asistan 
ve şefler gösterecekleri kabiliyete göre mensup 
oldukları fakülte meclisinin karan, divanm 
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MADDE 29 ~ 27 ve 28 inci maddelerine ait 

hükümlerinin meriyeti 29 teşrinievvel 1933 ta
rihinden başlamak üzere bu kanun 1 haziran 
1933 tarihinden muteberdir, 

MADDE 30 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Ziraat vekili memurdur. 

Muvakkat birinci madde — Ankarada yük
sek ziraat enstitüsü tedris heyeti kadrosu ta

mamen tesekül edinceye kadar Ziraat vekili ecne
bi profesörler ve mütehasıslar getirmeğe mezun
dur. 

Ancak yabancı memleketlerden getirilecek bu 
zatlerin getirildiği mevki için lâzım olan evsafı 
haiz olmaları ve kendi memleketlerinin ilim mu
hitlerinde o dereceyi almış bulunmaları şarttır. 

Muvakkat ikinci madde — Yüksek mektebi 
bitirdikten sonra yabancı memleketlerde tahsili
ni tevsi etmiş olup 29 teşrinievvel 1933 tarihin
de enstitülerde veya bir ilim müessesesinde ça
lışmakta bulunanlar şef ve baş asistan olarak ta
yin olunabilirler. Bunlardan şefler yedinci de
rece maaşın mukabili olan 160, baş asistanlar da 
sekizinci derece maaşın mukabili olan 130 lira * 
ücreti namzet memur sıfatile alırlar. 

Bu kanunda yazılı doktora ve imtihanlarını 
vaktinde muvaffakiyetle yapmış ve büyük bir 
kabiliyet göstermiş olan baş asistanlar iki sene 
sonra fakülte meclisinin inhası, divanın tasvibi 
ve vekâletin tasdiki ile sekizinci derecenin maa
şını almak üzere enstitü kadrosundaki şefliğe 
ve şefler de yedinci derecenin maaşını 
almak üzere doçentliğe terfi ederler. Bun
lar ancak iki sene sonra terfi ettikleri derecenin 
maaşını alabilirler. 

Birinci sınıf asistanlar dokuzuncu derece ma
aşın mukabili olan 100, ikinci sınıf asistanlar 
onuncu derece maaşın mukabili olan 80 lira ücre
ti namzet memur sıfatile alırlar. îki sene niha
yetinde ehliyetini gösterdiği takdirde birer de
rece yüksek maaşa geçmek hakkını kazanırlar. 

Muvakkat üçüncü madde — Ziraat encüme
ninin tadili gibi kabul. 
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ve vekâletin tasdiki ile ya esas kadroya alınırlar 
veya vekâlete iade olunurlar. 

Muvakkat madde 4 — Yüksek ziraat ve bay
tar ve orman mekteplerindeki müderrislikler 
bu kanundaki profesörlük karşılığı değildir. 
Profesör olmak ve unvanı kullanabilmek ancak 
bu kanunda gösterilen şartları haiz olmakla 
muteberdir. Umumî katiple idarî müşavirin 
yüksek mektep mezunu olması, Avrupada tah
silini tevsi etmiş, tedrisat ve idare işlerinde 
veya mektep müdürlüklerinde bulunmuş olması 
şarttır. 

Diğer memurlar umumî kaidelere göre tayin 
edilirler. 

Muvakkat madde 5 — Lâğvedilen baytar ve 
ziraat âli mekteplerinin tahsisatı enstitü mül
hak bütçesine muavenet olarak tesviye olunur, 

Muvakkat madde 6 — Mülhak bütçe tahsi
satının 1933 malî senesinde fasıl ve maddelere 
tevzii İcra Vekilleri Heyetince icra edilir. 

Bş. V. 
tsmet 
II. V. V. 
Ş. Kaya 
Ik. V. 

M. Celâl 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mal V. 
M. Abdülhalik 

S. I. M. V. 
V. Refik 

23 - V -1933 
M. M. V. Da. V. 

Zekâi Ş. Kaya 
Mf. V. Na. V. 

Dr. Kesit Galip Hilmi 
G. t. V. Zr. V. 

Muhlis 

tasvip ve vekâletin tasdikile ya esas kadroya 
alınırlar veya vekâlete iade olunurlar. 

Muvakkat madde 4 — Yüksek ziraat ve bay
tar ve orman mekteplerindeki müderrislikler 
bu kanundaki profesörlük karşılığı değildir. 
Profesör olmak ve unvanı kullanabilmek ancak 
bu kanunda gösterilen şartları haiz olmakla mu
teberdir. Umumî kâtiple idarî müşavirin yük
sek mektep mezunu olması, Avrupada tahsilini 
tevsi etmiş, tedrisat ve idare işlerinde veya 
mektep müdürlüklerinde bulunmuş olması şart
tır. Diğer memurlar umumî kaidelere göre ta
yin edilirler. 

Muvakkat madde 5 — Lâğvedilen baytar ve 
ziraat âli mekteplerinin tahsisatı enstitü mülhak 
bütçesine muavenet olarak tesviye olunur. 

Muvakkat madde 6 — Mülhak bütçe tahsi
satının 1933 malî senesinde fasıl ve maddelere 
tevzii lora Vekilleri Heyetince icra edilir. 



Muvakkat dördüncü madde 
meninin tadili gibi kabul. 

—• Ziraat encü-

Muvakkat beşinci madde — Ankara Yüksek 
ziraat enstitüsünün 1933 malî senesine ait büt
çesi Ziraat vekâletince tanzim ve îcra Vekilleri 
Heyetince tasdik olunduktan sonra tatbik olu
nur. 1933 malî senesi Ziraat vekâleti bütçesi
nin 651 inci memurlar maaşı, 654 üncü vilâyet 
müstahdemler ücreti, 673 üncü ecnebi müte
hassıslar ve tercümanları ve 689 uncu Yüksek 
ziraat ve baytar mektepleri fasıllarında mevcut 
tahsisattan ayrılacak 585 000 lira mülhak büt
çeye yardım olarak verilir ve umumî bütçeden 
yapılmış olan tediyelere ait senetler de nakit ye
rine devrolunur. 

Fasıllar arasında münakale yapılması ve 
ücretleri masraf tertibinden verilecek müstah
demler kadrolarının tesbiti îcra" Vekilleri He
yeti kararına bağlıdır. 

Muvakkat altıncı madde — 1933 mali .senesi 
tedris heyeti filî kadrosu (3) numaralı cetvelde 
gösterilmiştir. 

Muvakkat yedinci madde — 1933 malî sene
si muvazenei umumiye kanununun beşinci mad
desine bağlı (D) cetvelinin Ziraat vekâleti kıs
mında ( yüksek ziraat mektebi ) ve ( yüksek 
baytar mektebi ) başlıkları altındaki kadrolar 
yerine 29 teşrinievvel 1933 tarihinden itibaren 
tatbik edilecek olan müstahdemler kadrosu (4) 
numaralı cetvelde gösterilmiştir. 
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e encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Derece Memuriyetin nevi 

Tedris heyeti azamî kadrosu 
1 Ordinaryüs ( sınıf İ ) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

» 
Profesör 

» 
Doçent 

» 
Şef 
Başasistan 

Asistan 
» 

( 
( 
( 
( 
( 

( 
( 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

2 ) 
1 ) 
2 ) 
1 ) 
2 ) 

1 )' 
2 ) 

Adet 

11 
17 
16 
26 
16 
25 
25 
24 
26 
35 

Maaş 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 

[2] NUMARALI CETVEL 

İdare memurları kadrosu 

4 
7 . 

11 
14 
11 
8 

11 
12 
14 
10 
12 
14 
10 
12 
14 
14 
11 

İdarî müşavir 
Muhasebe müdürü 
Muhasebe başkâtibi 

» kâtibi 
Veznedar 
Daire müdürü 
Başkâtip 
Kâtip 

» 
Talebe yurdu âmiri 
Muit 
Muit muavini 
Ayniyat muhasibi 
Ayniyat kâtibi 

» » 
Depo memuru 
Eczacı 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

90 
55 
30 
20 
30 
45 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
35 
25 
20 
20 
30 



27 

)crecc 

[3] NUMARAIİI'ÖETVEL 

1933 tedris heyeti filî kadrosu 

Memuriyetin nevi \ Adet Maaş 

6 Doçenet 
7 Muallim 
7 Şef 

8 Başasistan 

6 
2 

18 

11 

9 Asistan ( sınıf 1 ) 10 

10 » ( » 2 ) 10 

70 
55 
55 

45 

40 

35 

(Mukabili olan 
160 lira ücreti alır, 
namzet memur sa-
sayılır.) 
( Mukabili ; olan 

130 lira ücreti-alır, 
namzet memur 
sayılır.) 
( Mukabili olan 

100 lira ücreti alır, 
namzet memur 
sayılır.) 
( Mukabili olan 

80 lira ücreti alır, 
namzet memur 
sayılır.) 
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[4] NUMARALI CETVEL 

Meınuriyıetin ııevi 

Müstahdemler kadrosu 

Umumî kâtip ı <, 
Laboratuar şefi 
Miuallim •',. • ;(: 
Laborant , -; ; 
Tercüman; 

Daktilo, i -
Tabip , .-,. 
İktisat enstitüsü hesap memuru 
Elektrik, santral ve kalorifer memuru 
Demirci , 
Tamirci 
Ustabaşı ? 
Ahçıbaşı 
A h ç i ;; ; •• 
Çamaşırcı 
...,; i » , yamağı 
(iece bekçisi 
Hademe [1] 

Adet 

1 
6 
1 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
•1 
1 
1 
3 
2 
80 

Ücret 

150 
100 
150 
60 
150 
130 
80 
100 
120 
150 
30 
30 
50 
60 
40 
40 
20 
40 

2000 

[l] Aylık ücreti kırk lirayi yecnıemek üzere adet ve tahsi
satı dahilinde beherinin tayini vekâlete veya vekâletin salâhi
yet verici makama aittir. 



Sıra No 298 
Osmanlı bankası imtiyaz müddetinin uzatılması hakkında 

1/745 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası 

T. c. ' 
Başvekâlet ' 6-VI-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/1799 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Osmanlı bankasının imtiyaz müddetinin uzatılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 

ve İcra Vekilleri Heyetince 5-VI-1933 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Halen meri olan 10 mart 1340 tarihli mukavele ve 22 mart 1341 tarihlî mukavele zeyli 
mucibince Osmanlı'bankasının imtiyazı l mart 1935 tarihinde biteceğinden Türkiyede, atiyen de. 
faaliyetini idame etmek arzusile müteharrik olarak Hükümete müracaat etmiş olan mezkûr 
müessese ile memleketin yeni şartlarına uygun bir mukavele akdi muvafık görülmüş ve bu 
maksatla Hükümet namına müzakeratta bulunmağa İzmir mebusu ve Adliye vekili Saraçoğlu 
Şükrü Beyefendi murahhas tayin edilmişti 

İmtiyazın yenilenmesi talebi karşısında Hükümetin ııoktai nazarı, bankanın (imtiyaz ) ıııda, 
Cumhuriyet merkez bankasının vücudu ile telif edilemeyecek hükümlere yer vermemek ve 
bununla beraber de Hazineye müsait bir döviz kredisi temin etmekti. 

Filhakika bu yeni mukavele münasebetile banka imtiyazının ve Devletle banka arasında 
şimdiye kadar akit ve teati edilmiş olan mukavelelerin bilcümle hükümleri ve bu meyanda 
bilhassa banknot ihracı imtiyazı ilga edilerek bunların yerine yeni mukavelenin hükümleri ikame 
olunmuş ve bankanın faaliyetini tanzim eden dahilî nizamnamesindeki hususî rejim de lâzım-
gelen tadilât icra edilerek bankanın imtiyaz müddeti l mart 1952 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Yeni mukavelenin bankaya bahşettiği yegâne imtiyaz, esas itibarile, bankanın devlet vergi 
ve resimlerinden muafiyetinden ibarettir. Ancak Türkiyede tahakkuk edecek kârlarından kazanç 
vergisi vermek, alelûmum posta ücretlerini ödemek, vergi muafiyetinin mülkiyeti ipotek yolile 
bankaya geçecek olan gayri menkullere şamil olmak ve bankacılık muameleleri haricinde kendi 

' unvanı altında sınaî veya ticarî mahiyette bir faaliyet icra ettiği takdirde bu yeni faaliyet 
şubesine dahil olan muamelelerin vergi muafiyetinden müstefit olmayacağını tanımak gibi 
kayîtlerin bankaca kabul edilmiş olmasile bu muafiyet te mutlak mahiyetini kaybetmiştir. 
Banka mahallî idarelerce istifa edilen vergiler ile rüsumu kemafıssabık tediyede devam edecektir. 

.Müzakerat neticesinde tanzim ve merbuten takdim kılınmış olan 5 haziran 1933 tarihli 
mukavele mucibince banka hazine emrine i 250 000 İngiliz liralık bir «Karşılıksız nizamî 
hesabı cari kredisi» ile merbut ayni tarihli müzeyyel mukavele mucibince yine hazine lehine 
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1 250 000 İngiliz liralık muvakkat bir döviz kredisi açmağı ve bu iki nevi kredi haricinde de 
Türkiye muamelâtına 1 000 000 İngiliz liralık bir sermaye tahsisini taahhüt eylemektedir. 

Mukavele ve zeyli Büyük Meclisin yüksek tasvibine arzolunur efendim, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. li. ,17. M. 
Jiülçe encümeni 7 - VI - 1933 
M. No. 212 

ti W No. î/745 
Yüksek Reisliğe 

Osmanlı bankası imtiyazının uzatılması hakkında olup Başvekâletin 6 - VI -1933 tarih ve 6/1799 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim edilip encümenimize tevdi kılınan kanun lâyihası İz
mir mebusu Saraçoğlu Şükrü Bey hazır olduğu halde tetkik ve mütalea olundu. 

1935 senesinde hitam bulacak olan imtiyaz mukavelenamesinin 1 mart 1952 tarihine kadar tem
didini gösteren bu lâyihaya bağlı mukavelename ve buna tekaddüm eden mukavelelerden geri ka
lan müddeti de içerisine almak suretile 19 sene temdit edildiği görülmekte ise de eski mukavele 
bakiyesi hesap olunmadığı takdirde 17 sene temdit edilmiş oluyor. Yeni mukavele gerek Hazine 
için ve gerek bankanın umumî vaziyet ve münasebetleri itibarile daha muvafık bir şekilde olduğu 
görülmüştür. 

Cumhuriyet tarihimizde yeniden tesis ve eskiden ismen kalanların tensik ve ıslah suretile muh
telif namlar altında vücude getirilen millî bankalarımızın kemiyet ve keyfiyetleri başka tesis ihti
yacını hissettirmeyecek kemal haddini göstermekte olduğu halde memleketimizde mücerret malî 
ve ticarî usul ve kavaidi kendisine rehber yaparak dürüstçe çalışacak sermaye haricin dahi olsa 
ona müsait bir çalışma yeri vermek emelinde olan Cumhuriyet idaremiz 80 küsur sene evvel Tür-
kiyede ilk kredi müessesesi olarak işe başlayan Osmanlı bankasının bu uzun çalışma devresinde 
memleketimizi iyi tanımış ve icabına göre kendi kazancı ile memleketin menfaatlerini telife mu
vaffak olmuş çok tecrübeli ve iş yapanlara emniyet telkin eden bu müessesenin. her iki tarafın 
menfaatlerine uygun şartlar altında haricin sermayesile işleyen sair bankalardan müstesna bir 
vaziyette millî bankalarımızın bulundukları mevkie uygun bir halde çalışmasını temin eden 
bu lâyiha Heyeti umumiyesile muvafık görülmüştür. 

Eski mukavele ve onu takip eden anlaşmalarla Maliye hazinesi ile millî müesseselere Türk lirası 
ile açılmış olan hesabıcariler bu mukavele ile vasatî olarak takriben % 50 derecesinde arttırılmış ve 
bunun ticareti hariciyemizde işimize elverişli bir dövize kalbe dilmiş olması da pek muvafık görül
müştür. Bundan başka 8 sene müddetlet Cümhuhiyet merkez bankasına hazinece tevdi edilecek Türk 
parası mukabilinde Osmanlı bankası tarafından Maliye emrine 1 250 000 ingiliz liralık aynca bir 
döviz kredisi açılması ve dört sene sonra tedricen itfasına başlanarak sekizinci sene kapatılması 
hakkındaki muamele bu buhranlı senede döviz ihtiyacı noktai nazarından isabetli bir tedbir görül
müştür. 

Üçüncü malî muamele olmak üzere de mukavelede yazılı olmamakla beraber banka % 6 faizle 
İktisat vekâleti emrinde bulunan Sümer bank'a bir milyon türk liralık bir hesabı carî açmış olduğu
nu bir mektupla bildirdiğini encümenimize verilen izahattan anlaşılmıştır. Encümen bu mektubu 
mukavelenin mütemmimi addeder. 

Diğer taraftan bankaya yapılan belli başlı müsaadat vergi muafiyetini tazammun eden madde
nin son fıkralarından da anlaşıldığına göre kazanç ve muamele vergilerini vereceği tasrih olun
muş ve bu suretle yalnız bina vergisi muafiyeti kalmış oluyor. 

Altın teminatlı banknotlardan tedavülde kalan miktar ilk ihraç derecesine göre pek cüzî ve 
bunun da nerede ve kimin yedinde olduğu en uzak bir ihtimal ile dahi tahmin edilemeyecek ka-
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dar hâmilinin şahsı ve hüviyeti müphem telâkki edilebileceğinden bunların altınla mübadele 
mecburiyetlerinin tedricen yapılarak yedi senede nihayet buldurulmasından maddeten mutazarrır 
olacak Türk vatandaşı tasavvur etmek pek az ihtimal dahilindedir. 

Bankanın ilk teşekkülü tarihinden şimdiye kadar muhtelif tarihlerde mukavele, irade ve mek
tup teatisi suretlerile iki tarafın bu uzun senelerde tedahül ' ettirdikleri geçmiş hükümlerin 
muğlâk ve müşevveş mâhiyetinden bu mukaveleyi tecdit ederek bundan sonra yaşayan hükümler-
her neden ibaret ise bu mukavele dahilinde toplanması şekle ait olsa da her halde tercih edilecek 
usuldendir. 

Bankada çalışan Türk memurlarının ve maaşlarının bankanm umum memur adedile maaş ye
kûnu umumisinin yüzde nisbetlerinin" bundan evvelki mukavelede olduğu derecelerde muhafaza 
edilmesi şubelerinin, otuza indirilmesinden dolayı küçük memur adedi ve maaş noksanlığı farkları 
nazan dikkate alınırsa bu mukavele ile yukarıda zikredilen nisbetlerin de memleket gençliği lehi
ne farklar hâsıl ettiği tebarüz eder. 

Bankanın her sene Avrupaya Türk gençlerinden göndermek mecburiyetinde bulunduğu stajyer
lerin ikmalden sonra bir müddet maaş mukabilinde bankada memur olmak mecburiyetleri de tabiî 
görülmüştür. 

Belli başlı noktaları izafet t ik. Diğer hususa t da eski mukavelelerde yazılı şekillerden daha 
müsait görüldüğünden encümenimizce aynen kabul edilerek müstaceliyet kararile müzakere buyu-
rılmak, üzere Yüksek heyetin ttnsvibine arzolumır. 

Reis 
(lüınüşane Çorum El'âziz Erzurum Erzurum Giresun İsparta Kayseri 
//. Fehmi Mustafa II. Talisin Aziz Asım Kâzım Müh evrem A. Hilmi 

Kırklareli Manisa Niğde Sivas 
Şevket M. Turgut Faik M. Remzi 

; HÜKÜMETIN TEKI;!KÎ 
j Osmanlı bankasının imtiyaz nıüddet inin temdidi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Osmanlı bankasının imtiyaz müddetinin 1 mart 1952 tarihine kadar temdidine 
dair 5 haziran 1933 tarihli mukavele ile mezkûr bankanın Hazineye ayrıca bir muvakkat döviz 
kredisi kuşat edeceğine müteallik olan ayni tarihli müzeyyel mukavelename tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 
5-VI-1933 

M. M. V. Da, V. Ha. V. Mal. V. 
Zekât Ş. Kaya I)v. T. Rüştü M. Abdülhalih 
!k. V. S. I.M. V. a t. V. Zr. V. 

M. Celâl Dr. Refik Ali Hana Muhlis 

Bş.V. '.'A<VY-
İsmet H. Harucoçjlu 
Mf. V. Na. V. 

J)v. Reşit (I al i]> I filmi 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ÎLE OSMANLI BANKAST ARASİNDA MEZKÛR BAN

KANIN İMTİYAZININ TEMDİDİNE DAİR AKTEDİLEN MUKAVELE 

Aşağıda imzaları mevzu, 
Bir taraftan mukavele metninde (Hükümet) tesmiye edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nam 

ve hesabına hareket eden İzmir mebusu ve Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi, diğer .taraftan 
mukavele metninde «Banka» tesmiye olunan Osmanlı bankasının 31 - V -1933 tarihli komite içti-
maında mezkûr müessese nam ve hesabına harekete salâhiyeti lazime ile murahhas tayin edilmiş 
olan Müsyü F. Bellet arasında aşağıdaki hususat kararlaştırılmıştır: 

Madde — 1 

Bankanın imtiyaz müddeti, aşağıdaki şartlar dairesinde, 1 mart 1952 ( bir mart bin dokuz yüz 
elli iki) tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Madde — 2 

Mevcudiyeti ayni tarihe kadar temdit edilecek olan banka-, hissedarları heyeti umumiyesinde yap
tırmağı taahhüt ettiği ve Hükümetin bu günkü tarihli itilâf name mucibince peşinen tasvip eyle
miş olduğu tadilâtı da ihtiva edecek olan hali hazır statüsündeki (dahilî nizamname) hususî rejim 
tahtında faaliyetine devam edecektir. 

Madde — 3 

Bankanın halen tedavüldeki banknotları kanunî rayiçlerini ve ayni zamanda 3 ağustos 1914 ta
rihli kanunun 3 üncü ve 10 mart 1924 tarihli mukavelenin altıncı maddesi mucibince müstefit bu
lundukları mecburî tedavülü muhafaza edeceklerdir. Banka, eskisi gibi, mevkii tedavülde bulu
nan banknotların lâakal üçte birine müsavi miktarda bir altın karşılığı İstanbul merkezi veznesinde 
bulundurmağı taahhüt eder. 

Şu kadar ki Hükümet yukarıdaki fıkra ile tesis olunan rejime 31 birinci kânun 1941 /tarihinden 
itibaren her an, nihayet vermek hakkına maliktir. Hükümet bu hususta bankaya yapacağı tebliğde, 
Bankanın banknotlarını tediyeye başlayacağı tarihi tayin edecektir. Banka işbu banknotları ihraç 
edilmiş oldukları mahalde ve üstlerinde yazılı beher itibarî Türk lirası binde 916,2/3 (binde do
kuz yüz on altı adedi tam iki taksim üç) ayarında ve, 7,21657(yedi adedi tam yüz binde yirmi bir 
bin altı yüz elli yedi) gram vezninde ve binde 6 (binde altı) nisbetinde bir vezin toleransı ile al
tın olarak ödeyecektir. Bir sene müddet zarfında tediyeye ibraz olunmayan banknotlar kanunen 
iptal olunmuş addolunacak ve banka bunların muadilini, ayni esas dairesinde, altın olarak 
Hükümete ödeyecektir. fr t', ': : ^ : : 

11 haziran 1930 tarihli ve 1715 numaralı kanunun 5 inci maddesi hükümlerine tevfikan Cumhu
riyet merkez bankasınca deruhde edilmiş olan evrakı naktiyenin mecburî tedavülünü kaldıracak 
olan istikrar kanununun neşri halinde Osmanlı bankası banknotları da, bundan evvelki fıkrada 
tasrih edilen şartlar dairesinde, derhal lâzimüttediye olacaktır. 

Madde -—4 

Banka, imtiyazının devamı müddetince, Hazine. emrine, Hazinenin bütçe senesi zarfındaki 
muvakkat ihtiyaçları için, 1 250 000 ( bir milyon iki yüz elli bin ) ingiliz liralık bir ("karşı
lıksız nizamî hesabı cari kredisi ) amade bulunduracaktır. 

Hazinece istimal edilen meblâğlar üzerinden, mezkûr meblâğların bankaca tediye olunduk
ları tarihlerden iptida etmek ütfere, hesap olunacak zimmet faizi işbu mukavelenin meriyete gir
mesinden itibaren geçecek ilk üç bütçe senesi için % 6 ( yüzde altı ) olarak tesbit edilmiştir. 
Faiz nisbeti müteakiben tarafeynden birinin veya diğerinin talebi üzerine her üç senede bir 
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asgarî % 4 ( yüzde dört ) ve azamî % 7 (' yüzde yedi ) hadleri arasında, yeniden tetkik ve 
tesbit edilebilecektir. 

îşbu karşılıksız nizamî kredi iki tarafa elveren şekilde ingiliz lirası veya fransız frangı ola
rak kullanılabilecek olup bunun her bütçe senesi zarfında inkısam edeceği akçe nevileri mezkûr 
senenin iptidasından bir ay evvel iki tarafça bilitilâf tayin edilecektir. Her akçe nevine göre 
ayrı bir hesap tutulacak ve avanslar hangi akçe ile istimal edilmiş bulunuyorsa filen yine ayni 
akçe ile iade ve tesviye kılınacaktır. Hesaplar faiz ve resülmal olarak her sene 31 mayıs ve 30 
teşrinisani tarihlerinde katedilecektir. 

Madde — 5 

Banka Türkiyedeki muamelelerine bir milyon (1 000 000) ingiliz liralık bir sermaye tahsis ede
cek ve bu sermayenin lâakal nısfını Türk lirasına tahvil ederek bunu lâakal üç buçuk milyon 
(3 500 000) Türk lirası olmak üzere muhafaza eyleyecektir. Bankanın mezkûr meblâğ ve nisbetten 
fazla bir sermayeyi Türk lirasına tahvil etmeyeceği mukarrer olduğundan, sermayesinin fazla 
kısmmı ecnebi memleketlerdeki muameleleri için serbestçe kullanabilecektir. 

Ecnebi dövizi olarak istimal edilecek miktar için bankanın kendi işletme usullerine muvafık 
tarzı istimaller bulunamamasını intaç eden ahval hadis olursa banka bu miktarın tamamını ya
hut bir kısmını muvakkaten Türkiye haricine çıkarabilmek ihtiyarına malik olacaktır. îşbu 
mukavelenin inkizasmda, banka, ecnebi dövizi olarak istimal etmiş olacağı sermaye eczasının tah
silinden mütevellit olarak nezdine avdet etmiş olacak kambiyoyu serbestçe tasarruf edecektir. 

Bankanın mezkûr sermayesinden Türk lirası olarak istimal etmiş olacağı mebaliğe gelince; Hü
kümet bu mebaliğin ingiliz lirası olarak transferini imkân dairesinde teshil edecektir . 

Madde — 6 

Banka Türkiyede en az 30 (otuz) şube bulundurmağı taahhüt eder. Banka bu miktardan fazla 
olarak elyevm mevcut olan bir şubeyi lâğvetmek isterse, bu niyetinden, evvelemirde, Maliye vekâle
tini haberdar edecek ve Maliye vekâleti banka ile birlikte mezkûr şubenin müsmir bir hale ifrağı için 
müracaat eyleyebileceği vasıtaları tetkik edecektir. 

Madde — 7 

Banka, tstanbuldaki idare merkezinin inşası için kendisine tahsis edilmiş olan arsalardan, be
delsiz icar şeklinde, istifade etmekte devam edecektir. 

Hükümet imtiyazın hitamında mezkûr idare merkezi binalarının inşa masraflarım ödemek suretile 
arsaları tekrar kendi tasarrufuna geçirebilecek ve bu suretle binalara sahip olacaktır. 

Bu hakkım istimal eylemediği takdirde Hükümet mezkûr arsalar üzerindeki mülkiyeti bankaya 
terketmiş addolunacak ve banka binaları olduğu gibi, arsaları da serbestçe tasarruf edebilecektir. 

Madde— 8 . 

Statünün 15 inci maddesine tevfikan bankanın tstanbuldaki idare meclisinde bulunan üç Türk 
aza banka komitesince Hükümet tarafından verilecek bir listedeki altı isim arasından intihap oluna
caktır. 

tdare, meclisi azalarının memuriyet müddetleri üç sene olarak tesbit edilmiştir. Bu müddet tec
dit edilebilecektir. 

Madde — 9 

Bankanın îstanbuldaki idare meclisine riyaset eden müdür «Osmanlı bankası Türkiye umum mü
dürü » unvanını alacaktır. Bu müdür tayin edilmeden evvel Maliye vekilinin reyi istimzaç edilecektir. 
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Madde — 10 

Banka, Türk müslüman memurlarının adedini Türkiyedeki merkez ve şubelerinde bulunan 
memurların heyeti umumiyesine nazaran % 60 ( yüzde altmış ) ve Türk müslüman memurları
nın maaşlarını da Türkiyedeki merkez ve şubelerinde çalışan memurları maaşlarının heyeti umu
miyesine nazaran % 40 ( yüzde kırk •) nisbetinde muhafaza etmeği taahhüt eyler. îşbu nisbetler-
de bankanın Türkiye umum müdürü ile tayini melhuz muavini dahil değildir. Banka asgarî 
addolunan bu nisbetleri arttırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. 

Banka, bankacılık meslekinde ihtisas edinmek üzere, staj için, here sene ecnebi memleket
lere Türk müslüman memur namzetleri gönderecektir. Bu namzetler müsabaka ile seçilecek ve 
bunların adedi hiç bir zaman altıdan az olmayacaktır. Stajyerler, stajlarının bitmesinden itibaren 
en az beş sene banka hizmetinde kalacaklarına dair bankaya taahhütte bulunacaklardır. Bunlar
dan bu müddetin bitmesinden evvel serbestilerini yeniden iktisap etmek isteyecek olanlar, staj
ları için bankaca ihtiyar edilmiş olan masraftan, banka hizmetinde geçen müddetle mütenasip 
miktar tenzil edildikten sonra, kalan bakiyeyi bankaya tesviye ile mükellef bulunacaklardır. 
îşbu tesviye stajyerlerin müstakbel maaşları üzerinden yapılacak tevkif atla icra edilecektir. 

Madde — 11 

İmtiyazın devamınca banka Türkiyede bilûmum Devlet vergi ve resimlerinden muaf olacaktır. 
Ancak, bu umumî muafiyet hilâfına yegâne istisna olarak banka Türkiyede tahakkuk eden 

kârlardan, millî bankaların tâbi oldukları şartlar dairesinde, kazanç vergisi vermek ile mükel-
ef bulunacaktır. Bununla beraber gerek işbu mukavelename ve gerek zeyli mucibince, Hazine

ye verilen avansların döviz olarak kullanılacak kısımlarının, bankanın ecnebi memleketlerdeki 
merkezlerince verileceği ve bunda Türkiye merkezlerinin kazançları maktu bir komusyondan ibaret 
talacak olan alelade mutavassıt sıfatı ile hareket edecekleri mukarrerdir. 

Banka, Türkiyede Devlet pulunu hâmil olmayarak tedavül eden senetleri almamakta devam ede-
3ek ve her türlü' posta ücretlerini ödeyecektir. 

Kezalik banka, müşterilerinin banka muameleleri üzerine mevzu ve müşterilerinden istifası lâ-
;ımgelen bilcümle vergi ve resimleri, millî bankala/rın tâbi oldukları şartlar dairesinde, tevkif 
e Hazineye tediye ile mükellef olacaktır. 

Eğer banka kendisinin mutat bankacılık muameleleri haricinde kendi unvanı altında smaî veya 
İcarî mahiyette bir faaliyet icra edecek olursa, bu yeni faaliyet şubesine dahil olan işbu muame-
îler bu maddenin birinci fıkrası ile bahşedilen vergi muafiyetinden müstefit olmayacaklardır. 
M '! -. i ": '/' " 7 '; î , > < < 

Madde — 12 
Banka, Türkiyede millî bankalara halen bahşedilmiş veya bahşedilecek olan her türlü menfa-

7lerden bihakkın ve hiç bir takyide tâbi olmayarak müstefit olacak ise de millî bankalardan 
azılarına münhasır olarak kanunla bahşü temin edilen veya edilecek olan imtiyazatı mahsusadan, 
ttabi, istifade iddiasında bulunamayacaktır. 

Madde — 13 

Banka her ay sonunda aktif ve pasifini nâtık bir vaziyeti hesabiye neşredecektir. 

Madde — 14 

Banka Maliye vekâletinin kontrolüne tâbi olup, işbu kontrol mukavelenin tamamii tatbikine ne-
*et etmek vazifesile mükellef bir hükümet komiseri vasıtası ile icra edilecektir. 

Bu maksatla komiser hissedarlar heyeti umumiyesinin ve keza îstanbulda idare meclisinin içti-
.lannda bihakkın hazır bulunacak ve işbu mukavelenin ahkâmını nakız ve ihlâl edici mahî  
te telâkki ettiği her kararın tatbikına muhalefet eyleyecektir. 
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Komiser bankanın idaresine ve banka umurunun tedvirine müdahale edemeyecektir. 

Madde — 15 

Banka Türkiyede yapacağı bütün muamelelerin ve bilhassa statüsünün ikinci maddesinde tadat 
edilen muamelelerin icrası için Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve nizamları ahkâmına, bu ah
kâm işbu mukavele mündericatı ve bankanın statüsünde tarif edilen hususî tarzı teşekkülü ile te-
halüf etmedikçe, tevfikı hareket edecektir. 

Bankanın Hükümetten alacağı olan mebaliğ kanunlar ve nizamlar ahkâmı mucibince atiyen 
bankadan talep edilebilecek olan teminat makamında ad ve telâkki edilecektir. , 

Madde — 16 

işbu mukavelename kanunen tasdik edilir edilmez mevkii meriyete girecektir. 
Ayni tarihten itibaren imtiyaznamenin ve Devletle banka arasında bü güne kadar akit ve te

ati edilmiş olan mukavelelerin bilcümle hükümleri mülga olacak ve bunların yerine işbu mu
kavele de münderiç hükümler kaim olacaktır. 

Hükümet işbu mukavelenin inkızasmda bankanın imtiyazını tecdit etmek niyetinde de
ğilse bankayı inkıza tarihinden en az iki sene evvel bundan haberdar edecektir. Ademi tecdit 
hakkındaki ihbar Hazine ile banka arasındaki hesaplar, imtiyazın inkızasmda resülmal ve faiz 
olarak filen ve tamamen tasfiye edilmiş bulunacak surette Hazinenin bankaya borçlu bulunabile
ceği mebaliğin 1/24 (bir taksim yirmi dört) ünü, bu ihbardan itibaren her ay sonunda, bankaya 
iadeten tesviye eylemesi şartile muteber olacaktır. 

İhbar yapılmadığı takdirde işbu mukavelenin müddeti iki tarafın zımnî muvafakatile uzamış 
olacak fakat Hükümet, her an, bundan evvelki fıkrada yazılı peşin ihbar mühletini cereyana baş
latmak üzere mukaveleyi feshetmek ihtiyarını muhafaza edecektir. 

Ankarada, Başvekâlet dairesinde, 5 haziran 1933 tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza 
edilmiş olan işbu mukavelenin bir nüshası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve diğer nüsha
sı Osmanlı bankasına verilecektir. 

TÜRK I V.K OÜMHUrUVlOTİ JIÜKÛMKTİ İLE OSMANLİ BANKASI AKASINDA İNOİLÎZ LİRASI 
OLARAK MUVAKKAT LİR KİMDİ KÜ#AD1 HAKKİNDA MÜZEYYEL MUKAVELENAME 

Aşağıda imzalan mevzu , î s. ; İ 

Bir taraftan mukavele metninde «Hükümet» tesmiye edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
nam ve hesabına hareket eden îzmir mebusu ve Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi, 

Diğer taraftan mukavele metninde «banka» tesmiye olunan Osmanlı bankasının 31-V-1933 ta
rihli komite içtimamda mezkûr müessese nam ve hesabına harekete salâhiyeti lâzime ile murahhas ta
yin edilmiş olan Müsyü F. Bellet arasında aşağıdaki hususat kararlaştırılmıştır: 

Madde — 1 

İmtiyaz müddetinin temdidine dair mukavelenin dördüncü maddesinde yazılı olan karşılıksız 
nizamî hesabı cari kredisi haricinde mezkûr mukavelenin meriyete girdiği andan itibaren ve karşılğı 
Türk lirası olarak yatırılmak kaydi ile banka Hazineye (bir milyon iki yüz elli bin) 1 250 000 ingi
liz liralık bir muvakkat kredi açacaktır. îşbu kredi Londra üzerine keşideli çeklerle istimal ve ayni 
surette iade olunacaktır. 
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Madde — 2 

Kredi ilk dört senelik bir devre zarfında kamilen kullanılabilecektir. 
Kredi, bu devreyi müteakip, ancak aşağıdaki nisbetler dairesinde istimal edilebilecektir: 
Beşinci seneye tekabül eden devre zarfında 1 000 000 ingiliz lirası (Bir milyon ingiliz lirası) 
Altıncı seneye tekabül eden devre zarfında 750 000 ingiliz lirası (Yedi yüz elli bin ingiliz lirası) 
Yedinci seneye tekabül eden devre zarfında 500 000 ingiliz lirası (Beş yüz bin ingiliz lirası) 
Sekizinci seneye tekabül eden devre zarfında 250 000 ingiliz lirası (îki yüz elli bin ingiliz lirası) 
Her devrenin sonunda Hazine o anda filen istimal edilmiş olan mebaliği, icap ediyorsa, mütea

kip devre için tayin edilmiş olan hadde irca edecek ve kredi sekizinci sene sonunda kamilen iade 
edilmiş bulunacaktır. 

Vadelerin her hangi birisinde iadesi lâzımgelen mebaliğ tamamen veya kısmen iade olunmadığı 
takdirde banka iadesi lâzım mebaliğin, vade gününün rayicine göre, muadilini teşkil edecek mik
tarda halis altının İstanbul merkezi veznesine depo edilmesini isteyebilecek ve mezkûr altınların 
Türkiye hudutları haricine sevk ve ihracı hususunda bankaya, makamı aidince, gayri kabili istirdat 
bir mezuniyet verilecektir. 

Madde — 3 

Hazine kendi lehine açılan kredinin, yukarıda yazılı senelerin her biri zarfında, istimal edilebi
lecek haddi azamisi üzerinden hesap edilmek suretile bankaya % 0, 33 (Yüzde sıfır adedi tam 
otuz üç) nisbetinde senelik bir kredi küşadı komusyonu ve filen istimal edilmiş olacak mebaliğe de, 
istimal edilmeğe başlandıkları tarihlerden iptida etmek üzere, İngiltere bankası iskonto haddinden 
% 2 (Yüzde iki) nisbetinde yüksek olmak ve her halde % 6 1/2 (Yüzde altı buçuk) nisbetinden 
aşağı düşmemek şartı ile faiz ödeyecektir. 

Madde — 4 

îsbu krediye karşılık olmak üzere Hazinece banka emrine yatırılacak türk liralarının mik
tarı, Hazinece istimal edilmiş bulunacak olan ingiliz liralarının muadiline, her an, tevafuk 
edecektir. Ancak bu tevafuku temin için icrası icap edecek muamelelere, işi basitleştirmek 
maksadı ile, yalnız kredinin Hazinece istimal veya iade olunduğu zamanlarda tevessül edilecek 
ve hesap hareketsiz kaldığı takdirde de bu muameleler her ay sonunda icra olunacaktır. İngiliz 
liralarının türk lirası ile muadili İstanbul borsasının muamele günündeki resmî rayicine göre, 
rayiçlerin teaddüdü halinde de vasati rayiç üzerinden hesap ve tayin edilecektir. 

Madde —- 5 

Banka Hazinece tevdi edilecek türk liralarını gerek ticarî muamelelerinde, gerek vadesi 12 
( on iki ) ayı tecavüz etmeyen ve lâakal bir ciroyu ihtiva eden Hazine bonolarının iskontosu şek
linde Devlete bilvasıta avans olarak kullanabilecektir; eğer iskonto edilecek bonolar bir banka
nı] müteselsil kefaletini ihtiva ediyorsa, işbu kefalet bir ciroya muadil addolunmayacaktır. 

Bu mebaliğin istimaline intizaren Hazine, türk liralarını Cumhuriyet merkez bankası nezdinde 
Osmanlı bankası namına açılacak vadesiz bir hesabı mahsusun matlubuna yatıracak ve Osmanlı 
bankası mezkûr hesabı serbestçe kullanabilecektir. Merkez bankası işbu hesabı mahsusa faiz yürüt
mezse, Osmanlı bankası dahi Hazineye faiz vermeyecektir. Aksi takdirde Osmanlı bankası Mer
kez bankasından aldığı faizden senevî % 1/4 ( yüzde bir rubu ) faiz nisbetine tekabül eden 
bir meblâğı kendi lehine tevkif ederek mezkûr faizin mütebaki kısmını Hazineye iade edecektir. 
Mezkûr hesaptan berayi istimal çekilecek her meblâğ bankaca Hazine namına açılacak ve senevî 
% 4 1/4 (yüzde dört ve bir rubu) faiz getirecek bir hesaba matlup kaydolunacaktır. . Banka bu 
suretle çekmiş olacağı mebaliği Merkez bankası nezdindeki hesabı mahsusuna, her an, tamamen 
veya kısmen iade edebilecektir. 
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îşbu maddenin birinci fıkrasında yazılı olan istimal tarzları, Maliye vekâleti ile Osmanlı ban

kasınca, mütekabilen işlerine elverirse, kabili istimal Türk liraları için, müttefikan tesbit edile
cek şartlar dairesinde, diğer bir kullanma tarzını tazammun edici muamelelere girmek imkânını sel-
betmeyecektir. 

Madde — 6 

Hazine ingiliz lirası olarak istimal etmiş ol cağı mebaliğin tamamını veya bir kısmını her an 
bankaya iade etmekte muhtar olacaktır. Banka da 
ile muadilini Hazineye iade edecektir. kendisine ödenen İngiliz liralarının Türk lirası 

Şu kadar ki bankaca Hazineye iadesi icap edecek meblâğ bankanın Cumhuriyet merinos bankası 
nezdindeki râsabı mahsununun mevcudunu tecavüz edecek olursa, mezkûr meblâğın işbu mevcu
du tecavüz eden kısmı, Türk liralarının işbu müzeyyel mukavelenin beşinci maddesi mucibince 
istimalleri nazarı itibara alınarak Hazine ve banka tarafından bilitilâf tayin edilecek vadeler de va-
cibüttediye olacaktır. 

Madde — 7 

Hazine ile banka arasında gerek ingiliz lirası, gerek Türk lirası olarak kuşat olunacak hesasplar 
resülmal ve faiz olarak her sene 31 mayıs ve 30 ikinci teşrin tarihlerinde katedilecektir. 

Ankarada, Başvekâlet dairesinde, 5 haziran 1933 tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edil
miş olan işbu müzeyyel mukavelenin bir nüshası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve diğer nüs-
üası Osmanlı bankasına verilecektir. 

. . . . > . . . >m< ...<.... 
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Sıra No 321 
Açık bulunan Şûrayı devlet azalıkları için seçme yapılması 
hakkında 3283, A£i^ Ç u l y ^ azalığı için seîç-
me yapılması hakkında 3 305 ve Şûrayı devlette açık bulu
nan bir azalık için seçme yapılması hakkında 3/327 numa
ralı Başvekâlet tezkereleri ve Adliye ve Dahiliye encüıtıferi-

lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

Açık bulunan Şûrayı devlet azalıkları için seçme yapılması hakkında 3/283 No. Bş. V. tezkeresi 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü • ' tn•"•,, fi ,J 

o A/ ,ı~r* 16-111^933 
Sayı No. 6/744 > 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Şûrayı devlet azasından Kemal Atıf Beyin işteğile tekaüt olması ve İnsan Beyinde ölmesi 

ile açık kalan iki azalığa yüksek Meclisçe münasiplerinin seçilmesine ve Şûrayı devlet Reis-
İiğinçe gösterilen lüzuma binaen Umumi Katip ve Aza Edip Cemil Beyin .azalığa ve azadan 
Ferit Beyin,,de,Umumî Katip ve azalığa nakil ve becayişlerine müsaade buyurulmasıni dilerim 
efendim. > , . . .. ...i'.;. . ,.,. ;,>.;•,( ?; ;•• i ı-•.•;••. f;;.•:•••-• ••..••.<&:,• i 

' " ' , , : ._...,. B a ş v e k i l . ,r,ViJ. 
İsmet , 

Açık bulunan Şûrayi deVlet azalığı için seçme yapılması hakkında 3/305 No. Bş. V. tezkeresi 

r . C . , : ' i .: . -:• '••••:- - .-• 

Başvekâleti \ > .; ,,.,.,•- .} , .* ; . • ;- •'. M-J • — .. !
;.. t . 

Muamelât müdürlüğü*; s ..,.„ %H?rîQ$Ş 
Sayı No, 61,1264,.,; •,„,..; -

• < i..., M •;. • ' Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Şûrayi devlet azasından Vasfi Eleyin isteği ile tekaüdü icra edilmekte olduğundan açık kalan 

mumaileyhin yerine; de,f 20-111-933 tarihli ve ,6/7.44 numaralı tezkere ile arzedilen. iki azalıkla 
birlikte münasiplerinin seçilmesine müsaade duyurulmasını rica cderinı.'efendinı. 

Başvekil 
İsmet 
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Ş^rayi devlette açık bulunan bir azalık için seçme yapılması hakkmda 3/327 numaralı 
i C " L •, f* v 5 w ; Başvekâlet tezkeresi 
İ ,J2* V^ K% ''i •'•• V ^ T • • . 

- • . - • * - F . C . • • • - • 

Başvekâlet 23*V>933 
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Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Ad. ve Da. encümeni 
Karar No. 60 
Fsae No. 3/283 

:1İ-VI*W$& 

Yüksek Reisi iğe / 

Şûfayı devlette vefat ve tekaütleri icra edilmek sebebile âçılâri dört azaiığâ Meciisi AlıCö 
aza seçilmeleri hakkında Başvekâletin 16*111-1933 ve 294V^l033 tarih ve 6/1%^, 611526 J? 
6/1264 numaralı! tezkereleri Şûrayı- devlet kanununun 3 üncü maddesine tevfikan ' Adliye 've 
Dahiliye encümenlerinin birleşmesile teşekkül eden encümende Adliye ve Dahiliye vekilleri 
Beyfendiler hâzır olduğu halde okundu. 

Şûrayı devlette açık olduğu anlaşılan dört azalık için mezkûr kanunun beşinci maddesindeki 
vasıflan haiz ve isimleri aşağıda yazılı açık azalıklann üç misli namzet seçilerek Heyeti 
Umumiyenin tasvibine arzına ittifakla karar verilmiştir. 

1;—^ Bilecik; tvaljşi Emin Ş,; ,; ; ; ; < ; , 
2 — Bursa valisi Fatin B. 
3 — Dr. Kilisli Rifat B. 
4 — Sabık istatistik Umum müdürü Nuri B. 
5 — Divânı muhasebat azasından Refik B. 
6 — Şûrayı devlet başmuavinlerinden TalâtB. 

7 -r, Şûrayı, Devlet, Başmuavinlerjııden tjnu-
ammer B. 

8 — Sabık İçel valisi Adil B. ! •"' 
9 — Hariciyeden Abdülgam' setti B. 
10 — Gümrük umum 'müdürü Cemil <B.̂ ' 
11 — Ankara defterdarı Şalini B. <p 

12 ;—-Esbak ştırayı Devlet Başkatibi NihatB. 

En. R. 
Manisa 

M. Fevzi 

Aza, 

Abdümiittalip 

M. M. 
ı • ' • ' : 

Salâlıattin 

Aza 
Çanakkale 
O. Niyazi 

Kâ. Aza 
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1 Vasfi Raşit 

Aza Aza 
Malatya Zankuldak 
Vasıf Rifat 

Aza Azu 
ordu '• Giresun 

İsmail A. Münir 

Aza Aza 
Zonkuldak Bursa 
Halil Emin Fikri 

Aza 
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Aza 
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Sıra No 286 
Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkında 1/611 

numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 16-IV-1933 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1035 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve 
İcra vekilleri Heyetinin 15-IV-1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibe ve kadro cetvellerile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Bu kanunun teklifini icap ettiren sebepler 

Cumhuriyet hükümetinin maarif işlerine vermekte olduğu büyük ve yerinde ehemmiyet 
1452 numaralı kanunun neşri zamanındaki maarif teşkilâtının bazı tadillere uğramasını istilzam 
etmiştir. Vekâletimizce bu maksadı temin etmek üzere bir yeni ve asgari kadro ve teşkilât ha
zırlanmıştır. Bunda, 1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvele nazaran görülecek fark
lar ve yeniliklerin sebep ve saikleri aşağıda arzedilmiştir; 

Hususî kalem: 
Bu dairenin muamelâtı genişlemiş olduğundan kadroya maaş itibarile birer derece daha yük

sek bir şifre memuru ile evrak ve dosya memuru konulmasına zaruret hâsıl olmuştur, 
Evrak dairesi: 
Evrak müdürlüğü müstakil müdürlüklere müşabih ve vazifesi oldukça mühim olduğundan 

40 liradan ibaret olan maaşı 45 liraya çıkarılmıştır. 
Milli talim ve terbiye dairesi: 
Maarif vekâletinin bir çok ehemmiyetli ilmi meseleleriie meşgul olan Milli talim ve terbiye 

dairesinde bugün mevcut 5 aza ihtiyaca kifayet etmemektedir. Maarif işlerini yakından alâkadar 
eden her ihtisas işine bir mütehassıs azanın getirilebilmesi ancak aza adedinin dokuza iblâğı ile 
mümkündür. Şu kadar ki bu azamî kadro bütçedeki tahsisat nisbetinde tedricen tatbik edile
cektir. Milli talim ve terbiye dairesinin esasen gayri kâfi olan büro teşkilâtı, bundan sonra 
daha fazla artacak işler karşısında büsbütün yetişemiyeceğinden, yeniden 55 lira maaşlı 
bir muamelât müdürü, 45 lira maaşlı bir birinci sınıf kısım âmiri, 17,5 lira maaşlı bir kâtip 
ilâvesine ihtiyaç görülmüş, buna mukabil evrak ve dosya memurunun maaşı 20 den 1 7,5 lira
ya indirilmiştir. 

İstatistik muamelâtının tamamen ilmî ve vekâletin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tedvirini 
temin için evvelce müstakil müdürlük halinde olan bu daire Millî talim ve terbiye dairesine 
bağlanmıştır. 
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Teftiş Heyeti: 
Maarif teşkilâtında Teftiş Heyeti Reisliğinin bulunmaması çok mühim bir noksandı. Memle

ketin umum terbiye, tedris ve kültürü ile yakından ve müsmir şekilde alâkadar olabilmek için 
teftiş teşkilâtını tanzim ve takviye etmek zaruridir. Teftiş işlerini bugünkü müfettiş kadrosu 
ile idare kabil olamamaktadır. 

Binaenaleyh 100 Jira maaşlı bir reislik ihdas oluıımnş ve ihtiyaca kâfi gelmeyen bugünkü 
mevcut müfettiş kadrosuna bir adet 90 liralık, iki adet 80 liralık, iki adet 70 liralık müfettiş
lik ilâve edilmiş, daire işlerinin ehemmiyetine ve çokluğuna binaen 35 liralık bir mümeyyizlik 
40 liralık bir kısım amirliğine ve 14 liralık bir kâtiplik 17,5 Ura maaşlı bir kâtipliğe tebdil 
olunmuştur. 

Yüksek ve Mesleki tedrisat dairesi : 
Bugün Yüksek Tedrisat dairesi darülfünun ve yüksek mektepler ınuamelâtile Avrupada tah

silde bulunan talebe işlerini gördükten başka mesleki mektepler işlerile de meşgul olmaktadır. 
Memleketimizde gittikçe ehemmiyeti artan mesleki mektepler işinin ayrı bir umumî müdürlük 
tarafından idaresi zaruret halini almış olduğundan Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğünden başka 
Meslekî Tedrisat Umum Müdürlüğü tesis edilmiştir. 

Orta Tedrisat dairesi: 
Mevcudu mütemadiyen çoğalan liseler ve orta mekteplerin idaresi ve o derecedeki ecnebi 

ve ekalliyet mekteplerinin ve hususi mekteplerin yakından murakabeye tâbi tutulması şimdiki 
kadro ile mümkün olamamaktadır. Bunun için, eski kadroya 55 lira maaşlı bir şube müdürlüğü 
buna mukabil 35 liralık iki mümeyyizlik tasarruf edilmiştir . Keza 25 lira maaşlı ilci tetkik 
memurluğu ilâve ve 7 7,5 liralık bir kâtiplik tasarruf edilmiştir. 

İlk tedrisat dairesi: 
Halk terbiyesinin gittikçe artan ehemmiyetine binaen mevcut kadro ihtiyaca kifayet etme

mektedir; bunun için 5 5 lira maaşlı bir şube müdürlüğü ilâve olunmuş ve 35 ve 30 liralık 
iki mümeyyizlik yerine 45 ve 40 liralık iki kısım amirliği konmuştur. 

Zat işleri dairesi: 
Adetleri pek çoğalmış olan memur ve muallimlerin bütün tekaüt ve zati muamelât işlerini 

ve sicil muamelelerini tutmakla mükellef olan bu daire ınüdürlüğünüu maaşı 55 liradan 70 
liraya çıkarılmıştır. 35 brâ  maaşlı iki mümeyyizlik 45 ve 40 lira maaşlı kısım amirliklerine 
tahvil edilmiştir. 20 lira maaşlı iki tetkik ve tahakkuk memuru üçe ve maaşları 25 liraya 
iblâğ edilmiştir. 

Müzeler dairesi: 
Yeni hafriyatın inkişafı, mevcutların ve onlara yeni ilave edilen eski eserlerin ve müzelerin 

idaresi ve ecnebi memleketlerle muhabere mühim bir vazife teşkil etmekte olduğundan, mü
dürlük maaşı 55 ten 70 e çıkarılmıştır. 

Maarif encümeni mazbatası 
T. II. M. M. 

Maarif encümeni . 8 - V - 1033 
Karar No. II 

Kms No. 1/61/ ' ; 

Yüksek Reisliğe 
Maarif vekâleti merkez teşkilâtına dair olup Başvekâletin 10 nisan 1933 tarih ve 6/1035 numaralı 

tezkeresile Büyük Meclise gönderilen ve Encümenimize verilen kanun lâyihası Maarif vekili Beyin 
huzurile okundu ve üzerinde konuşuldu. 

Teşkilâta dahil makamları sayan birinci maddeye Maarif şûrası da ilâve edilmiş ve onu takip eden 



maddeler de Maarif şûrasının kimlerden ne zaman ve ne şekilde toplanacağı ve ne gibi işler gö
receği yazılmıştır. Encümeni bu ilâveye sevkeden sebep ve kanaat şudur: Cumhuriyet Hükümeti
nin kuruluşundaki sonra Maarif şûrası bu maddede gösterilen tarza yakın bir şekilde ve iki defa 
toplanmıştı ve toplanışlardan Maarifin terbiye ve talim işleri noktasından faideli neticeler alın
mıştı. 22 mart 1926 tarih ve 789 numaralı kanunla Millî talim ve terbiye heyetinin teşkili kabul 
edildikten sonra bu tecrübelerin verdiği neticeler üzerine Maarif şûrası diye bir teşekkül de düşü
nülmüş ve hatta bu hususta bir talimatname de vücude getirilmiştir. Maarif şûrası Türkiyenin1 her 
noktasına şamil terbiye esasları hakkındaki müşahede ve kanaatlerle muhtelif tahsil derecelerine 
ait ders programlarının değişmesine veya kuvvetlenmesine müessir olacak sebepleri müzakere ve 
tesbit edecektir. Maarif müesseselerinin muhtelif derecelerinden ve ayrı ayrı yerlerinden seçilmiş 
salahiyetli Maarif müntesipleri tarafından hazırla;nan esaslar elbette, daha isabetli olmak ihti-
malindedir. Teklif edilen 5 inci maddede programların en az üç sene için devam etmesi, zaruret 
olmadıkça daha evvel değiştirilmemesi ve tebdile lüzum görüldükçe sebeplerin ve yeni şekillerin 
etraflı tetkiklere istinat ettirilmesi hakkında kayitler konulmuştur. İlk ve orta mekteplerine ait ki
tapların da asgarî üç sene için hazırlanacağı hakkında Hükümetçe Büyük Meclise sevkedilen kanun 
teklifine nazaran programlar hakkında teklif ettiğimiz bu müddet kitaplar için kabulü muvafık olan 
müddetle muvazi bulunmuş olacaktır. Maarif şûrası daha evvel içtimaına zaruret hâsıl olmadıkça 
üç senede bir defa toplanacak olduğuna göre istilzam edeceği masraf itibarile dahi tereddüdü mu
cip olmayacaktır ve üç senede bir defa büyük bir kısmı zaten merkezde bulunan Şûra azasının 
diğer şehirlerden celbedilecek azası için verilmesi lâzım harcırah masrafı bu toplanışın bütün mek
tep programlan ve terbiye usul ve meseleleri hakkında husule getireceği faideler göz önünde 
tutulursa hiç te çok görülecek bir şey değildir. 

Birinci maddede yazılı teşkilât arasında yeni meydana getirilecek meslekî ve teknik tedrisat 
umum müdürlüğü vardır ki bu müdüriyetin teşkilâtı ve vazifesi (14) üncü maddede sayılmıştır. 
Encümen bu umum müdürlüğün teşkili için ileri sürülen sebepler üzerinde de hayli durmuş ve bun
ları tetkik etmiştir. Meslekî ve teknik tedrisatın memleketimizde dahi lâyik olduğu ehemmiyetle 
inkişafı için dört beş sene evvel Maarifçe bir çok teşebbüslere girişilmişti. Mütehassıslar celbedil-
miş, meslekî ve teknik mektepler için gerek merkezde gerek vilâyetlerde yapılacak işler tesbit 
olunmuş fakat bütçe imkânsızlıklarından dolayı tehir edilmişti. Maarif vekâletinin bu günkü 
bütçesi o sahadaki bütün teşebbüsleri intaca kâfi değilse de bunlardan bir kısmınm intacı bazı
sının da ihzarı kabildir ve zaten şimdiki halde meslekî ve teknik tedrisat işlerini dahi görmekte 
olan yüksek tedrisat müdüriyeti vekâletin darülfünuna ve öteki yüksek mekteplere karşı olan 
vazifelerini tamamile yapmasına müsait değildir. Şu halde hem yüksek tedrisatın vazifelerini 
hakkile görebilmesi hem de meslekî ve teknik tedrisatın zamanımızda malûm olan ehemmiyeti 
nisbetinde inkişafata başlanabilmesi için ayrıca bir umumî müdürlük ihdasında lüzum ve faide 
görülmüştür ve bu husustaki teklif encümenimizce kabul olunmuştur. 

Talim ve terbiye dairesinin teşkilâtile vazifesini tesbit eden 9 uncu maddede aza miktarı 9 a 
çıkarılmaktadır. Esasen 22 mart 1926 tarihli ve 789 numaralı Maarif teşkilâtı kanununun 2 inci 
maddesi bu sayıda azayı kabul etmiş bulunmaktadır. Hakikatte de Maarif vekilliğinin uğ
raştığı türlü işler için mütehassıs müşavirlere ihtiyacı vardır. İlk mektepler, orta mektepler, 
liseler, darülfünunlar ve alelûmum yüksek tahsil, güzel sanatler ve şubeleri, halk terbiyesi, mes
leklerin muhtaç oldukları terbiye ve tahsil müesseseleri bu işlerin muhtelif kollarında mütehassıs 
ve daimî terakkileri takip eden müşavirlere ihtiyaç gösterir. Bu mütalea ile aza adedinin artma
sını kabul eden encümenimiz Talim ve terbiye heyetinin belli başlı vazifelerini de kanuna koymağı 
faideli bulmuş ve etraflı vazife ve çalışma hudut ve şeklinin bir nizamname ile tayin edilmesini 
münasip görmüştür. 

Müfettişlere ait 10 uncu ve 26 inci maddelerde yapılmış olan değişiklikler bilhassa müfettişle
rin mütehassıs olmalarına taallûk etmektedir. Müfettişler, verecekleri raporlarla muallimlerin 
mukadderatına müessir olacağı gibi Maarif manzumesinin istikametinin tayininde de tesir yapar
lar. Kimyada mütehassıs olmayan müfettişin bir lisenin kimya mualliminin ilmî ve tedrisi kıyme-



ti hakkında bir teftiş yaparak hüküm vermesi elbete caiz değildir. Bunun gibi hayatını bir def
sin tedrisile g-eçirmiş ve fakat bir müesseseyi güzel idare etmekle kendini tanıtmamış bir müfet
tişin, bir müessesenin iyi veya kötü gidişinin sebeplerini ve âmillerini isabetle tayin etmesi güçtür; 

Maarif umum müfettişleri ilk tahsili ve bu tahsilin tanzimi ile mükellef olanları da murakabe 
etmektedirler. İhtisasını ilk tahsile vermemiş olanların çocuk tahsil ve terbiyesi için salâhiyetle 
bir hüküm verebilmeleri zordur. Umumî bilgi belki umumî bir hüküm verdirebilir. Fakat iş Maarif teş
kilâtının şu veya bu noktasına daha salâhiyetle girmeği ve o sıfatla bir hüküm verdirmeği istil
zam ederse mutlaka ihtisasa doğru gitmeğe lüzum vardır. Bu mesele üzerinde uzun konuşan en
cümenimiz müfettişlerin mutlaka bir ilimde ve resim ve musiki gibi tedrisatı da takip edecekleri
ne göre bu sanatlerde ve tedrislerinde, idare, ilk tahsil gibi mümarese ve ihtisası icap eden kol
ların birinde mütehassıs telâkki edilmesi ve tayinlerinin bu ihtisas unvanları ile yapılmasında 
zaruret görülmüştür. Ancak bu ihtisaslar neler olabilir ve bu ihtisaslar nasıl taayyün eder. Biı* 
ihtisas müfettişinin ihtisasına taallûk eden raporile. umumî g-örüşünü ifade eden raporunun tesir
leri ne olur? Buna benzer cihetlerin tesbiti 28 inci madde ile bir nizamnamede izah ve tesbiti ittU* 
vafık düşünülmüştür. 

Diğer bazı değişiklikler ve ilâvelerle hazırlanmış olan kanun lâyihası Yüksek Meclisin tasvibi
ne sunulmuştur. 

Mfmrif K. K<VİNİ Al. AL Kâtip Aza Aia Aza 
Kıvamını Sinop Afyon Afyon İzmir Konya 

.\afi Al uf L Alâcttiv Haydar Osman zade Hamdı Naim Ifd&inl 

Aza Aza Aza Aza 
Muş Ordu Sivas Urfa 

K. O. Hakki İlamdı Rahmi liefel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. İt. M. M. 
Bütçe encümeni 4-VI -1933 

i Karar No. 201 , '•' ; 
l'Jsas No. 1/611 ' ' • ' ) ' . ' , - : 

Yüksek Beisliğe 

Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkında olup Maarif encümeni tarafından ad 
tetkik olunduktan sonra encümenimize tevdi edilen kanun lâyihası Maarif vekili beyin huzuru ile1 

encümenimizce de tetkik ve mütalea edildi. 
Alınan izahat üzerine lâyihanın heyeti umumiyesi Maarif encümeninin tadilâtı dairösinde encik 

menimizce de kabul olunmuş ve bazı maddelerde Maarif vekili Beyin teklifi üzerine ufak tadille*1 

yapılmıştır. Bu meyanda mektep müzesi müdürünün 55 lira olan maaşı 70 liraya çıkarılmıştın 
Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 
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HÜKÜMETİN' TEKLİFİ: 

Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 
hakkında kanun lâyihsı 

BİRİNCİ MADDE — Maarif vekâleti merkez 
teşkilâtı aşağıda yazılı makam ve dairelerden 
mürekkeptir: 

A) Müsteşarlık, 
B) Talim ve terbiye dairesi 
C) Teftiş dairesi 

D) Yüksek tedrisat umum müdürlüğü 
E) Orta tedrisat umum müdürlüğü 
F) îlk tedrisat umum müdürlüğü 
G) Meslekî ve teknik tedrisat umum müdür

lüğü 
H) Zat işleri müdürlüğü 
t ) Müzeler müdürlüğü 
J) Kütüphaneler müdürlüğü 
K) Mektep müzesi müdürlüğü 
L) Hususî kalem müdürlüğü 
M) İnşaat müdürlüğü 
N) Levazım müdürlüğü 
0) Evrak müdürlüğü 

İKİNCİ MADDE — Müsteşar, vekâlet işleri
nin mesul âmir ve murakıbi olup bu işleri vekil
den aldığı talimat dairesinde vekil namına ya
par. 

8 _ 
1 MAARİF ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Maarif vekâleti merkez l eskil âh ve vazifeleri hak
kında kanan lâyihası 

MADDE 1 — Maarif vekâleti merkez teşkilâ
tı aşağıda yazılı makam ve dairelerden mürek
keptir : 

a) Müsteşarlık, 
b) Maarif şûrası, 
c) Talim ve terbiye dairesi, 
0) Teftiş heyeti, 
d) Yüksek tedrisat umum müdürlüğü, 

I e) Orta tedrisat umum müdürlüğü, 
f) îlk tedrisat umum müdürlüğü, 
g") Meslekî ve teknik tedrisat umum müdür

lüğü, 
h) Zat işleri müdürlüğü, 
İ) Müzeler müdürlüğü, 
j) Kütüphaneler müdürlüğü, 
k) Mektep müzesi müdürlüğü, 
1) Hususî kalem müdürlüğü 

m) İnşaat dairesi, 
n) Levazım müdürlüğü, 
o) Evrak müdürlüğü. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ol
duğu gibi. 

MADDE 3 — Maarif şûrası cumhuriyet maa
rifinin terbiye ve tedrisata taallûk eden işlerin
de talim ve terbiye dairesince hazırlanacak ni
zamname, talimatname, program ve esaslarla 
şûra azası tarafından bu mevzular etrafında ya
pılacak teklifleri tetkik ederek bir karara bağlar. 
Maarif Şûrasının kararları Maarif vekilinin 
tas di kil e katileşir. 

MADDE 4 — Maarif Şûrası şu zatlardan te
rekküp eder: 

1) Maarif müsteşarı, 
2) Talim ve terbiye dairesi reis ve azalan, 
3) Darülfünun emini ve Darülfünunun her fa

kültesi ile Güzel sanatlar akademisinin her şu
besinden ve Maarif vekâletine bağlı yüksek 
mekteplerin muallim meclislerince seçilecek bi
rer müderris veya muallim, 

4) Tedrisat umum müdürleri ve kütüphane
ler, müzeler müdürlerile mektep müzesi mü
dürü, 



RÜTÇE ENCÜMENİNİN TADtbf 

MADDE 1 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 4 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 
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ÜÇÜNCÜ MADDE — Talim ve terbiye dai
resi ile vekâlet umum müdürlükleri şube mü
dürlüklerine ayrılırlar. Şube müdürlerinin emir
leri altında yazı, hesap ve dosya işlerile meşgul 
olan kalemler bulunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Umum müdürler ve 
müstakil müdürler, başlarında bulundukları dai
relerin bütün muamelelerini idare, murakabe, 
tanzim, ve ıslah vazifesile mükellef olup bu vazi
felerden dolayı vekâlet makamına karşı me
suldürler. Büyük Millet Meclisile encümenlerin
de müzakere edilecek olan ve dairelerini alâ
kadar eden kanun teklif ve tefsirlerini ihzar ve 
bunlara müteallik muameleleri takip ederler. 

BEŞİNCİ MADDE — Millî talim ve terbiye 
heyeti bir reis ve 9 azadan müteşekkildir. Heyet 
vekâletin ilmî müşavere heyeti sıfatını haiz olup 
talimatnamesinde yazılı vazifeleri yapar. 

Heyet reisinin vazifesi heyetin içtimalarma 
riyaset etmek, tetkika muhtaç meseleleri azaya 
ve diğer münasip görülecek zatlara tevzi etmek, 
telif, tercüme, neşriyat, istatistik ve muamelâta 
ait işleri tanzim ve murakabe eylemektir. Heyete 
neşriyat, istatistik işleri ve daire muamelelerile 
meşgul birer şube, lüzumu kadar mütercim ve 

5) Umum müfettişlerce kendi aralarından 
seçecekleri iki müfettiş, 

6) Maarif müdürlerinden vekâletçe seçile
cek iki zat, 

7) Her lise ile muallim mekteplerinin mu
allim meclislerince gösterilecek birer namzetten 

vekâletçe seçilecek üçer zat, 
8) Maarif müdürlerince gösterilecek birer 

namzet arasmdan vekâletçe seçilecek iki ilk ted
risat müfettiş ve üç ilk mektep muallimi, 

9) İhtisaslarından istifade olunmak üzere 
vekâletçe davet olunacak 7 zat. 

Şûraya seçki ile gelen zatlar her üç senede 
bir seçilirler. Şûranın reisi Maarif vekilidir. 

MADDE 5 — Mekteplerin tedrisat program
lan en az üç sene için muteber olur. Maarif 
Şûrası da üç senede bir defa toplanır. Ancak 
lüzumu halinde Maarif vekili şûrayi fevkalâde 
toplantıya da davet edebilir. 

MADDE 6 — Maarif Şûrasının ruznamesi 
vekâletçe hazırlanarak toplantıdan en az bir 
ay evvel azaya bildirilir. 

MADDE 7 — Hükümetin üçüncü maddesi 
olduğu gibi. 

MADDE 8 — Umum müdürler ve müstakil 
müdürler, başlannda bulundukları daireleri
nin bütün işlerini idare, murakabe, tanzim ve 
ıslah vazifesile mükellef olup bu vazifelerinden 
dolayı mesuldürler. 

Dairelerini alâkadar eden kanun teklif ve 
tefsirlerini ihzar ederler. 

MADDE 9 — Millî talim ve terbiye heyeti 
bir reis ve dokuz azadan müteşekkildir. Heyet 
vekâletin ilmî müşavere heyeti sıfatını haiz olup 
vazifesi şunlardır: 

a) Vekâletin alâkadar dairelerince hazırlana
cak kanun lâyihalarile nizamname ve talimatna
meleri tetkik etmek ve icap edenlerini bizzat ha
zırlamak ve bunlardan tedris ve terbiyeye taal
lûk edip vekâletçe lüzum görülenlerini Maarif 
şûrasına vermek, 

b) Her derecede umumî ve meslekî mekteple-



MADDE 5 — Maarif şûrası üç senede bir 
defa toplanır. Ancak lüzumu halinde Maarif ve
kili şûrayı fevkalâde toplantıya da davet ede
bilir. 

• 

MADDE 6 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 7 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 8 — Umum müdürler ve müdürler 
başlarında bulundukları dairelerin bütün işlerini 
idare, murakabe, tanzim ve ıslah vazifesile mü
kellef olup bu vazifelerinden dolayı mesuldür
ler. 

Dairelerini alâkadar eden kanun teklif ve 
tefsirlerini ihzar ederler. 

MADDE î) ~- Maarif encüfoııiniıı tadili gibi 
kabul 
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bir kütüphane merbuttur. 

ALTINCI MADDE — Teftiş heyeti, müfet
tiş sıfat ve salâhiyetini haiz bir reis ve lüzumu 
kadar müfettişten teşekkül eder. Reisin vazifesi 
teftiş ve tahkik işlerine ait talimat ve emirleri 
ihzar, müfettişlerin mesai tarzlarını tayin, tef
tiş faaliyetlerini takip, teftiş raporlarını tetkik 
ve tahlil ve bunlar üzerinde dairelerle temas 
ve neticeleri müfettişlere tebliğ ve heyetin muh
telif meseleler hakkındaki mütalealarını icmal 
eden senelik raporu tanzimdir. 

Müfettişlerin vazifeleri talimatnamesinde ya
zılıdır. 

YEDİNCİ MADDE — Yüksek tedrisat umum 
müdürlüğü, Darülfünuna, vekâlete merbut yüksek 
ilim müesseselerine, ecnebi memleketlerde tah
silde bulunan Türk talebesine müteallik işlerle 
meşgul olup iki şubeye ayrılır. 

SEKİZİNCİ MADDE — Orta tedrisat umum 
müdürlüğü, resmi ve hususi liseler, orta mektep 
lerle muallim mekteplerinin idare işlerini, ted
risi ve t,erbiyevi faaliyetlerini idare, tanzim ve 
ıslah vazifesile mükellef olup üç şubeye ayrıl
mıştır. 

DOKUZUNCU MADDE — İlk tedrisat umum 
müdürlüğü, resmî ve hususî ilk mektepler ve 
yatı mektepleri, ilk derecede hususî dershaneler, 
millet mektepleri, muallimlerin ve talebenin te
davi edildikleri vekâlete merbut sıhhî müesse
seler işlerini ve halk terbiyesi etrafındaki mesa
iyi idare ile mükellef olup üç şubeden mü
rekkeptir. 

rin tedrisat programlarını hazırlayarak Maarif 
şûrasının tetkikına vermek, 

c) Mekteplerde okutulmak üzere yazılan ki
tapları tetkik ederek kabul dilip edilmemesi hak
kında reyini söylemek, 

ç) Halkı Cumhuriyet esaslarına göre hazırla
yacak ve bütün maarif müesseselerinde millî ter
biyeyi kuvvetlendirecek tedbirleri düşünmek 
ve vekâlet makamına tekliflerde bulunmaktır. 
Heyet reisinin vazifesi heyetin içtimalarma ri
yaset etmek, tetkika muhtaç meseleleri azaya 
ve diğer münasip görülecek zatlara tevzi etmek, 
telif, tercüme, neşriyat, istatistik ve muamelâta 
ait işleri tanzim ve murakabe eylemektir. Heye
te neşriyat, istatistik işleri ve idare muamelele-
rile meşgul birer şube, lüzumu kadar mütercim 
ve bir kütüphane merbuttur. 

MADDE 10 — Teftiş heyeti, müfettiş sıfat ve 
salâhiyetini haiz bir reis ve lüzumu kadar ihtisas 
müfettişinden teşekkül eder. Reisin vazifesi tef
tiş ve tahkik işlerine ait talimat ve emirleri ih
zar, müfettişlerin çalışma tarzlarını tayin, teftiş 
faaliyetlerini takip, teftiş raporlarını tetkik ve 
tahlil ve neticelerini vekâlet makamına bildir
mektir. 

MADDE 11 — Hükümetin 7 inci maddesi ol
duğu gibi. 

MADDE 12 - Hükümetin 8 inci maddesi 
olduğu i>ibi. 

MADDE 13 — Hükümetin 9 uncu maddesi 
olduğu gibi. 
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MADDE 10 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 11 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 12 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 13 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul ı T rif, 



ONUNCU MADDE — Meslekî tedrisat umum 
müdürlüğü, vekâlete merbut meslekî ve teknik 
tahsil müesseselerine ait muamelâtı yapar. U-
mum müdürün bu işlerde kendisine yardım ede
cek bir muavini vardır. 

ON BİRİNCİ MADDE — Zat işleri müdür
lüğü, vekâletin memur ve muallimlerine ait 
bütün zatî işleri görür. 

ON İKİNCİ MADDE — Müzeler müdürlü
ğü, tarihî ve bediî kıymeti haiz eserlere mah
sus müzelerin idare, tesis ve idameleri, ta
rihi âbidelerin muhafaza ve tamiri işlerile işti
gal, arkeolojik hafriyat için vaki müracaatla
rı tetkik ve hafriyata nezaret eder. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Kütüphaneler 
müdürlüğü, memlekette mevcut bütün kütüp
hanelerin intizam dairesinde işlemeleri, bun
lardaki kitapların muhafazası ve halka müfit 
olmaları esbabını temin, bu müesseselerin zen
ginleşmesi ve ilerlemesi hususunda icap eden 
tedbirleri ittihaz eder. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Mektep müze
si müdürlüğü, ders vasıtaları alemindeki ye
nilikleri takip ve bunlardan yapılması müm
kün olanlarının yapılmasını temin ve mektep
lere tamim, mubayaa olunan ders vasıtalarını 
mekteplere sevkeder ve bunların kayitlerini 
tutar ve talimatnamede yazılı diğer vazifele
rini yapar ;. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Hususî kalem mü
dürlüğü, doğrudan doğruya vekâlet makamı
nı alâkadar eden muhabere ve muameleleri 
idare ile mükelleftir. Bu işler için emri al
tında bir kalem teşkilâtı vardır. 

ON ALTINCI MADDE — İnşaat müdürlü
ğü, vekâletin inşa, tevsi, tadil veya tamiri
ne lüzum göstereceği mektep ve sair binaların 
ve tesisatının plân ve keşiflerini tanzim, on
ların ihale, kontrol ve tesellüm ve sair mua
melelerini takip ve intaç eder. 

ON YEDİNCİ MADDE — Levazım müdür
lüğü, vekâlet merkez dairelerine ait masraf 
hesaplarını tutar, dairelerin ihtiyaçlarını te
min, müstahdemlerin intizam ve inzibat daire
sinde çalışmalarına nezaret, vekâlet binası
nın temizlik ve tertip hususlarına dikkat, de
mirbaş eşyanın muhafazası için muktazi tedbir -

MADDE M — Hükümetin 10 uncu maddesi 
olduğu gibi. 

MADDE 15 — Hükümetin 11 inci maddesi 
olduğu gibi. 

MADDE 16 — Hükümetin 12 inci maddesi 
olduğu gibi. 

MADDE 17 — Hükümetin 13 üncü maddesi 
olduğu gibi. 

MADDE 18 — Mektep müzesi müdürlüğü 
ders vasıtaları alemindeki yenilikleri takip ve 
bunlardan yapılması mümkün olanlarının yapıl
masını temin ve mekteplere tamim eder ve sa
tın alınan ders vasıtalarını mekteplere gönderir. 

MADDE 19 — Hükümetin 15 inci maddesi 
olduğu gibi. 

MADDE 20 — Hükümetin 16 ncı maddesi 
olduğu gibi. 

MADDE 21 — Hükümetin 17 inci maddesi 
olduğu gibi. 



MADDE 14 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 15 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 16 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 17 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 18 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 19 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 20 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 21 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 
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leri ittihaz ve vekâlet makamından alacağı emir 
dairesinde levazıma müteallik işleri idare eder. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Evrak müdür
lüğü, vekâletin mahrem ve zata mahsus işare
tini taşıyanlar müstesna, gelen ve giden evra
kın, istidaların kayit ve havalelerini icra, dai
relere havale edilen veya doğrudan doğruya ge
len evrakın muamelelerini takip eder. Müracaat 
sahiplerine işlerinin neticeleri hakkında malû
mat verir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Devlet me
murları maaşatmın tevhit ve teadülüne dair 
1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetve
lin Maarif vekâleti merkez memurlarına ait bu
lunan kısmı yerine bu kanuna merbut A işaretli 
teşkilât kadrosu konulmuştur. 

İntihap ve taı/in< u.sullrri 

YİRMİNCİ MADDE — Müsteşar, talim ve 
terbiye heyeti reisi, teftiş heyeti reisi, 1452 nu
maralı kanundaki A serisine dahil maarif me
murları arasından vekâletin inhası üzerine müş
terek kararname ve Reisicumhurun tasdikile ta
yin olunurlar. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Talim ve terbi
ye azalan ve umum müdürler 1452 numaralı ka
nunun 6 ncı ve daha yüksek derecedeki Maarif 
memurları arasında» vekâletin inhası üzerine 
müşterek kararname ve Reisicumhurun tasdi
kile tayin olunurlar. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Müfettişlerin ta
yininde aranacak evsaf şunlardır: 

1) Yaşı otuzdan aşağı olmamak, 
2) Darülfünun şubelerinden birinden veya 

yüksek bir mektepten mezun bulunmak, 
3) En az beş sene liselerde, muallim mek

teplerinde, veya yüksek mekteplerde muallim
lik etmiş bulunmak, 

Müfettişler vekâletin inhası üzerine Reisicum
hurun tasdikile tayin edilirler. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Müstakil mü
dürler ve şube müdürleri en az üç sene müddetle 
ilk tedrisat müfettişliği, maarif müdürlüğü ve 
orta derecedeki bir mektebin muallimliğini yap-

MADDE 22 — Hükûmebtin 18 inci maddesi 
olduğu gibi. 

MADDE 23 — Hükümetin 10 uncu maddesi 
olduğu gibi. 

İntihap ve tayin usulleri 

MADDE 24 — Hükümetin 20 inci maddesi 
olduğu gibi, 

MADDE 25 — Hükümetin 21 inci maddesi 
olduğu gibi. 

MADDE 26 — Müfettişlerin tayininde arana
cak vasıflar şunlardır: 

1 - Yaşı otuzdan aşağı olmamak, 
2 - Darülfünun şubelerinden birinden veya 

yüksek bir mektepten mezun bulunmak, 
3 - En az 5 sene liselerde muallim mekteple

rinde veya yüksek mekteplerde muallimlik etmiş 
bulunmak, 

4 - İlmin veya maarif işlerinin bir kolunda 
mütehassıs olmak, 

5 - Müfetişler ihtisas unvanlarile vekâletin 
inhası üzerine Reisicumhurun tasdikile tayin 
edilirler. 

MADDE 27 — Hükümetin 23 üncü maddesi 
olduğu gibi. 

* 



MADDE 22 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 23 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 24 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 25 — Maarif encümeninin tadili gibi 
kabul 

MADDE 26 — Müfettişlerin tayininde arana
cak vasıflar şunlardır: 

1 - Yaşı otuzdan aşağı olmamak, 
2 - Darülfünun şubelerinden birinden veya 

yüksek bir mektepten mezun bulunmak, 
[\ 1402 numaralı kanunun terfi hakkındaki 

hükümleri mahfuz kalmak sartile en az beş se
ne liselerde, muallim mekteplerinde veya yük
sek mekteplerde muallimlik etmiş bulunmak, 

4 - îlim veya maarif işlerinin bir kolunda mü
tehassıs olmak, 

Müfettişler vekâletin inhası üzerine Reisicum
hurun tasdikile tayin edilirler. 

MADDE 27 — Müdürler ve şube müdürleri 
en az üç sene müddetle ilk tedrisat müfettişliği, 
maarif müdürlüğü ve orta derecedeki bir mek
tebin muallimliğini yapmış olmak sartile onun-
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mış olmak şartile 10 uncu ve daha yukarıdaki 
derecelerde bulunan maarif memurlarından se
çilirler. 

YİRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vekâlette 
müsteşarın reisliği altında teftiş heyeti reisi, 
umum müdürler ve zat işleri müdüründen mü
rekkep bir müdürler encümeni vardır. Bu en
cümen vekâlet makamından havale edilen idarî 
meseleleri tetkik eder ve kararlara bağlar, yük
sek, orta, meslekî ve teknik tedrisat dairelerine 
merbut, müdür, muallim ve memurların tayin 
muamelelerile meşgul olur. 

YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun 
hükmü 1 haziran 1933 tarihinden başlar. 

YİRMİ ALTINCI MADDE — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

15 - IV - 1933 
liş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 

I s nnl Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. MI'. V. 
Dr. T. Kiişlü M. AMülhalik Dr. Kesit Galip 

Na. V. Il<. V. S. I. M. V. 
Hilmi M. Celâl 
<İ. i. V. 'Av. V. 
Ali İtana 

MADDE 28 — Maarif şûrasının ve talim ve 
terbiye heyetile teftiş heyetinin vazifeleri ve ça
lışma tarzları bir nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 29 — Hükümetin 24 üncü maddesi 
olduğu gibi. 

MADDE 30 — Maarif teşkilâtına dair 22 
mart 1926 tarihli ve 789 numaralı kanun ile di
ğer kanunların bu kanuna uymaj^an hükümleri 
kaldırılmıştır. 

MADDE 31 
olduğu gibi. 

MADDE 32 
olduğu gibi. 

Hükümetin 25 inci maddesi 

Hükümetin 20 inci maddesi 



cu ve daha yukarıdaki derecelerde bulunan Ma
arif memurlarından seçilirler. 

MADDE 28 — Maarif encümeninin tadili gi
bi kabul 

MADDE 29 — Maarif encümeninin tadili gi
bi kabul 

MADDE 30 — Maarif encümeninin tadili gi
bi kabul 

MADDE 31 — Maarif encümeninin tadili gi
bi kabul 

MADDE 32 — Maarif encümeninin tadili gi
bi kabul 



Derece 

7 
10 
11 
15 

9 
14 
14 
15 

2 
4 
7 
7 
7 
8 

10 
11 
11 
14 
14 
14 
15 
15 
17 
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A CETVELİ 

[Hükümetin teklifine bağlı cetvel] 
Memuriyetin nevi 

Müsteşar 

Hususi kalem 
Müdür 
Şifre memuru 
Evrak ve dosya memuru 
Kâtip 

Evrak dairesi 
Müdür 
Evrak mahzeni memuru 
Muamelât ve takip memuru 
Kayit memuru 

Milli talim ve terbiye dairesi 
Reis 
Aza 
Neşriyat müdürü 
Muamelât müdürü 
istatistik müdürü 
Şube müdür muavini 
Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Kütüphane memuru 
Tetkik memuru 
Evrak ve dosya memuru 
Harita ve grafik memuru 
Evrak ve dosya memuru 
Kâtip 
Kâtip 

Teftiş heyeti 
Reis 
Baş müfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
ikinci » » 

lı] 

Adet 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

1 
7 
4 
8 

Maaş 

125 

55 
35 
30 
17,5 

40 
20 
20 
17,5 

125 
90 
55 
55 
55 
45 
35 
30 
30 
20 
20 
20 
17,5 
17,5 
14 

100 
90 
80 
70 

/ / / Bunlardan ikisi ecnebi memleketlerde talebe müfettişidir. 
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Derece Memuriyetin nevi Adet Maaşı 

7 Üçüncü » » 
8 Şube müdür muavini 

14 Evrak ve dosya memurv 
15 Kâtip 

Yüksek tedrisat dairesi 
4 Umum müdür 
7 Şube müdürü 
9 Şube müdür muavini 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 

Kütüphaneler dairesi 
6 Müdür 

11 Nümeyyiz 
15 Kâtip 

İnşaat dairesi 

1 4 Muamelât memuru 
17 Kâtip 

Mektep müzesi dairesi 

7 Müdür 
14 Tasnif memuru 

Daire ve levazım müdürlüğü [lj 
7 Müdür 

12 Mubayaa ve takip memuru 
12 Hesap memuru ve mutemet 
15 Kâtip 
17 Evrak mahzeni memuru 

Maarif daireleri 
11 İkinci sınıf mümeyyiz 
12 Başkâtip 
14 Kâtip 
17 Kâtip 
12 Debboy memuru 
14 Levazım memuru 

7 
1 
1 
2 

1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
15 
28 
10 
1 
1 

55 
45 
20 
17,5 

90 
55 
40 
35 

70 
30 
17,5 

20 
14 

55 
20 

55 
25 
25 
17,5 
14 

30 
25 
20 
14 
25 
20 

/ / / Ayniyat muhasipliği vazifesini de görecektir. 
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Derece Memuriyetin nevi Adet Maaşı 

17 
19 
14 
15 

4 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
15 
17 

4 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
14 
15 

4 
7 

10 
15 
14 

6 
8 
9 

Sevk memuru 
Levazım kâtibi 
Evrak ve dosya memuru 
kât ip 

Orta tedrisat dairesi 

Umum müdür 
Şube müdürü 

» » muavini 
» » » 

Birinci sınıf mümeyyiz 
İkinci » » 
Tetkik memuru 
Evrak ve dosya memuru 
Kâtip 
Kâtip 

İlk tedrisat dairesi 

Umum müdür ' 
Şube müdürü 
Şube müdür muavini 

» )) )) 
Birinci sınıf mümeyyiz 
ikinci » » 
Tetkik memuru 

» » 
Evrak dosya memuru 
Kâtip 

Mesleki ve teknik tedrisat dairesi 

Umum müdür 
Müdür muavini 
Birinci sınıf mümeyyiz 
Kâtip 
Evrak ve dosya memuru 

Zat işleri dairesi 

Müdür 
Şube müdür muavini 

» )) » 

1 
1 
1 
2 

1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 

1 
3 

3 
2 
4 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

14 
10 
20 
17,5 

90 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
14 

90 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
20 
17,5 

90 
55 
35 
17,5 
20 

70 
45 
40 
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Derece Mulıassasatın nevi Adet Maaş 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
11 İkinci » » 
12 Tetkik memuru 
14 Evrak ve dosya memuru 
15 Kâtip 
17 )) 
11 Komisyon katibi 

Müzeler dairesi 

6 Müdür 
8 Arkeolog 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 
14 Evrak ve dosya memuru 
15 Katip 

1 
1 
3 
2 
3 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

35 
30 
25 
20 
17,5 
14 
30 

70 
45 
30 
20 
17,5 

Bütçe encümeninin [A] cetvelinde yapılan tadilât 

Mektep müzesi dairesi 

6 iMüdür 1 70 





Sıra NQ 284 
Tali ziraat mektepleri muallimleri hakkrnda 1/316 numaralr 
kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 24-1V-1933 
Sayı 6.19 80 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Tâli ziraat mektepleri muallimleri hakkında İktisat vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 

Heyetinin 20-IV-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 
Geçen sene maaşların tevhit ve teadül kanununun bilûmum memurini devlete tatbiki esna -

smda sebkeden müracaatı acizi üzerine Tâli Ziraat mektepleri muallimleri bu kanunun dereca-
tına ithal edilmemiş ve bunların mezkûr mektepler muallimleri için sureti mahsusada yapılacak 
bir kanundan sonra ve bu kanun ahkâmına göre barem derecatına dahil olmaları esası kabul 
buyrulmuştur. Netekim Maarif vekâletine merbut orta mekteplerin muallimleri de bu esas 
dahilinde ve bu hususta neşrolunan bir kanunu mahsus üzerine bareme dahil olmuşlardır, şu
rası da hassatan şayanı arzdır ki bu gün Ziraat mekteplerimizde muallimlik hizmetinde bulu
nanların aldıkları maaşlar fennî ehliyet ve ihtisaslarına ve mümasili mektepler muallimlerinin 
aldıkları maaşlara nazaran çok azdır. 

Bundan başka, bu muallimlererden hemen kâffesi ıslâhı tedrisat kanunu mucibince tevsii 
malûmat ve ihtisas için Avrupaya izanı kılınmışlar ve bunlar senelerce ihtisas şubeleri dahi
linde çalışarak tekemmül eylemişler ve bunların ekserisi de muvaffakiytle tahsil ve tetebbüle-
rini ikmal ederek filhal vazifeleri başına avdet eylemişlerdir. Buna rağmen bu muallimlerin bu 
suretle iktisap eylemiş oldukları ihtisası kıymetile mütenasip bir şekilde maaşlarının tezyidine 
imkân bulunamamıştır. 

Binaenaleyh Ziraat mektepleri muallimlerinin derecatını ve bunların tayin, tahvil ve terfi 
şartlarını ve bu hususta muktazı diğer ahkâmı ihtiva etmek üzere bir kanun lâyihası tanzim 
kılınmış ve bu kanun yapılırken evvelce orta mektepler muallimleri için Maarif vekâletince 
teklif ve Büyük Millet Meclisince tasdik buyurulan kanundaki esaslar hemen hemen aynen 
alınmıştır. 

Ancak Ziraat mekteplerinin meslek ve ihtisası noktai nazarından tebarüz eden hususiyetleri 
dolayısile buhususda bazı tadilât icra kılınmıştır. Mesela Ziraat mekteplerinin muayyen ihtisası 
şubeleri vardır. Bu şubeleri deruhde eden muallimler tedrisattan başka tarla, bağ, bahçe 
ahırlar, süthane, tavukhane ve saire gibi istihsal şubelerini de idare etmek mecburiyetindedirler. 

Binaenaleyh bu kabîl muallimlere ilâvei vazife olarak tevdi edilmiş olan ve mahiyeti itiba-



— 2 -
rilc devamlı bir mesaiye ihtiyaç gösteren bu hizmetler için ayrıca bir ücret itası zaruri 
görülmüştür. 

Tâli ziraat mekteplerinin işbu esaslar dahilinde yeniden tanzim ve merbutan takdim kılınan 
1931 senesi kadro yekûnu 126 528 liradan ibarettir. Şu hale nazaran bütçeye yeni bir yük 
tahmiline meydan verilmemiştir. 

Bu itibarla salifülarz esaslar dairesinde bir tâli ziraat mektepleri kanunu tanzim ve takdim 
kılınmıştır efendim, 

iktisat encümeni mazbatası 

M - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Tâli ziraat mektepleri muallimleri hakkında olup İktisat vekâletince tanzim kılınan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 26 - IV - 1932 tarihli kararile Meclisi Âliye arzolunup encümenimize havale 
buyuruları kanun lâyihası Ziraat vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi : 

Tâli ziraat mekteplerinin kendilerinden beklenilen gayeyi temin edebilecek bir dereceye vâsıl 
olabilmeleri için en başta muallim meselesinin nazarı dikkate alınması lâzım geleceği ve her türlü 
vesait ve tesisatı fenniyeye malik olupta talim heyeti gayeye uygun olmayan bir müesseseden 
hiç bir fayda beklenemeyeceği iyi bir heyeti talimiye tedarikinin ise ancak tahsis edilecek maaş 
ve temin edilecek istikbal derecesile mütenasip olduğu izahtan varestedir. 

Hemen bütün geliri ziraat mahsulü üzerine istinat eden memleketmizde bu meslekin amelî olan 
yeniliklerini alâkadarlarına yaklaştıracak ve bu sahada pek büyük rol oynayacak olan tâli ziraat 
mektepleri muallimleri Hükümetin esbabı mucibesinde dahi yazılı olduğu gibi ayni derecede bulu
nan diğer mektep muallimleri gibi terfih edilmediklerinden meslek dahilinde yerlerini muhafaza 
edememekte ve bu yüzden de bu gibi mekteplerin talim kabiliyeti zaman zaman tezelzüle uğramak
tadır. 

Bu sebebe binaen bu mektep muallimlerinin maaşı hakkında da sair memurini Hükümette oldu
ğu gibi tevhit ve teadül esasının kabulünü lüzumlu gören encümenimiz bu hususu teminen Meclisi 
Âliye arzolunan lâyihanın esas itibarile kabulüne karar vermiş ve ancak aşağıda yazılı olan 
sebepler dolayısile bir takım maddelerinde tadilât veya tashihat icrasını zarurî görmüştür. 

Birinci maddedeki değişiklik baş tarafta bulunan ve hasfolan « memleket dahilindeki ve hari
cindeki » cümlesi tekerrür eden kelimelerinin tayymdan ibarettir. 

Beşinci maddede yazılı olan yüksek tahsilin ziraat tahsili olduğunu tasrih için tadilât yapıl
ması lüzumlu görülmüştür. 

Uhdesinde dersten başka bir vazife bulunmayan muallimlerin hariçte müteaddit mekteplerde ders 
alabilecekleri hissini vermemek ve ziraat vekâletinin bu gibilere müsaade edebilmesi için de esas 
vazifenin haleldar olup olmadığının nazarı dikkate alınması lüzumunun tavzihi zımnında dokuzun
cu maddenin tadili tensip edilmiştir. 

12 inci maddenin değiştirilmesi ise fevkalâde çalışan ve vazifesine büyük bir itina ve alâka 
gösteren muallimlerin kıdemlerine zam yapılabilmesi için bu alâka ve çalışmalarının tam manasile 
tevsik ve tesbit edilebilmesini temin eylemek zaruretinden ileri gelmiştir. 

Tâli ziraat mekteplerinde mesleke ait olmadığı cihetle yüksek tahsil görmüş diğer bir muallimin 
okutacağı dersrler bulunabileceğinden bu gibi muallimlerin de tavzif olunabileceğini tasrih et
mek ve vekâletin ipek böcekçiliği mektebinden başka diğer müessesata da malik olması lâzım-
geleceğine nazaran yüksek ziraat tahsili görmemiş olanların bunlara da müdür veya muallim ola-

T. II. M. M. 
Ikhsat encümeni 

Karar No. 30 
Ksas No. 1/316 
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mayacağını göstermek zımnında 13 üncü maddenin tadiline karar verilmiştir. 

Talimatname tanzimi her vekâletin salâhiyeti dahilinde olduğundan ve talimatname hükümle
rinin bir kanunla teyidi doğru olamayacağından 16 inci maddenin tayyi tensip edilmiştir. 

Gerek lâyihanın madde sayılarında vaki olan sehiv ve gferek 16 inci maddenin tayyi dolayısile 
17 inci madde 16 inci, 19 uncu madde 17 inci madde olarak tashih edilmiş ve 18 inci madde olarak 
tesbit edilen 20 inci maddede kelime tashihi yapılmıştır. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Kâtip Aza Aza Aza Aza 
Aksaray .Ankara Konva Bursa 

Yaştır Eşref A. Ilamdi Dr. R. Ferit 

Aza 

İktisat K. 
İzmir 

M. Hah 

Aza, 
Zonguldak 

Ragif) 

R< 

Vh 

^isi 

/' 

Aza 
Bolu 
Şükrü 

M. M. 
Mardin 
Ali Rmt 

Aza 
M araş 

Nuri 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. 1i. M. M. 
1lüİçe encümeni 4 - Vf - 1933 

M. No. 199 
Esas No. 1/316 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetçe hazırlanarak İktisat encümenince de görüldükten sonra encümenimize havale edilen 
tâli ziraat mektepleri muallimlerine dair olan kanun lâyihası Ziraat vekili Bey hazır olduğu halde 
encümenimizce de tetkik ve müzakere edildi. 

îlmin bilgilerile mücehhez ziraatçi yetiştirmek emelile açılmış olan orta ziraat mekteplerini 
maksadı temin edecek bir dereceye yükseltmek için muallimlerin haiz olmaları lâzımgelen şartlan 
tesbit etmek ve muallimlik hayatları müddetince benzerleri meslekdaşlan gibi faaliyetleri derecesi
ne nazaran nail olacakları nimetleri bir esasa raptetmek ehemmiyeti mahsusayı haiz olduğu ci
hetle bu maksadı istihdaf ederek tanzim edilmiş olan kanun lâyihası encümenimizce de esas iti-
barile kabul edilmiş ve maddelerde yapılan ufak tadiller ile ilâveler berveçhi zir arzolunmuştur. 

Hükümetin ikinci maddesile İktisat encümeninin 5 inci maddesi tevhit edilmiş ve vekâletin mu-
vafakatile ayni hükme tâbi tutulmuştur. Vekâletçe enstitülere muadil olduğu tasdik edilmeyen 
ecnebi yüksek ziraat mektepleri mezunlarından muallimlik meslekine girmek isteyenlerin tâbi ola
cakları dereceler birinci madde şümulüne dahil olduğu cihetle tekrarına lüzum görülmemiştir. 

3 - 14 üncü maddelerdeki ufak değişiklikler maksadın vuzuh ile ifadesine matuf kelime ilâve
sinden veya cümlelerdeki takdim ve tehirden ibarettir. 

2, 5,13 ve 14 üncü maddelere şamil olan hüküm tekerrüre meydan verilmemek üzere 15 inci mad
de olarak tesbit olunmuştur. 

Diğer maddeler, teşkilâtta yapılan tadilât ile bütçeye ait hükümleri ihtiva etmektedir. 
Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzolunur. 

ÜeİM 
(Jümüşanc 
//. Fehmi 

Kırklareli 
Şer kel 

K idime (Joi'iml 
Faik Mustafa 

Manisa 
M. T tını a t II. 

K r z t ı r ı i n ı 
A zh 

Ulâziz 
Talisi» 

Klrzııruiı) 
A sıvı 

Niğde 
Faik 

İstanbul İsparta 
Sadettin Mükerrem 

Yozgat 
•ti. Hım 

Ki 
A. 

lyseri 
Hilmi 
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IIO KAMETİN TEKLİFİ 

Tâli ziraat mektepleri muallimleri kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Memleket dahilindeki ve hari
cindeki yüksek ziraat mekteplerinden mezun 
olupta ziraat mekteplerinde muallimlik mes
lekine gireceklerin maaş derecelerile bir de
receden daha yüksek bir dereceye geçmek için 
lâzım olan kıdem müddetleri aşağıda gösteril-1 

mistir. 
Derece Kıdem müddeti (sene) 

12 3 
11 3 
10 3 
9 3 
8 3 
7 3 
6 3 
5 4 
4 25 (sene sonra) 

MADDE 2 — Ziraat vekâletince tesbit edile
cek ecnebi yüksek ziraat mekteplerinden biri
sinden mezun olupta ziraat mekteplerinde mual
limlik meslekine gireceklerin maaş dereceleri 
barem kanununun 11 inci derecesinden başlar. 
Ondan sonraki terfi edecekleri 1 inci madde ah
kâmına tâbidir. Bunlardan gayri ecnebi yüksek 
ziraat mekteplerinden mezun olanlar ise 1 in
ci madde ahkâmı dairesinde hizmete dahil ve 
terfia müstahak olurlar. 

MADDE 3 — Her hangi bir ecnebi memlekette 
yüksek ziraat tahsilini ikmal eylemiş olup mu
allimlik hizmetine talip olanlar evvel emirde zi
raat vekâletince (Kollegium) imtihanına tâbi tu
tulurlar ve bu imtihanda muvaffak olanlar hiz
mete alınırlar. 

MADDE 4 — Her hangi yüksek bir mektep
ten mezun olupta ziraat mekteplerinde muallim
lik vazifesi deruhde eden ve hariçte başka vazi
fesi olmayan muallimlerin maaş dereceleri de 
1 inci madde hükmüne tâbidir. 

MADDE 5 — Türkiyede yüksek tahsilini bi
tirdikten sonra ecnebi memleketlerde tahsille
rini ikmal ve ihtisas kesbetmiş olanların ibraz 
edecekleri tahsil vesikaları ziraat vekâletince 
tasdik olunduğu takdirde ilk defa muallimlik 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TAnfLÎ 

Tâli ziraat mektepleri muallimleri kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek ziraat mekteplerinden 
mezun olupta ziraat mekteplerinde muallimlik 
meslekine gireceklerin maaş derecelerile bir de
receden daha yükseğine geçmek için lâzım olan 

kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Derece Kıdem müddeti (sene) 

3 12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

25 (sene sonra) 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Türkiyede yüksek ziraat tah
silini bitirdikten sonra ecnebi memleketlerde zi
raat tahsillerini ikmal ve ihtisas kesbetmiş olan 
lann ibraz edecekleri tahsil vesikaları Ziraat ve
kâletince tasdik olunduğu takdirde ilk defa mu-



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Orta ziraat mektepleri muallimleri kamın 
lâyihası 

MADDE 1 — Yüksek ziraat mekteplerinden 
mezun olup ta orta ziraat mekteplerinde mual
limlik meslekine gireceklerin maaş derecelerile 
bir dereceden daha yüksek dereceye geçmek için 
lâzım olan kıdem müddetleri aşağıda gösteril
miştir : 

Derece Kıdem müddeti (sene) 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

25 

MADDE 2 — Türkiye ziraat enstitüsü ile bu 
enstitüye muadil olduğu Ziraat vekâletince tas
dik edilen ecnebi yüksek ziraat mektep ve ensti
tülerinin birisinden mezun olanlarla evvelce 
Türkiye de yüksek ziraat mektebinden neşet 
edipte ecnebi memleketlerde staj görmüş veya 
ihtisas kesbetmiş ve bu staj ve ihtisasları Zira
at vekâletince kabul edilmiş olanlardan mual
limlik meslekine gireceklerin maaşları on birin
ci dereceden başlar. 

MADDE 3 — Ecnebi yüksek ziraat mektebi 
ve enstitülerinden mezun olanların muallimlik 
meslekine girebilmeleri için Ziraat vekâletince 
açılacak Kollekyum imtihanında muvaffak olma
ları şarttır. 

MADDE 4 — Her hangi yüksek bir mektep
ten mezun olupta orta ziraat mekteplerinde mes
lek harici dersler muallimliklerini deruhde eden 
ve hariçte başka vazifesi olmayan muallimlerin 
maaş dereceleri de birinci madde hükmüne tâ
bidir. 

MADDE 5 — Ziraat mektepleri müdürlük-
lerile ziraat teşkilâtı dahilinde başka bir vazife
de kullanılmakta olanlardan orta ziraat mek
teplerine tayinlerine lüzum görülenler bu kanun
da yazılı tahsil şartlarını haiz oldukları takdir-
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meslekine giriyorlarsa teadül kanununun 7 nci 
maddesi mucibince 10 uncu dereceden maaş al
mağa başlarlar. Ondan sonra terfi dereceleri 
1 inci madde ahkâmına tâbidir. 

MADDE 6 — Ziraat teşkilâtı dahilinde baş
ka bir vazifede istihdam edilipte ihtisaslarından 
istifade edilmek üzere ziraat vekâletince tâli zi

raat mekteplerine tayinlerine lüzum görülenler 
almakta olduğu maaşlarla muallimlik meslekine 
girerler. 

MADDE 7 — Ziraat mektepleri müdür ve 
müdür muavinlerine muallimlik maaşlarından 
maada teadül kanununun 5 inci maddesi muci
bince idarî vazifelerine mukabil olarak müdür
lere (60) ve muavinlere (40) lira aylık ücret ve
rilir. 

MADDE 8 — Ziraat mektepleri muallimle
rine mektepte tedrisine mecbur oldukları ders
lerden başka mektebin ihtisasa ihtiyaç gösteren 
ve Ziraat vekâletince tesbit edilen amelî şubele
rinin işlerini tedvir ve idareye memur edildikleri 
takdirde kendilerine bu hizmetlerine mukabil 
ayda (40) lira ücret verilir. 

MADDE 9 — Ziraat mektepleri muallimle
rinden uhdelerinde derslerinden gayri idarî ve
ya ihtisasî bir şubeye ait vazife bulunanlar me
muriyet veya diğer bir mektepte muallimlik der-
uhde edemezler. Uhdesinde dersten başka bir 
vazife bulunmayan muallimler ziraat vekâletinin 
müsaadesile diğer mekteplerde yalnız muallim
lik alabilirler. 

MADDE 10 — Ziraat mektepleri muallimleri
nin terfilerinde esas kıdemle beraber vazifelerin
de muvaffakiyetleridir. Bir derecenin kıdem 
müddetini ikmal etmiş bulunan bir muallim da
ha yüksek bir dereceye terfi edebilmek için der
sine ve ihtisas işlerine ait teftiş raporlarile talim 
sicillerinin müsait olması lâzımdır. 

MADDE İî — Bu kanunun neşri tarihinde 
muallimlerin vazifeleri itibarile bulundukları de
recedeki hakları mahfuzdur. Ancak bulundukları 
dereceler kıdemlerine nisbetle yüksek olanlar o de
recenin kıdemini dolduruncaya kadar terfi ede
mezler, 

allimlik meslekine giriyorlarsa teadül kanunu
nun yedinci maddesi mucibince 10 un
cu dereceden maaş almağa başlarlar. Ondan 
sonra terfi dereceleri 1 inci madde ahkâmına tâ
bidir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Ziraat mektepleri muallimle
rinden uhdelerinde derslerinden gayri idarî ve
ya ihtisasî bir şubeye ait vazife bulunanlar me
muriyet veya diğer bir mektepte muallimlik 
deruhde edemezler. Uhdesinde dersten başka 
bir vazife bulunmayan muallimler esas vazifele
rine halel gelmemek şartile ve Ziraat vekâleti
nin müsadesile hariçte muallimlik alabilirler. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 



de almakta oldukları maaşlarla muallimlik mes
lekine girerler, 

MADDE 6 — Orta ziraat mektepleri müdür 
ve müdür muavinlerine muallimlik maaşların
dan maada 1452 numaralı kanunun 5 inci mad
desine tevfikan idarî vazifelerine mukabil ola
rak müdürlere 60 ve ve muavinlere 40 lira aylık 
ücret verilir. 

MADDE 7 — Mektepte tedrisine mecbur ol
dukları derslerden başka mektebin ihtisasa ihti
yaç gösteren ve ziraat vekâletince tesbit edilen 
amelî şubelerin işletmesine memur edilen mual
limlere bu hizmetlerine mukabil ayda 40 lira 
şeflik ücreti verilir. 

MADDE 8 — Uhdelerinde dersten başka mü
dürlük, muavinlik ve şube şefliği bulunan mu
allimler başka bir vazife veya diğer bir mektep
te muallimlik deruhde edemezler. Uhdesinde 
dersten başka bir vazife bulunmayan mual
limler Ziraat vekâletinin müsaadesile diğer 
mekteplerde yalnız muallimlik alabilirler. 

MADDE 9 — Orta ziraat mektepleri muallim
lerinin terfilerinde esas, kıdemle beraber vazi
felerinde muvaffakiyetleridir. Bir derecenin kı
dem müddetini ikmal etmiş bulunan bir muallim 
daha yüksek bir dereceye terfi edebilmek için 
dersine ve işletme mesaisine ait teftiş rapor-
larile talim sicillerinin müsait olması lâzımdır. 

MADDE 10 — Bu kanunun meriyeti tarihin
de muallimlerin vazifeleri itibarile bulundukla
rı derecedeki müktesep haklan mahfuzdur. An
cak Bunlardan ve 5 inci madde mucibince mu
allimliğe alınacaklardan bulundukları derece
ler kıdemlerine nisbetle yüksek olanlar o derece
nin kıdemini dolduruncaya kadar terfi edemez
ler. 

MADDE 11 — Orta ziraat mektepleri muallim
leri arasında hususî kıymeti haiz orijinal bir eser 
meydana getiren veyahut ihtisasa müteallik 
bir usul bulan muallimlerin kıdemlerine bir se
ne zammolunur. 

Ancak bu eser veya usulün ziraat enstitüsü ted
ris heyetince tetkik ve tasdik edilmesi lâzımdır. 



MADDE 12 — Ziraat mektepleri muallimleri 
arasında hususî kıymeti haiz orjinal bir eser 
meydana getiren veyahut ihtisasa müteallik bir 
usul bulan muallimlerin kıdemlerine bir sene 
zammolunur. Bu suretle kıdem zammına hak ka
zanmış olmak için meydana getirilen eser veya 
usulün salâhiyettar bir heyet tarafından tetkik 
ve tasdik edilmesi şarttır. Vazifesini mutadın 
fevkinde yüksek bir alâka ve muvaffakiyetle 
yapmakta olan muallimlerin kıdemlerine keza 
bir sene zammolunur. Buna hak kazanmak için 
muallimin muvaffakiyetlerinin alâkadar dairesi
nin tetkikat ve teftiş raporlarile ve talim sicille-
rile tevsik edilmiş olması şarttır. 

MADDE 13 — Yüksek mekteplerden mezun 
olmayanlar tâli ziraat mekteplerile böcekçilik 
mekteplerine muallim ve müdür tayin olunmaz. 

MADDE 14 — Bu kanunun neşir tarihinde 
esas vazifeleri itibarile halen bulunmaları icap-
eden dereceden aşağı bulunan muallimlerden 
vekâletçe berayi ihtisas ecnebi memleketlerde 
tahsil ettirilmiş olanlardan : 

•Muallimlik hizmet müddeti 5 seneye kadar 
olanlar 10 uncu dereceye, hizmet müddeti 5 sene
den 10 seneye kadar olanlar 9 uncu dereceye hiz
met müddeti 10 seneden fazla olanlar 8 inci de
receye alınırlar. 

MADDE 15 — Bu kanunun neşri tarihinde 

MADDE 12 — Ziraat mektepleri muallimleri 
arasında hususî kıymeti haiz orjinal bir eser 
meydana getiren veyahut ihtisasa müteallik bir 
usul bulan muallimlerin kıdemlerine bir sene 
zammolunur. Bu suretle kıdem zammına hak ka
zanmış olmak için meydana getirilen eser veya 
usulün salâhiyettar bir heyet tarafından tetkik 
ve tasdik edilmesi şarttır. Vazifesini mutadın 
fevkinde yüksek bir alâka ve muvaffakiyetle 
yapmakta olan muallimlerin kıdemlerine keza 
bir sene zammolunur. Buna hak kazanmak için 
muallimin muvaffakiyetlerinin alâkadar daire
sinin üç defa yapılmış olan tetkikat ve teftiş 
raporlarile ve talim sicillerile tevsik edilmiş ol
ması şarttır. 

MADDE 13 — Yüksek ziraat mektebinden 
mezun olmayanlar tâli ziraat mekteplerile ihti
sas mekteplerinin meslekî derslerine muallim 
ve müdür tayin olunmaz. 

MADDE 14 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 —- Aynen kabul edilmiştir. 



Vazifesini mutadın fevkinde yüksek bir alâka 
ve muvaffakiyetle yapmakta olan muallimlerin 
kıdemlerine keza bir sene zammolunur. Buna 
hak kazanmak için muallimlerin muvaffakiyet
lerinin üç defa yapılmış olan tetkik ve teftiş ra-
porlarile veya talim sicillerile tevsik edilmiş ol
ması şarttır. 

MADDE 12 — Yüksek ziraat mekteplerinden 
mezun olmayanlar orta ziraat mekteplerinin 
meslekî derslerine muallim ve bu mekteplere 
müdür tayin olunamazlar. 

MADDE 13 — Yüksek ziraat tahsilini ikmal 
ettikten sonra vekâletçe ihtisas için ecnebi mem
leketlerde tahsil ettirilmiş ve bu kanunun meri
yeti tarihinde esas vazifeleri itibarile halen bu
lunmaları icap eden dereceden aşağı kalmış olan 
muallimlerden : 

Muallimlik hizmet müddeti beş seneye kadar 
olanlar onuncu dereceye, 

Muallimlik hizmet müddeti beş seneden on 
seneye kadar olanlar dokuzuncu dereceye, 

Muallimlik hizmet müddeti on seneden fazla 
olanlar sekizinci dereceye alınırlar. 

MADDE 14 — Orta tahsilini bitirdikten son
ra Ziraat vekâletince ihtisas için ecnebi memle
ketlerde tahsil ettirilmiş veya yüksek ziraat mek
tebinden mezun bulunmuş olup ta bu kanunun 
meriyeti tarihinde esas vazifeleri itibarile ha
len bulunmaları icap eden dereceden aşağı kal
mış olan muallimlerden : 

Muallimlik hizmet müddeti beş seneye kadar 
olanlar on birinci dereceye, 

Muallimlik hizmet müddeti beş seneden on 
seneye kadar olanlar onuncu dereceye, 

Muallimlik hizmet müddeti on seneden fazla 
olanlar dokuzuncu dereceye alınırlar. 

MADDE 15 — 2, 5, 13 ve 14 üncü maddelere 
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esas vazifeleri itibarile halen bulunmaları icap 
eden dereceden aşağı bulunan ve Türkiyedeki 
yüksek ziraat mektebinden, mezun olan muallim
lerden : 

Muallimlik hizmet müddeti 5 seneye kadar 
olanlar 12 inci dereceye, hizmet müddeti 5 - 10 
sene olanlar 11 inci dereceye ve hizmet müddeti 
10 seneden fazla olanlar 10 uncu derecece alı
nırlar. 

Bu maddeye göre derecelerini alan muallim
lerin müteakip tarifeleri 1 inci madde hükmüne 
tâbi olarak yürür. 

MADDE 16 — Bu kanun ahkâmının taallûk 
ettiği ihtisas talimatnamesi Ziraat vekâletince 
hazırlanacaktır. 

MADDE 17 — Mevcut tâli ziraat mekteple
rinin 1932 senesi muallim, memur, ve müstah
demleri kadroları bu kanuna bağlanmıştır. 

MADDE 19 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 20 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekili memurdur. 

20 - IV - 1932 
P>ş. V. Ad. V. Al. M. V. Da. V. 
İsmet ZcLâi Ş. Kat/ıt 
I I . V. V. Aial V. Alf. V. Na. V. 
Ş. Kana M. AlttfMlmlil; Ksııl Hilmi 

İk. V. S. İ. Al. V. <:. İ. V. 'Av. V. 
.1/. Şcnf Dr. AV/7/,- AH Kana Muhlis 

MADDE 16 — Hükümetin 17 inci maddesi 
16 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 17 — Hükümetin 19 uncu maddesi 
17 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 
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göre derecelerini alan muallimlerin müteakip 
terfileri birinci madde hükmüne tâbi olarak yü
rür. 

MADDE 16 — 1452 numaralı kanuna bağlı 
(2) numaralı cetvelin Ziraat vekâleti kısmında 
(Ziraat mektepleri) başlığı altında yapılı kadro 
yerine bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde 
gösterilen kadro konulmuştur. 

Muvakkat maddeler 

MADDE 1 — Bu kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelinde yazılı memuriyetlerden ( 2 ) numa
ralı cetvelde derece ve adetleri gösterilenler 
1933 mali senesi muvazenei umumiye kanunu
nun 15 inci maddesine bağlı (L) cetveline ilâve 
olunmuştur. 

MADDE ?. — 1^33 malî senesi muvazenei umu
miye kanununun 5 inci maddesine bağlı (D) 
cetvelinin Ziraat vekâleti kısmında (Ziraat mek
tepleri) başlığı altında gösterilen müstahdemler 
kadrosu yerine bu kanuna bağlı (3) numaralı 
cetvelde gösterilen kadro konulmuştur. 

MADDE 3 — 1033 malî senesi Ziraat vekâ
leti bütçesinin 651 inci faslından 13 380 lira ten
zil edilerek 654 üncü fasla ilâve olunmuştur. 

MADDE 17 — Bu kanun 1 temmuz 1933 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 
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[Hükümetin teklifine bağlı cetveller] 

Tali ziraat mektepleri memurin kadrosu 
D

er
ec

e 

8 
9 

10 
11 
12 
14 
14 

17 

Unvan 

Muallim 
» 
» 
» 
» 

Dahiliye memuren 

Adet 

2 
16 

8 
10 
12 
5 

Muhasebe memuru ve 
mutemet 
Ayniyat memuru 

Yekûn 

5 
5 

Maaşı 

45/126 
40/108 
35/ 98 
30/ 84 
25/ 75 
20/ 60 

* 

20/ 60 
14/ 49 

Aylığı 

252 
1 

5 

728 
784 
840 
900 
300 

300 
245 

349 

Seneliği 

3 024 
20 736 

9 408 
10 080 
10 800 

3 600 

3 600 
2 940 

64 188 

Tali ziraat mektepleri ücret kadrosu 

Unvan 

Müdürlük 
Müdür muavinliği 
Şeflik 
Bahçıvan 
Bağcı 
Kşnar bahçıvanı 
Çiftçi başı 
Aşçı 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
Hademe ve saire [ı] 

Yekûn 

Adet 

5 
5 

20 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

75 

Ücret 

60 
40 
40 
50 
60 
60 
60, 
50 
50 
50 
70 

Aylığı 

1 

5 

300 
200 
800 
250 
240 
300 
240 
250 
250 
250 
35ü 
765 

195 

Seneliği 

3 600 
2 400 
9 600 
3 000 
3 880 
3 600 
2 880 
3 000 
3 000 
3 000 
4 200 

21 180 

62 340 

/ / / Azami 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı dahilinde behe
rinin tayini iicuratı vekâlete aittir. 
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.)Bütçe encümeninin tadiluıe bağlı cetveller) 

1 NUMARALI CETVEL 

Orta ziraat mektepleri 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 

14 
17 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
>» 

» 
)> 
» 

Muhasel 
Ayniyat 
Muhasebe memuru ve mutemet 

4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
14 ' 
17 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muhasebe memuru ve mutemet 
Ayniyat memuru 

1 
2 

16 
16 
16 
16 
12 
12 
12 

103 

6 
6 

90 
80 
70 
55--« 
45 
40* 
35. 
3(.)i 

25 

20 
14 

12 

2 NUMAEALI CETVEL 

Orta ziraat mektepleri 

Derece Memuriyetin nevi Âdet Maaş 

1 
2 

16 
16 
14 

4 
2 
1 
1 

90 
80 
70 
55 
4S 
35' 
30 
20 
14 
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3 NUMARALI CETVEL 

Orta ziraat mektepleri 
Memuriyetin nevi 

Müdürlük 
Müdür muavinliği 
Şeflik 
Bahçıvan 
Bağcı 
Eşcar bahçıvanı 
Çiftçi başı 
Aşçı 
Demirci • 
Marangoz 
Makinist ve şoför 
1 İadeıno ve saire [l] 

/ / / Azamî 40 lirayı geçmemek* üzere adet ve tahsisatı dahilinde be
herinin ücretinin tayini vekâlete aittir. 

Adet 

5 
5 

20 
5 
4 
5 
4 
5 

-5 
5 
5 

75 

Üfcre 

60 
40 
40 
50 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
70 

1765 

>>>>*. «.»<^£-«. 



Sıra NÜ 2 9 3 
Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki kanuna 
bazı maddeler tezyiline va bu kanunun bazı maddelerinin 
ilgasına dair olan kanunun 2 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 1/732 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 29-V-l933 
Sayı 611657 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
2025 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadili hakkında hazırlanan ve İcra vekilleri 

Heyetince 28-V-933 te Yüksek' Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Menafii umumiyeye müteallik imtiyazat hakkındaki 19 haziran 1326 tarihli kanuna bazı 

maddeler tezyiline ve bu kanunun bazı maddelerinin ilgasına dair 25 haziran 1932 tarih ve 
2025 numaralı kanun,,-münhasıran imtiyaz mukavelelerine ait hükümleri ihtiva eden hususî bir 
kanun olduğu halde bu kanunun ikinci maddesinde «• Mahiyet ve mevzuu ne olursa olsun atiyen 
aktedilecek mukavelelerde akdin icrası tarihinde mevcut olan ve akdin neticesinde mükellefiyet 
altına giren âkide terettüp eden vergi ve resimler Devlet devairi tarafından deruhte edilemez» 
diye tasrih edilmek suretile kanun, imtiyaz mukaveleleri haricinde kalan diğer mukaveleleri de 
dairei şümulüne almıştır. Halbuki imtiyaz mukaveleleri haricinde olmak üzere Hükümetçe 
aktedilmekte bulunan mukavelelerde çok defa bazi resim ve vergilerin Devlet daireleri tarafın
dan deruhte edilmesine mukabil Devlet lehine daha müsait neticeler elde edildiği bittecrübe 
anlaşılmış ve binaenaleyh zikrolunan maddenin yalnız imtiyaz mukavelelerine şamil olacak 
şekilde tadili maksadile merbut kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 

Maliye encümeni mazbatası 
r. B. M. M. 

Mal. Encümeni 
Karar M 25 
Esas M J/732 

t; < Yüksek Reisliğe 
Başvekâletin 29-VI-1933 tarih ve I657numaralı tezkeresile Büyük Meclise verilip encüme

nimize havale buyurulan 2025 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadili hakkındaki kanun 
lâyihası tetkik ve müzakere olundu : 

2025 numaralı kanunun gerek unvanı ve gerek birinci maddesi: bunun münhasıran imtiyaz 
mukaveleleri için tanzim edildiğini gösterir. Ancak tadili istenilen ikinci maddedeki «• mahiyet 



ve mevzuu ne olursa olsun atiyen aktedilecek mukaveleler » tabirinde istisna, mukavelelerin 
de dahil olması varit görülmüştür. Halbuki bu maksut olmadığına ve bilhassa bu anlayışa 
kanun unvanile birinci maddesi müsait bulunmadığına göre lâyiha esas itibarile encümenimiz-
ce de kabul edilmiştir. 

İmtiyaz mahiyetinde olmayarak Hükümetçe aktedilmekte olan mukavelelerde çok defa bazı 
resim ve vergileri Devlet tarafından deruhte edilmesi masarifi umumiyeyi yükseltmeyerek veri
lecek yüzdeleri azaltması itibarile Devlet lehine çok kârlı neticeler elde edildiği tecrübe ile 
anlaşılmıştır. Bu mukavelelerde deruhte edilen vergi ve resimler esasen tahsisatı dahilinde 
mahsup edilmekte olduğundan lâyiha Devleti bir nevi mahsup muamelesi yapmağa mezun 
kılar bir mahiyettedir.! 

Lâyiha gerek mahiyeti ve gerek şekli itibarile encümenimizce aynen kabul edilmekle havalesi 
mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi M. M. l<â. Aza Aza 
Hurdur Bayazıt İsparta Kastamonu İstanbul 

M. Şeref İhsan /<. Turan Refik haindi M. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 6 - VI - 1933 
M. No. 207 

fzsasJNo. > 1/732 
Yüksek Reisliğe 

2025 numaralı kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine dair olup Maliye encümeni maz-
batasiie birlikte encümenimize tevdi kılman kanun lâyihası Nafıa vekili beyin Iıuzurile tetkik 
ve mütalea edilerek encümenimizce de aynen kabul olunmuştur. Umumî Heyetin Yüksek tasvi
bine arzoluuur. 

Reis N. Aza Aza Aza Aza Aza 
İsparta Çorum Edirne Elâziz Erzurum Erzurum 

Mükerrem Mustafa Faik H. Tahsin Aziz Asım 
Aza Aza Aza Aza Aza 

Giresun Kayseri Kırklareli Manisa Sivas 
Kazını A. Hilmi Şevket M. Turgut M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
2025 numaralı kanunun ikinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE l — 25 haziran 1932 tarih ve 2025 numaralı kanunun ikinci maddesi aşağıda 
yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Birinci maddede zikrolunan imtiyaz mukavelelerinde, umumî muvazene veya mülhak bütçe
lere dahil hiç bir vergi ve resim, Devlet daireleri tarafından deruhte edilmez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir» 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2 8 - V - 1933 
İ3ş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ma. V. V. Mal. V. 
İsmet S- Saraçoğlu Mehdi Ş. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalih 

M I'. V. tin. V. IK. V. S. J. M. V. (i. 1. V. Zr. V. 
Dr. Benit Galip Hilmi M. Celâl Dr. Refik Ali Bana Muhlis 



Sıra No 285 
Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktetmeyen Devlet
ler ülkesinden Türkiyeye yapılacak iıhalâta memnuiyetler 
veya tahdit veyahut takyitler tatbikına dair olan kanuna 
müzeyyel 1/624 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Gümrük 

ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6} 1127 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ticaret mukavelenamesi veya modüs vivendi aktetmeyen devletler ülkesinden yapılacak 

ithalâta memnuiyetler vtya tahdidat veyahut takyitler tatbikına dair 1873 sayılı kanuna zeylen 
İktisat vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 16-IV-933 toplanışında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

1873 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası esbabı mucibesi 

Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi akdetmeyen devletler ülkesinden Türkiyeye yapıla
cak ithalâta memnuiyetler veya takyit ve tahditler tatbikına dair 1873 numaralı kanun memle
ket iktisadiyatını korumak gibi şümullü bir gayeyi istihdaf etmektedir. Bu kanunun mevkii 
tatbika vazından bugüne kadar cereyan eden hâdiseler Türkiye iktisadiyatının münhasıran emtia 
tahdit ve takyitleri ile temin edilemeyeceğini göstermiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile ticaret mukavelesi akdetmemiş olan, böyle bir mukavele akdi için 
müzakerelere başlanması için Hükümetimiz tarafından vaki teklif ve teşebbüsleri neticesiz bırakan 
yahut ticaret mukavelesi akdine intizaren modüs vivendi yapmaktan imtina eden , Türkiye 
ile aralarında münakit ticaret mukavelelerini feshedip Türk ihracat mallarına munzam gümrük 
resmi vazetmeğe teşebbüs eyleyen ve Türkiye ile aralarındaki ticaret muahedelerini fesiıetmeden 
mezkûr muahedeler ahkâmı dahilinde kalarak Türk İhracat mallarından alınan gümrük resimlerini 
arttıran devletlerle aramızdaki ticarî münasebetleri münhasıran e^tia tahditlerile memleket men
faatlerine uygun bir şekilde tanzim etmenin kabil olamayacağı anlaşılmıştır, 

Gümrük tarifesinin kararname ile tadili salâhiyetinin Hükümete verilmesi 1873 numaralı 
kanunla memleket iktisadiyatını korumak hususunda alınan tedbirleri ikmal eden bir müessese 
olacaktır. 

Bu salâhiyet Hükümeti hem muhtelif memleketlerle aramızdaki ticari münasebetleri 
tarafeynin menfaatlarına uygun bir şekilde tanzim edebilmek, hem de icabında Türk ihracat 
mallarına karşı alınan tedbirlere bir mukabele bilmisil yapabilmek imkânı ile teçhiz edecektir. 
Aksi takdirde vaziyet ve fırsatların icap ettirdiği âni ve müstacel kararları alabilmek, her 
hangi bir müzakere esnasında memleket lehine lâzım gelen teklifleri yapabilmek ve bu karar 
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ve tedbirlerin - bu gibi işlerde muvaffakiyetin başlıca âmili olan - mahremiyetini temin etmek 
kabil olamıyacaktır. 

Kanun lâyihasının ikinci ınaddesile de devletlerle aramızda halen cereyan eden ve ileride 
iktisadi vaziyet ve şartların istilzam edeceği görüşmelerde tarafeynin menfaatlerine uygun 
neticelere ulaşabilmek için lâzımgelen alestiki bir müzakere vasıta ve salâhiyeti derpiş edilmiştir. 

Bu lâyiha ile gümrük tarifesinde umumî bir yükseltme düşünülmemiştir. Buhranın doğurduğu 
yeni iktisadi şartların istilzam ettiği şekil ve nisbetlerde gümrük tarifesinin umumî tetkikına 
ayrıca çalışılmaktadır. Ancak yeni gümrük tarifesinin hazırlanması uzun zamana ve esaslı tetkik
lere bağlı bulunduğundan işbu kanun lâyihasının mevzubahis olan salâhiyetten icabında ve 
zarurî ahvalde istifade edilerek millî mahsulâtın korunmasına gayret olunacaktır. 

Bu günki umumî ve beynelmilel iktisadi şartların tevlit ettiği istikrarsızlık bir çok devletleri 
bu lâyihada teklif olunan hükümlere benzeyen karar almağa ve icra kuvvetine gümrük 
tarifelerini tadil salâhiyetini vermeğe sevketmiştir. 

İktisat encümeni mazbatası 

21-V-1933 

Yüksek Reisliğe 
Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktetmeyen Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak 

ithalâta memnuiyetler veya temdit veya takyitler tatbikine dair olan kanuna zeyledilmek üzere 
Başvekillikten gelerek encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası İktisat vekili Celâl Bey hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Bu kanun lâyihasile haricî ticaret münasebetlerimizi zarardan korumak ve icabında her han
gi bir memlekete karşı süratle mukabil tedbirler alabilmek suretile iktisadiyatımızı müdafaa et
mek için Hükümete fevkalâde bazı salâhiyetler verilmesi istenmektedir. Son zamanların dünya 
iktisadî şartları her memleketi bu kabîl tedbirlere mürcaata mecbur bıraktığını nazarı itibare ala
rak millî menfaatimizi daha iyi koruyabilmek ve müdafaa etmek için Hükümetimize türk para
sını ve millî iktisadiyatı koruma kanunlarında olduğu gibi ticaret ve gümrük münasebetlerinde 
dahi görülecek ihtiyaçları derhal karşılayabilmesi için diğer Hükümetlerin haiz oldukları salâhi
yetlerin aynini vermek bir zaruret sayılmış ve bu itibarla teklif edilen lâyiha esas itibarile ka
bule şayan görülmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesi memleket iktisadî ihtiyaçlarının göstereceği müstacel lüzum üze
rine Hükümetin tarifelerde tadilât yapması ve bu tadilâtın gümrük tarife kanununun 15 inci 
maddesi hükmüne göre mevkii tatbika konabilmek için 3 aylık intizar devresine tâbi olmak kay
dından müstesna tutulması hükümlerini havi bulunuyordu. 

Encümenimiz tarife kanununa merbut olan umumî cetvelden maada hususî kanunlar ile ta
rifede değişiklikler yapılmış olduğunu ve bu günlerde tarifede esaslı bazı tadilât icrası maksa-
dile yeni bir lâyihanın hazırlanmış bulunduğu nazarı itibare alınarak maddede meri tarifeler üze
rinde Hükümetin arttırma ve eksiltme salâhiyetini haiz olacağım ifade gibi daha vazih bir şekil 
iltizam etmiş ve tarife kanununun 15 inci maddesi hükmünü eksiltme hallerinde piyasa sarsın
tılarına meydan vermemek maksadile muhafaza ederek mezkûr madde hükmünün ancak yapılacak 
arttırmalarda tatbik olunamayacağını tasrih eylemiştir. Lâyihanın ikinci madesi mânayi daha açık 
ve kolay anlaşılabilir hale koymak için yazıda yapılan bazı değişiklikler ile hüküm noktasından 
aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde bu kanuna göre Hükümetçe alınacak tedbirlerin üç ay zarfında Büyük Millet 

T. B. M. M. 
Ih'tısat encümeni 
Karar No. 32 
ttsas No. î/624 
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Meclisine arzı hükmünü havi iken encümenimiz bu maddede Hükümetin aldığı tedbirleri bir ay 
zarfında Büyük Millet Meclisinin tasdikine arzetmesi şeklinde tadilât yapmağı muvafık bulmuş 
ve 4 üncü maddede de yazılı üç senelik meriyet müddetini fevkalâde salâhiyetler veren kanunla

rın meriyeti müddetini birleştirmek daha doğru olacağı düşüncesile Türk parası kıymetinin ko
runması hakkındaki kanunun meriyet müddetile ayni zamanda bitmek üzere 22 şubat 1936 tarihi 
olarak tesbit eylemiştir. 

Beşinci madde usule ait bulunmaktadır. 
Bu maruzata göre tadilen hazırlanmış olan kanun lâyihası Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Kâtip Aza Aza Aza Aza 
\fyon Kara hisar izmir Mardin Bursa İstanbul 

Akosmanzade İzzet M. Sadettin Ali Kıza Dr. K. Ferit M. Yasar 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. U. M. M. 
(!. ve I. Encümeni 29 - V - 1933 

Karar N<ı. 
Esas No. 1/624 

Yüksek Reisliğe 

Ticaret mukavelesi veya Modüs Vivendi aktetmeyen Devletler ülkesinden yapılacak ithalâta 
memnuiyetler veya tahditler veyahut takyitler tatbikine dair ve 1873 numaralı kanuna zeylen 
tanzim olunpp iktisat encümenince de tetkik edildikten sonra encümenimize havale olunan ka
nun lâyihası ile esbabı mucibe mazbataları iktisat ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri Beyler hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

iktisat encümeninin esbabı mucibe mazbatasında: Teklif olunan kanun lâyihası esas itibarile 
kabul edilmiş olmakla beraber gümrük tarife kanununun on beşinci maddesi hükmünü, eksiltme 
hallerinde piyasa sarsıntılarına meydan vermemek maksadile muhafaza ederek arttırma halle
rinde tatbik olunmamak kaydile birinci maddesini tadilen kabul etmiştir. 

Gümrük tarife kanununun on beşinci maddesinin birinci fıkrasında, arttırılacak veya eksilti
lecek resimler için konulan müddet hükmü ile mukayyet olmaksızın tarifelerde lüzumuna gö
re tadilât yapabilmesini birinci madde hükmile isteyen Hükümete, iktisat encümeninin piyasada 
sarsıntı husule getirir mülâhazasile yalnız bir taraflı olarak koyduğu takyitten azade olarak sa
lâhiyet verilmesi halinde memleketin iktisadî icaplarına göre gözetilen maksadı daha kolay temin 
edeceği mülâhaza ve mütalea edilerek encümenimiz birinci maddeyi Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul etmiştir. 

Encümenimiz iktisat encümeninin diğer maddeler hakkındaki mütaleasma iştirak ve aynen 
kabul etmiş ve lâyihayi havalesi mucibince maliye encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunmuştur. .* 3 v , , 

(i. vo \. K. Us. N. M. M. Kıi. Aza Aza, Aza Aza Aza 
OIHIU Ordu Kocaeli Bursa (Vbplibereket Cebel ih-erekc't Trabzon Manisa 

A.Serket A. Şevket Alt Küstü I/.Iİasri İbrahim Danis M. Kâm 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. BM. M. , • 
Muliyc ene ibneni • 30 - V - 1933 
Karar No. />./ > , 

A'.s7/.s- Xo. l/(i2i '. ' 
Yüksek Reisliğe 

Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktetmeyen devletler ülkesinden yapılacak ithalâta mem-
nuiyetler veya tahdit veyahut takyitler tatbikine dair 1873 sayılı kanuna zeyledilmek üzere Başve
kâletten gelerek İktisat ve Gümrük ve inhisarlar encümenlerinde müzakereden sonra encümenimize 
tevdi buyurulan kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Beynelmilel iktisadî vukuatın süratle teakup etmesi, normal zamanlar için tanzim kılınan ka
nunların tatbikine müsait olmamaktadır. Binaenaleyh hariçteki iktisadî vaziyetlerle müterafik ve 
süratli tedbirler alabilmesi ve icaplara göre hareket edebilmesi için Hükümete bu salâhiyetin veril
mesi esas itibarile tasvip edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde İktisat encümeninin tadilleri encümenimizce kabul edilmiş olduğun
dan havale mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mîili.ve 10. Reisi M. M. KTı. Aza Aza 
Burdu i- Bayazıt , İsparta Balıkesir tzmir 
.)/. Şeref Ih san Kemal Turan Pertev Kâmil 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. II. M. M. • - ; ; , 
llülcc ene ilmeni • 5 - VI - 1933 
Ksas No. I/(İ2İ . ' . . ; ; 

M No. pM2 ;' ; " : 

Yüksek Reisliğe 

Ticaret mukavelenamesi veya modüs vivendi aktetmeyen devletler ülkesinden yapılacak itha
lâta memnuiyetler veya tahditler veyahut takyitler tatbikına dair olan 1873 sayılı kanuna zeylen 
tanzim olunup İktisat ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılman 
kanun lâyihası İktisat vekili Beyin huzurile mütalea ye tetkik olundu. 

Gerek Hükümetin esbabı mucibesinde ve gerek İktisat ve Maliye encümenleri mazbatalarında 
izah olunduğu veçhile bir taraftan ticaret muahedeleri aktini teshil,' diğer taraftan Türkiyenin 
ihracat mallaln üzerine filî memnuiyet ihdası veya azamî tahdidat icrası veya rüsumu mania vaze
decek olan memleketlerin muvaridatına mukabelei bilmisil yapabilmek için Hükümete salâhiyet 
vermek zarurî görülmüştür. ' 

Birinci maddenin son fıkrası 8 haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı gümrük tarife kanununun 
15 inci maddesi, ticarette ist ikran temin maksadile hali tabiide vazedilmiş l)ir hüküm olduğuna göre 
içinde bulunduğumuz senelerin iktisadî şartları bu kaideye sığmayacak kadar büyüklük ve şümu
lünü artırmış olduğundan her hangi bir tarife tadilâtının meriyetinden üç ay sonra tatbikına ge
çilmesi bile bile Türkiye ticaretinin zararını kabul etmiş olacağımızdan t arife tadilâtına ait kanun
ların vazmdaki icaplara göre meriyet müddetini tayin etmek vazıı kanunun her zaman takdir 
edebileceği hususattan olmakla mezkûr 15 inci madde tamamen tayyedilmiş ve bu maksatla 
dördüncü madde yazılmıştır. 
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İkinci maddede kelime tashihi ile lâyiha müstacelen müzakere edilmek üzere Yüksek Heyetin tas

vibine arzolunur. 

Reis 
Gümüşane Aksaray Çonım Edirne Erzurum Giresun İstanbul İsparta 
If. Fehmi A. Süreyya Mustafa. Faik Aziz Kâzım Sadettin Mükerrem 

Kayseri Niğde Srvas 
A. Hilmi Faik M. Remzi 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ticaret mukavelenamesi veya modüs vivendi ak
detmeyen devletler ülkesinden yapılacak ithalâta 
memnuiyetler veya. tahdit veyahut takyitler tat
bikine dair olan kanuna muz ey yel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Memleket iktisadî ihtiyaçları
nın göstereceği müstacel lüzuma binaen 8 ha
ziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı gümrük tari
fesi kanununa merbut ithalât umumî tarifesin
de ; işbu kanunun on beşinci maddesindeki müd
det hükmü ile mukayyet olmayarak tadilât icra
sına tcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Mütekabiliyet esası dahilinde; 
ticaret muahedelerine merbut ahdî tarifeleri ica
bında tadil veya tamamen ilga etmeğe ve tica
ret muahedelerine ahdî tarifeler ilâvesine ve mo
düs vivendilerle ahdî tarifeler kabul ve istihsali
ne icra Vekilleri Heyeti mezundur. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddeler 
mucibince Hükümetin tadilât ve icraatı nihayet 
üç ay zarfında Türkiye Büyük Millet Meclisine 
arzolunur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri târihinden iti
baren üç sene müddetle muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun tatbikine İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

16 - IV - 1933 
Kş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekni Ş. Kaya 
I!ii. V. Mal. V. Mf. V. 

Dr. T Rüşt it M. AbdulhaUk Dr. Reşit Galip 
Ma. V. I.k. V. S. î. M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

(i. 1. V. Zr. V. 
Ali Kana Muhlis 
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IKTISAT ENCÜMENİNİN TADll/l 

Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktet
meyen Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak 
ithalâta memnuiy etler veya tahdit veya takyit
ler tatbikına dair olan 29 temmuz 1931 ta
rihli ve 1873 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Memleket iktisadî ihtiyaçları
nın göstereceği müstacel lüzum üzerine Hükü
met meri tarifelerdeki gümrük resimlerini arttır
mağa veya eksiltmeğ salâhiyettardır. 8 haziran 
1929 tarihli ve 1499 numaralı gümrük tarifesi 
kanununun 15 inci maddesi hükmü yukarıdaki 
fıkra mucibince yapılacak arttırmalarda tatbik 
olunmaz. 

MADDE 2 — Hükümet mütekabiliyet şarti-
le ticaret muahede ve mukavelelerine merbut lis
telerde lüzumuna göre tadilât icra veya tama
men ilga ve ticaret muahedelerine yeni listede 
ilâvesine modüs vivendilerle yeni listeler kabul 
ve istihsaline salâhiyettardır. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddelere 
tevfikan aldığı tedbirleri Hükümet bir ay zar
fında Büyük Millet Meclisinin tasdikına ar-
zeder. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 22 
şubat 1936 tarihine kadar muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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OÜMRÜK VE iNUİSAKLAR 

ENCÜMENİNİN TADİLt 

Ticaret mukavelesi veya modüs 
vivcudi uktclm.cuen Devletler ül-
kesinden Türkiycyc yapılacak 
ithalâta memnuiyellcr veya tah
ditler veyahut takyitler tatbiki
mi dair olan 29 temmuz 1931 ta

rih ve 1873 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası 

BlRlNCl MADDE — Hükü
metin teklifi aynen 

tKÎNCİ MADDE __ iktisat 
encümeninin aynen 

ÜÇÜNCÜ MADDE — iktisat 
encümeninin aynen 

DÖRDÜNCÜ MADDE — ik
tisat encümeninin aynen 

BEŞİNCİ MADDE — iktisat 
encümeninin aynen 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADÎIVİ 

MADDE 1 — iktisat encüme
ninin tadili aynen 

MADDE 2 — iktisat encüme
ninin tadili aynen 

MADDE 3 — iktisat encüme
ninin tadili aynen 

MADDE 4 — iktisat encüme
ninin tadili aynen 

MADDE 5 — iktisat encüme
ninin tadili aynen 

KÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADÎTil 

'Ticaret mukavelesi veya modüs 
vivendi akletmeycn Devletler ül
kesinden Türkiycyc yapılacak it
halâta mcmnuiyeller veya tahdit 
veya takyitler tatbik ına dair o-
lan 22 temmuz 1931 tarih ve 
1873 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Memleket ikti
sadî ihtiyaçlarının göstereceği 
müstacel lüzum üzerine icra 
Vekilleri Heyeti meri tarifedeki 
gümrük resimlerinde tadilât ic

rasına salâhiyettardrr. 

MADDE 2 — Hükümet müte
kabiliyet şartile ticaret muahe
de ve mukavelelerile bu muka
velelere merbut listelerde lüzu
muna göre tadilât icra veya 
tamamen ilga ve ticaret muahe
delerine yeni liste de ilâvesine 
ve modüs vivendilerle yeni liste
ler kabul ve istihsaline salâhi-
yettardır. 

MADDE 3 — Birinci ve ikin
ci maddelere tevfikan aldığı ted
birleri Hükümet bir ay zarfında 
Büyük Millet Meclisinin tasdi
k im arzeder. 

MADDE 4 — 8 haziran 1929 
tarih ve 1499 numaralı gümrük 
tsrifesi kanununun on beşinci 
maddesi tayyedilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri 
tarihinden 22 şubat 1936 tarihi
ne kadar muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

http://uktclm.cu




Sıra No 296 
3 haziran 1930 tarih ve 1663 numaralı kanunu muaddil 1/530 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri 

mazbataları 

7". C. 
Başvekâlet 31-1-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6İ28Ö 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

31 mayıs ı Q30 tarihli ve 1663 numaralı kanunu tadilen Dahiliye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 24-1-1933 tenlili içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı muçibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Ankara imar plânı tatbikatı için şehir hududu dahilindeki arsaların tevhidine ve plân icap
larına göre yeniden tevziine dair olan 31 mayıs 930 tarih ve 1663 numaralı kanunla yapıl
makta olan ifrazlarla şuyuun izalesi için alınacak tedbirler hakkında mezkûr kanun meskût bu
lunduğundan bu maksadı temin etmek üzere lâyihanın 1, 2, 3, 4 üncü maddeleri tesbit edil
miştir. 

Plân mucibince yeniden açılacak yollarla plâna tevfikan kapanacak eski yollara ait arsalar 
ve bunlara mücavir kısımlar hakkında yapılacak muameleye esas olmak üzere beşinci madde 
hazırlanmış ve plâna göre yeşil saha olması lâzımgelen mahallerin istimlâkile plân haricinde ve 
şehir civarından yeşil saha olarak gösterilen yerlerde inşaat yapılarak mahalle haline iktiran 
etmek şehrin imarı noktai nazarından mahzurlu görüldüğünden bu gibi mahallerin ifrazına ma
hal kalmamak üzere beşinci madde yazılmıştır efendim, 

Dahiliye encümeni mazbatası 

28-V-1933 

Yüksek Reisliğe 

31 mayıs 1930 tarih ve 1663 numaralı kanunu tadilen Dahiliye vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 24-1-1933 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası Başvekâleti Celileııin 3) kânunusani 1933 tarihli ve 6/286 numaralı tezkeresile encü-

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

K- M 37 
Esas M' 1J530 
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menimize gelerek Dahiliye vekili Beyefendi ve Mahalli işler umum müdürü ve İmar müdürü 
Beyler hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Lsbabı mucibe mazbatasında da gösterildiği üzere bu lâyiha, mezkûr kanunla yapılmakta 
olan ifrazlarla şuyuun izalesi için alınacak tedbirler hakkındaki hükümleri ihtiva etmek üzere 
hazırlanmış olduğu cihetle bununla mezkûr kanunun tatbik ahkâmından vareste kılınamıyacağın-
dan lâyihanın serlevhası (31 mayıs 1930 tarih ve 1703 numaralı müzeyyel kanuna bazı 
maddelerin ilâvesi hakkında kanım ) şekline konmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesi maksadı tamamen temin etmediği görüldüğünden uzun uzadıya 
yapılan görüşmeler neticesinde mezkûr madde yeni baştan denecek derecede tanzim ve tedvin 
edilmiştir 

Lâyihanın ikinci maddesi dahi ayni suretle yapılan tetkikler neticesinde tadileu tanzim 
olunmuştur. 

İşbu lâyilıai kaıuıniyeniıı serlevhası değiştrilmiş ve binaenaleyh 1663 numaralı kanun mevkii 
meriyette kalmış olduğu cihetle lâyihada o kanunun ikinci ve üçüncü maddeleri hükmünü 
tazammun eden 3 ve 4 üncü maddelere lüzum kalmamış ve lâyiha ayrı bir hükmü tazammun 
etmek üzere 3 ve 4 üncü madde ilâve olunmuştur. 

Beşinci madde aynen kabul olunmuştur. 
Altıncı ve 7 nci maddeler dahi aynen kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzoJunur. 

)a. L. Reisi 
Tekirdağ 
Cemil 

Aza 
Adana 

Ali Münif 

Reis vekili 
Tekirdağ 
M. Faik 

Aza 
Ordu 
İsmail 

Bu M. M. 
Burdur 
Halit 

Aza 
Giresun 

A. Münir 

KA. 
« 

Aza 
El aziz 

Hüseyin 

Aza 
Kütahya 
Menıet 

Aza 
Çorum 

/, Kemal 

Adliye encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
Adliye encümeni 

K. No. 35 
Esas No. f/530 

5-V/1933 

Yüksek Reisliğe 

1663 sayılı müzeyyel kanuna bazı hükümler konmasına mütedair Dahiliye vekilliğince 
hazırlanıp Başvekâletin 31-1-1933 tarih ve 6/280 numaralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi 
olunan kanun lâyihası Dahiliye encümeninin tadili ve mazbatası ile tetkik ve müzakere 
olundu. 

Ankara şehrinin imarı için neşredilmiş olan kanunlarla zeyillerinin tetkikatında bu kanunların 
istihdaf ettiği maksadın temini emrinde bazı hükümlerin konması zarureti dolayısile tanzim edil
miş olan bu lâyihanın ayni mülâhazalara mebnî esas itibarile kabulüne encümenimizce karar 
verilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesile şehrin imar plânının tatbik edilirken açılması icap eden yollar 
ve yapılacak meydanlıklarla kapanacak ve genişletilecek yol yüzünden istimlâki lâzımgelen 
yollardan artan parçaların plâna göre bina yapılmasını temin için diğer arsalarla yanmış ve yı
kılmış bina arsalarının şuyulandırılarak birleştirilmesine ve bundan husule gelecek yerlerin arsa 
ve bina sahiplerinin istihkakına göre kendilerine mal edilmesine imar müdürlüğünün salâhiyeti 
kabul edilmiş ve müdürlüğün elinde kalacak arsaları sahiplerinin muvafakatile istimlâki 



lüzum görülecek arsalarla mübadele edilebilmesi hakkında maddeye bir fıkra konulmuştur". 
Plânın tatbikatından dolayı kapanmak icabeden kapu ve pencereler sebebile sahiplerinin 

zararlarının tazmin edilmesi hakkında da maddeye bir fıkra konmuştur. 
İmar plânının tatbiki dolayısile şüyulandırılan yerlerin hissedarları şüyuu rızalarile veya mah

kemeye müracaatle izale etmek hususunda bir kayde tâbi tutulmamaları şehrin iman maksadile 
müteaddit kanunlarla kabul edilen hükümleri akamete uğratabilecek bir vaziyet ihdas ettiği ve
rilen izahattan anlaşılmasına binaen encümen şüyuun izalesi için mahkemelerin salâhiyetinin 
tapu idaresine verilmesini münasip gormemişsede şnyulaııdınlan yerlerin o hal üzere yüz üstü 
bırakılmaması hakkındaki mütaleayı kabule şayan bulmuştur. Bu maksatla imar müdürlüğünün 
ınuşaın hissedarlarına tebligat yaparak altı ay içinde kendi aralarında veya mahkemeye müraca
atle şüyu izale edilmezse müdürlüğün mahkemeye dava açarak bunu isteyebilmesi şeklinde lâ
yihanın ikinci maddesini tertip etmiştir. 

Kıymet tahmini meselesi mahkemece yapılacak işlerden olduğundan buna dair olan madde 
tayyolunmuştur. 

Lâyihanın değiştirilen şekilde kabulü hususu Heyeti Üınumiyenin tasvibine ar/olunur. 

Ad. t:. Reisi N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Kocaeli Kocaeli Trabzon rdirne. Çanakkale 

Salâhattin Salâhattin Raif Şeref Osman Niyazi 

Aza Aza Aza Aza- Aza 
Çorum Erzincan Kocaeli Kayseri Antalya 
Münir Abdülhak Ragıp S. Azmi haydar 



İ IUKUMITİN TF.KLİLİ 

31 mayıs 930 tarihli ve 1663 numaralı 
müzeyycl kanunu muaddil 

kanun layihası 
MADDEi 1 — İmar müdüriyeti: İmar plâ

nı hududu dahilinde bulunan mahallerde mu-
saddak ve kati plânın tatbiki için mevcut ar
sa ve binaları tevhit ve yeniden plânın ica-
batma ve arsa ve bina sahiplerinin istihkakına 
göre münferiden veya şayian arsa ve bina sa
hiplerine tevzi etmeğe salâhiyettardır. 

İfraz ve tevziiııde arsa ve binaların haliha
zır ınesahai sathiyesi ve mevki ve şerefi ve 
kıymet ile yeni plâna göre iktisap edeceği 
mevki ve şeref esastır. Arsa ve binaların bu su
retle tevhit ve tevziini gösteren haritanın tatbiki 
İmar komisyonunun tasdikına mütevakkıftır. 

MADDE: 2 — Birinci madde mucibince 
yeni yapılacak parseller dahilinde kalan şüyu-
lu arsa ve binaların şuyuunu izale atideki şe
kilde yapılır. Şuyulu arsa ve binaların mukay
yet kıymetleri esas ittihaz edilerek hisse kıy
metleri imar, belediye, kadastro fen heyetle
rinden ve tapu dairesinden müntehap birer 
zatten mürekkep bir komisyon tarafından tes-
bit olunur. 

Şukadarkiyol açılmak suretile şeref iktisap 
edip tapuca henüz yeni kıymet takdir ve tes-
bit edilmemiş olan yerlerin şuyulu hisse kıyme
tini tesbitte yeni kıymet nazarı dikkate alınır. 
Şuyulu hisselerin izalesi hisse sahipleri arasında 

hAHİl.İVr: LNCÜMLNİNİN TADİLİ 

31 mayıs 930 tarihli ve 1663 numaralı mil-
zeyyel kanunun bazı maddelerinin ilâvesine da

ir kanun lâyihası 

MADDE: 1 ~ İmar müdüriyeti: İmar plânı 
dahilinde bulunan mahallerde musaddak kati 
plânı tatbik ederken yol açılması veya tevsii 
ve meydanlık yapılması yüzünden istimlâk edi
len bina hırın yola giden arsalarından artan kı
sımlarla o mahallerde sahipleri tarafından he
nüz üzerinde bina yapılmayan ve yahut mev
cut binaları yanmış veya yıkılmış olan arsalar
dan üzerlerine imar plânına göre bina yapıl
ması mümkün olmıyanları yanındaki arsa ve 
binalarla şüyuiandırarak birleştirmeğe ve yeni
den plânın icabatına ve arsa ve bina sahiple
rinin istihkakına göre arsa ve bina sahiplerine 
tevzi etmeğe salâhiyettardır. 

Plâna göre açılan yollar ve yapılan deği
şiklikler sebebile istifade olunamıyacak bir 
hale gelmiş olan binalar arsa hükmündedir. 

İstifade olunabilecek bir halde kalan bina
lar yanmadıkça veya yıkılma istidadı göster
medikçe veyahut birinci fıkrada birleştirilme
ğe tâbi tutulacakları gösterilen arsa ve bina
lara bitişik olmadıkça bu hükme tâbi tutula
mazlar. 

İfraz ve tevzide arsa ve binaların hali hazır 
mesalıai satlıiyeleri mevki ve şerefi ve kıynıe* 
tile yeni plâna göre kazanacağı mevki ve şe* 
ref esastır. Arsa ve binaların bu suretle birleş
tirilmesini ve tevziini gösteren haritanın tat* 
bikı imar komisyonunun tasdikına mütevak
kıftır. 

MADDİ: 2 - Mirîne! madde mucibince 
şuyulandırılacak mahallerin şuyuunu izale aşa-1 

ğıdaki biçimde yapılır: 
Şuyulu arsa ve binalara İmar müdüriyetin

den bir mühendis ve ticaret odasınca kendi 
azasından gösterilecek bir zat ile belediyece 
emlâk sahiplerinden seçilmiş bir zatten mürek
kep bir heyet tarafından kıymet takdir olunur. 

Kıymet takdirinde o tarihteki alım satım 
esas ittihaz edileceği gibi bir binanın bir cüz
üne kıymet takdiri lâzımgeldikte o cüzün 
aynlınasile kalacak kısımda yapacağı tesir 
nazarı dikkate alınır. 

Şuyulu hisselerde şuyuun izalesi tapu ve 



ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1663 sayılı Ankara şehri imar müdürlüğünü 
ait müzeyyel kanunun bazı hükümlerim değiş

tiren kanun lâyihası 

MADDE l — İmar müdürlüğü, imar plânı 
dahilinde bulunan yerlerde tasdikli ve katî 
plânı tatbik ederken yol açılması, genişletti-
rilmesi ve kapanması ve meydanlık yapılması 
yüzünden istimlâk edilen bina ve arsaların yo
la giden parçalarından artan kısımlarla o yer
lerde sahipleri tarafından llelıüz üzerinde bina 
yapılmayan veya mevcut binaları yanmış, yahut 
yıkılmış olan arsalardan üzerlerine imar plâ
nına göre bina yapılması mümkün olmayanları 
yanındaki arsa ve binalarla şuyulandırılarak bir
leştirmeye ve yeniden plânın icabına ve arsa 
ve bina sahiplerinin istihkakına göre arsa ve 
bina sahiplerine mal etmeğe salahiyetlidir. 

İmar müdürlüğü istimlâk edeceği arsaları 
sahibinin muvafakatile elinde arsa varsa onunla 
mübadele edebilir* 

Plâna göre açılan yerler ve yapılan deği
şiklikler sebebile istifade olunamayacak bir 
hale gelmiş olan binalar arsa hükmündedir. 
İfraz ve tevzide arsa ve binaların hali hazır 
mesahai sathiyeleri, mevki ve şerefi ve kıyme* 
tile yeni plâna göre kazanacağı mevki ve şe
ref esastır. Arsa ve binaların bu suretle bir
leştirilmesini Ve tevziini gösteren haritanın 
tatbiki imar komisyonunun tasdikına bağlıdır. 

plân tatbikatından dolayı methal, kapı ve 
pencere kapanması gibi hallerde alâkadarların 
zararları temin olunur•. 

MADDE 2 — Birinci maddeye göre şuyü* 
landırılan yerlerin ya aralarında veya mahke
meye müracaatla altı ay içinde şuyutı izale 
etmeleri lüzumu İmar müdürlüğü tarafından 
hissedarlara tebliğ olunur. Hissedarların ikâ  
metğahlan malûm değil ise gazete ile ilâh 
olunur. 

Bu müddet içinde alâkalılar aralarında Şü
yuu izale etmemişler veya içlerinden biri 
mahkemeye müracaat eylemem işse İmar mü
dürlüğü hissedar gibi şuyuun İzalesi davasını 
açabilir. 



tapu ve kadastro müdürlüklerince yapılacak 
müzayede ile olur. 

Müzayede müddeti bir haftadır. Müzayede 
neticesinde diğer ortakların hakları, hisseleri 
nisbetinde taksim edilir. Müzayede neticesinde 
mukayyet kıymet bulunamadığı takdirde ortak
lardan maada diğer taliplerin iştirakile açık 
arttırma yapılır. Bunun da müddeti on beş 
"ündür. Bu müddetin hitamında takarrür eden 
bedelle ihale edilir. 

MADDE 3 — Aarsalarm birinci madde 
mucibince tevhit ve tevziinde mesahai sathi-
yelerini aynen muhafaza kabil olmadığı tak
dirde tevziat nihayet % 1 5 e kadar noksanile 
yapılır. 

MAİLDE 4 — Bu kanun mucibince ifraz 
ve tevzi olunan arsalar İmar müdüriyetinin 
müsaadesi olmadıkça yeniden ifraz ve taksim 
olunamaz. 

MADDE 5 — Tahmine giden heyet azasın
dan her birine zaruri masraflarına mukabil 
olmak ve yevmiye iki lirayı geçmemek ve bu 
ücret sahiplerinden alınmak üzere tediye 
ettirilir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kamınım icrasına İcra 

kadastro umum müdürlüğünce yapılacak müza
yede ile olur. Müzayede bedelinin ortaklar 
arasında taksimi de bu umum müdürlük tara
fından yapılır. Taksimde ortakların her birine 
ayrılacak miktar bu maddenin 2 inci fıkrasında 
yazılı heyet tarafından şuyultı yerlere takdir 
edilen kıymetteki hisselerile mütenasip olmak 
lâzımdır. Müzayede müddeti on beş gündür; 
Müzayede neticesinde ortakların hakları, hisse
leri nisbetinde taksim olunur. Müzayede neti
cesinde hisse sahipleri tarafından verilen fiat 
muhammen kıymetin üstüne çıkabilir. Bu 
kıymeti bulmadığı takdirde veyahut ortaklardan 
birisinin teklifi ile ortaklardan maada diğer 
taliplerin de iştirakile açık arttırma yapılır. 
Bunun da müddeti on beş gündür. Bu müdde
tin hitanımda takarrür eden bedel ile ihale 
yapılır. 

Müzayedede usulen muhammen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu depozito olarak alınır. 
Ortakların hisseleri, kıymetleri nisbetinde pey 
akçası olarak kabul olunur. 

MADDE 3 — Mevcut plâna gayri muvafık 
binalardan biri yeniden inşa veya esaslı tadil 
edilecek olursa yeni imar plânına uygun ol
ması için yanındaki binalarla şuyulandırılabilir. 

MADDE 4 — Müzayede neticesinde ta
karrür eden bedel imar müdüriyetince alâka
darlardan bir ay zarfında tahsil olunarak istih
kak sahiplerine verilir. 

Bu müddet zarfında müzayede bedeli ve
rilmediği takdirde şuyulu mahaller aleni ola
rak tekrar müzayedeye konulur. Müzayede ne
ticesinde müzayede bedeli eski bedeli bulma
dığı takdirde noksanı vazgeçen şahsın pey ak
çesinden mahsup olunur. Yetişmediği takdirde 
üst tarafı ödettirilir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 6 — » 

MADDE 7 — » 



MADDİ: 3 — Dahiliye encümeninin 3nücü 
maddesi aynen 

MADDE I — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen 

MADDE 5 — Hükümetin 7 nci maddesi aynen 



Vekilleri Heyeti memurdur. 
24-1-1933 

Bş, V, Ad, V, M. M. V. 
İsmet Zekâi 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
.Ş. Kaya M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. İk. V. 

Dr. Reşit Oalip Hilmi 
S. İ. M. V. O. İ. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Rana Muhlis 



Sıra No 290 
Yapı ve yollar hakkında 1/355 numaralı kanun lâyihası ve 

Dahiliye, Nafıa ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 19 - V - 1932 

Muamclât müdiirlüğü 
Sayı: 6/1216 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Yapı ve yollar hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 27-IV-1932 
tarihli içtimamda tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile bir
likte takdim olunmuştur. 

Muktazasnuu ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 

Dr. Refik 

Şûrayi devlet heyeti umumiyesinin yapı ve yollar knaunu lâyihasına ait esbabı mucibesi 

(•ümhuriyel hudutları dahilinde halen mevcut 502 belediyedeki şehir ve kasaba binalarile .yol
ları için tatbik edilmekte bulunan 24 teşrinievvel 12DS tarihli ebniye kanununun bugünkü ihtiyaçlara 
tekabül etmemesi ve yeni belediye kanunile belediyelere verilmiş olan mühim vazifeler ve vasi salâ
hiyetlerle şehir ve kasabaların imarına ait faaliyetleri mütevazin ve hemahenk bir halde bulundurmak 
zarurî görülmesi hasebilc ahiren Dahiliye vekâleti Oelilesince tanzim ve Şûrayi devlete havale olu
nan ( yapı ve yollar kanunu ) lâyihasının tanzimat dairesinin nazarı tetkikinden geçerek aldığı 
muaddel şekli heyeti umumiyetle tetkik edildi. 

Lâyiha, beledî teşkilâta malik olan şehir- ve kasabalardaki binalarla yollara ait bulunduğu ci
hetle şehir ve kasaba kelimelerinin kamilen belde kelimesine tahvil ve yazılış tarzında lisanî icap
lara göre bazı cihetlerin takdim, leh ir ve tebdil edildiği hakkında dairei müşarilevhaca dermeyan 
olunan mütalea ve noktai nazar esas itibarile muvafık ve indettetkik serlâvhaum ( yapı ve yollar ka
nunu ) olmak üzere tesbiti musip görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Madde 1 — Vekâletin tanzim eylediği lâyihada belediyelerin 1/2000 ve 1/500 mikyasında iki 
kıta hali hazır haritası yaptırmaya mecbur tutulmaları belediyeler için pek külfetli olacağından tan-
zimat dairesince yalnız 1/500 mikyasında bir harita yaptırmaları suretinde tadil olunmuş ise de fa-
idesi aşikâr olan iki kıta harita yaptırılması şeklinin değiştirilmesi caiz görülmediğinden lâyihadaki 
esas ayrı ile muhafaza edilmiştir. 

Madde 2 - Mevzubahs haritaların bütün belediyelerce beş sene zarfında yaptırılması ihtisasa 
taallûku hasebilc gayrimümkün görüldüğünden bu cihete ait hükmün kabili tatbik bir şekle ifrağı dü
şünülerek (itibaren) kelimesinden sonra gelen (en çok ) tabiri tay ve maddenin nihayetindeki (mü
kelleftir) kelimesinden sonra (mütehassıs bulunmamak gibi imkânsızlıklar karşısında bu müddet 
Dahiliye vekâletince temdit edilebilir) fıkrası ilâve edilmiştir. 

Madde 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 4 — Maddenin (C) fıkrasındaki (bostan) kelimesi (B) fıkrasının birinci bendi medlû-
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Hine dahil bulunduğundan tay ve mezarlıklara şehir ve kasabaların sıhhatlerine müsait bir vazi
yet, verilmek üzere (alçak taraf ında) tabiri tay ile yerine (sırt ında) kelimesi ve (rüzgârların ak
si istikametinde) ibaresi tay ile yerine (memlekette en çok esen rüzgârların aksi istikametinde) 
ibaresi ikame ve (D) fıkrasındaki (derinlikleri) ve (uzunlukları) kelimeleri daha vazih bir surette 
ifade olunmak üzere (enleri) ve (boyları) şekillerine tahvil olunmuştur ve bediî kiymeti haiz olan 
eserlerin muhafazası kaydile köşe vaziyetlerinin teşkili meselesi tearuz eylediği ahvalde ahenk ve 
intizamın mümkün mertebe temini için ( takdirde) kelimesinden sonra (ve kıymetli eserlerin muha
fazası veya göze çarpacak bir hale getirilmesi veyahut arazi vaziyetinin nıüsaadesizliği gibi mec
buriyetler karşısında dahi köşelerin 30 dereceden küçük bir zaviye teşkil etmesi tecviz olunamaz) 
fıkrası ve ( t) fıkrasının üçüncü bendine ait hükmü tavzih için iptidasına (şehir ve kasabalar ke
narlarındaki bir tarafl ı yollar) ibaresi ilâve ve fıkraların başlarındaki harfler Türk harflerine 
göre ter t ip edilmiştir. 

Madde 5 — Tatbikat sahasında fennî ve amelî bir kıymet temin etmiyeceği anlaşılmasına bina
en (haritası) kelimesinden sonra gelen (belediye meclisinin tasdikile) ibaresi ve ayni sebepten 
dolayı (içinde kelimesinden sonra gelen ( tatbik) kelimesi ile (ve harfi tayyedilmiştir. 

Madde G Arsa sahiplerinin hukukunu bir derece daha temin için (mevkii) kelimesinden son
ra (ve) (kıymeti) kelimesi ilâve edildiği gibi ima e haritasının.. tatbiki dolayısile ada sahilinde ka
larak münferiden bina inşasına müsait olmıyaıı arsahurla methal veya mahreci olmaması lıasebile 
kullanılmağa müsait bulunmıyan binaların vaziyetlerini ve tâbi tu tulacak muameleyi tayin için bir 
fıkra, ilâvesi Hükümetçe teklif edilmesi üzerine bilinüza.kere maddenin nihayetine (imar harita
sının tatbiki dolayısile ada dahilinde kalarak münferiden bina inşasına müsait olmıyaıı arsalarla 
methal veya mahreci olmaması lıasebile kullanılmağa müsait bulunmıyan binalar belediyelerce is
t imlâk edilir ve imar haritasında gösterilen arsalara ilhak edilmek üzere istimuâk bedeli ilhak 
olunacak arsa veya bina sahibinden altı sene müddetle ve altı taksitte tahsil olunur) fıkrası ilâve 
edilmiştir. 

Madde 7 — Birinci fıkrası 12 nci maddeye birinci fıkra olarak ilâve edilmek üzere tay ve mad
de numaraları ona göre tashih edilmiştir. 

Madde 8 ~— Mutlak olan (yeşillik) tabirinin delâlet ettiği hükmü tavzih ve tayin için (harita
larında) kelimesinden sonra (yol ve) kelimesi ilâve ve hakkı gayre taallûku itibarile (Maliye) keli
mesinden sonra gelen (Evkaf) kelimesi tay ve hususiye kelimesinden sonra (ve) harfi ilâve ve (Ma
liye) kelimesi (Maliyeye) şekline kaybedilmiştir. 

Madde 0 •-- Aynen kabul edilmiştir. • • * > * • . * • • • < 
Madde 10 Belediyelerce yapılması men veyahut şarta talik edilen bina sahiplerine tahriren 

verilecek cevapların kanaatbahş olması lâzımgeleceği düşünülerek (sahiplerine) kelimesinden son
ra (esbabı mucibe ile nihayet) ibaresi ve mektepler hastaneler gibi hususî fen ve ihtisas icaplarının 
tatbikine lüzum gösteren yapılara ait hükmü ihtiva eylemek üzere maddenin nihayetine (hususî fen 
ve ihtisas icaplarının tatbikine lüzum gösteren yapılar için o fen ve ihtisas kaideleri cari olur) 
fıkrası ilâve olunmuştur. 

Madde 11 — Tayyedilen yedinci maddenin birinci fıkrası (müstakbel imar hari tası hududu da
hilinde yeniden bir nevi yapı yapabilmek için evvelemirde arsasının vaziyet plânı te tkik olunarak 
imar plânına uygun olduğu anlaşılmadıkça müsaade edilemez) şekline bilifrağ bu maddeye bi
rinci fıkra olarak ilâve ve diğer fıkralar aynen kabul edilmiştir. 

Mailde 12 —- Yapı sırasında yapılacak tadiller için belediyelere vaki olacak müracaatlara muay
yen müddet zarfında cevap verilmediği takdirde bina sahiplerinin hattı hareketlerini tayin için 
maddenin son fıkrası (yapı sırasında yapılacak tadiller için 10 uncu maddenin son fıkrası hükümleri 
tatbik edilir ) suretinde tadil olunmuştur. 

Madde 13 — İhtiva eylediği hükümlere daha şamil bir katiyet verilmek üzere (ruhsatname al
madan başlanan yapılar belediyelerce derhal durdurulur. Yapı esas itibarile mahzurlu görülmezse 
plânların tasdiki cihetine gidilmekle, beraber ruhsatname bedeli ceza olarak dört kat istifa edilir. 
Yapı esas itibarile mahzurlu bulunur ve bu kanun hükümlerine uygun görülmezse yıktırılır. Ruhsat-
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neme alındığı halde hükümlerine riayet edilmeksizin devam eden yapılai' derhal durdurularak 
ruhsatname hükümlerine muhalefetinin derecesine göre âtideki tarzda muamele tatbik olunur. 
Kğer ruhsatname hilâfında yapılan işler mahzurlu görülmez ve bu kanun hükümlerine mugayir 
bulunmazsa tasdik edilmekle beraber ruhsat resmi, ceza olarak dört kat istifa 
edilir. Yapılan işler esas itiharile malmı1"'1' ve bu kanun hükümlerine mugayir gö
rülürse yapı yıktırıl ir. Arsanın imar plânına, nygun olmamasından dolayı tahriren menedildiği 
veya. müsaade edilmediği halde devanı eden yapı1'"- ke/.alik yıktırılır. Yukarıki fıkralar hükmün
ce yıktırılacak binaların yıktırılması hakkında belediye encümenlerince verilecek kararlar asha
bına tebliğ olunur. Bu karara sahiplerinin bir hafta zarfında mahalli idare heyeti nezdinde iti
raza salâhiyetleri vardır. İdare heyeti kararile hlzimülinfazdır. Yıkılan binanın enkaz bedelin
den ilk evvel yıkına masrafı istifa olunur) şekl,inde tadil edilmiştir. 

Madde 14 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 15 - Yaya kaldırımlarını kirleten ve buralardaki mürur ve uburu ihlâl etlen yapılarda 

sahiplerinin riayet eylemesi lazımgelen. esaslara «*ıit hükümleri ihtiva eden birinci fıkranın niha
yetine mezkûr hükmün müeyyidesi olmak üzere (Bu lâzinıeye riayet edilmediği takdirde beledi
ye idaresi yapıyı derhal durdurmıya salâhiyetta.rdır) fıkrası ilâve olunur. 

Madde 10* — Ruhsatname müddetinin hitamından sonra, tecdidi talep olunduğu takdirde yapı
nın heyeti umumiyesiniıı belediyelerce her yerde ve muntazaman kontrol edilmesinin tatbikat sa
hasındaki müşkülâtı düşünülerek ikinci fıkradaki (sonra) kelimesini takip eden ibare tay ve ye
rine daha amelî bir şekil olmak üzere (yapıya başlanmış ise ruhsatnamenin tecdidi lâzımgelir. İn
şaata bnşlampta iki sene terkedilirse yeniden ruhsatname için belediyeye müracaat edilmesi lâzım
dır) fıkrası ikame edilmiştir. 

Madde 17 — Ruhsatname alınmasını icap ettiren tamirler meyanma (badana, boya ve sıva) me
selesinin ithali muvafık görülmüş ve bunların istisnası hakkında bir fıkra ve sokak üzerinde iskele 
kurmayı icap ettiren tadil ve tamirler için de ayrıca bir fıkra ilâve olunmak üzere (A, B, O, D) fık
raları : 

A : Binanın büyüme ve küçülmesini istilzam eden veya binanın cephelerini değiştirecek mahi
yette olan tadil ve tamirler (badana, boya, ve sıva müstesnadır.) 

B : »Sokak üzerinde iskeleyi kurmayı icap ettiren her nevi tadil ve tamirler, 
O : Binanın metaneti veya ziya ve hava miktarı üzerinde tesir bırakan tamirler, 
(J : Merdiven ve ocak mahallerinin değiştirilmesi, 
I) : Apdcsthane ve lâğım tesisatının değiştirilmesi veya yeniden yapılması suretinde tadil ve ter

tip edilmiştir. 
Madde 18 — Gölgede nakıs 4 dereceden sonra harçlara Klorpotasyüm ve saire ilâvesi sureti!e 

incimadın önüne geçilmesi ferinen dairei imkânda bulunduğundan bazı mübrem ve müstacel husu-
satta bu tedbire müracaat olunacağı düşünülerek madde (gölgede nakıs 4 dereceden sonra harçlı 
yapı yapmak memnudur, lncimadı tehir edebilecek fennî tedabir ittihaz edildiği takdirde beledi
yelerce inşaata müsaade edilebilir. 

(lölgede zait 30 dereceden fazla hararet bulunursa, harç ve. betonunun suluca olması ve tuğla 
ile taşların suya batırılarak kullanılması belediyelerce emrolunabilir ) şeklinde tadil edilmiştir. 

Madde 11) — Ahşap binaların belediye kanununun .114 üneü maddesi mucibince ancak münferit 
arsa ve bahçeler içinde yapılabileceği musarrah bulunmasına binaen her iki maddedeki hükmü 
telif için ( ahşap ) kelimesinden sonra ( 28 inci madde mucibince inşaata mesağ olan yerlerde ) 
ibaresi ilâve ve ( mesafe ) kelimesi tayyolunarak yerine maksadı daha iyi ifade eden ( açıklık ) 
kelimesi ikame edilmiştir. 

Madde 20 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 21 — Her hangi bir arsanın yol seviyesine getirilmesi için doldurulmasına veya kazılma

sına müsaade olunduğu halde civarındaki arsanın kıymet ve mevkii şerefinin tahtı temine alınması 
düşünülerek madde ( müstakbel imar haritasına nazaran ve sokakların alacağı yeni irtifa seviye
sine göre arsa sahiplerinin - aharın hukukunu sıyanet etmek şartile - arsalarını belediyelerin vere-
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eeği talimat dahilinde tanzim etmesi lâzımdır ) suretinde tadil edilmiştir. 

Madde 23 — Maddenin vuzuhunu daha ziyade temin için ( renklerile ) kelimesi ( renklerinin ) 
ve ( mevkii ile ) kelimesi ( mevkie ) şekline tahvil edilmiştir. 

Madde 24 - Meskûn ve gayrim eskûn bahçe duvarlarının bir buçuk metreden yüksek yapılma
ması kaydının her yerde kabili tatbik olmadığı düşünülerek ihtiva eylediği hükme amelî ve şamil bir 
imkân verilmek üzere madde ( bahçe duvarlarının mevkiine göre yüksekliği iki metreyi tecavüz et
memek üzere belediyelerce tesbit olunur. Bir buçuk metre yüksekliğinde parmaklık yaptırılabilir. 
Meyilli yerlerde bahçe duvarı bu esas dairesinde kademeli yaptırılır ) şeklinde tadil edilmiştir. 

M'adde 2a -— Yol üzerindeki binalarda yapılacak çıkınlılar dolayısile yanındaki bina ve arsalara 
muhtemel tecavüzün önüne geçilmek ve her iki tarat' hukukunun taallûk eylediği had tesbit olun
mak üzere (komşulardan ) kelimesi'tay ve yerine (ar-sa hududundan ) ibaresi ikame edilmiştir. 

Madde 2ti İkinci ve üçüncü fıkraların başlarındaki (A. B.) harfleri ademi lüzumuna binaen 
tayyedil mistir. 

Madde 27 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2S —• Ayen kabul edilmiştir. 
Madde 29 — İki ve daha fazla katlı binalarda yapılacak ışık kuyularının binaların heyeti umu-

miyesile mütenasip bir şekilde inşalarını temin için ikinci fıkradaki (binalarda ) kelimesinden sonra 
gelen (en aşağı) tabiri tayyolunarak yerine (mazruplardan birisi en aşağı bir metre olmak'üzere) 
ibaresi ikame edilmiştir. 

Madde 30 — Yeni yapılacak binalarda sob-ı borularınrn pencerelerden harice çıkarılmasının önü
ne geçilmek üzere birinci fıkradaki (boruları ) kelimesinden sonra (mutlaka) kelimesi ikame ve 
daha ziyade eski binalara ait olan ve ihtiva eylediği hüküm itibarile tatbiki müşkül görülen ikinci fık
ra tayyedi İm iştir. 

Madde 31 — Bir bacanın müşterek iki ocak veya iki oda için kullanılmaması hakkın
daki ikinci fıkra hükmüne katiyet vermek için (olmayıp) kelimesi tay ve yerine (değildir) kelimesi ika
me ve (arayerde 12 santimetre kalınlığında tuğla bölme yapılması lazımdır. ) fıkrasını tavzih için (de
ğildir) kelimesinden sonra (.yan yana bacaların ) ibaresi ilâve ve (arayerde) (arasında) şekline tah
vil ve bacaların binanın muhit duvarları içinde yapılması tamir ve saire hususunda mahzurlu gö
rüldüğünden son fıkradaki (çatısı zail' olan binalar ile ) ibaresi tayyedilmiştir. 

Madde 32 — Otuz birinci maddenin üçüncü fıkrasında sarahat bulunduğundan beşinci fıkra tay 
ve diğer fıkralar aynen kabul olunmuştur. 

Madde 33 — Bodrum ve çatı katları irtifaların m istimale daha elverişli bir hadde iblâğı için ikin
ci fıkradaki (iki metre) tabirinden sonra (yirmi santim) tabiri ilâve olunmuştur. 

Madde 34 — Serlâvhadaki (ebadı) kelimesi tay ve (yerlerinin) kelimesi (yerleri) şekline kalp 
ve son fıkrada diğer maddelerdeki mevcut hükümler ile alâkadar olan (apartıman) kelimesi tay 
ve maddenin nihayetine 36 ncı maddenin (matbah, apdesthane ve banyo yerlerinin kâfi miktarda 
hariçten ziya ve hava alması lâzımdır) şeklinde olan birinci fıkrası ilâve edilmiştir. 

Madde 35 — Birinci fıkra 36 inci maddeye son fıkra olarak ilâve olunmak üzere tay ve diğer 
fıkralar aynen kabul edilmiştir. 

Madde 36 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 37 — Vuzuhu temin için ikinci fıkra (yağmur boruları maktalarının mesahai sathiyesi 

mecmuu dam sathının metre murabbaı adedi kadar santimetre murabbama müsavi olmalıdır.) şek
line tahvil ve diğer fıkralar aynen kabul edilmiştir. 

Madde 38 — İkinci fıkranın apartıman, mektep ve otel gibi yerlerde ahşap merdiven yapılmasını 
men eden ikinci kısmına ait hükme katiyet vermek için (caiz değildir) ibaresi tayyolunarak yerine 
(yapılamaz) kelimesi ikame edilmiştir. 

Madde 39 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 40 — İhtiva eylediği hükümlerin vuzuh ve şümulünü temin için madde ( bir mahalde 

açılacak pencerelerin satıhları mecmuu en aşağı o mahal maktaı ufkisinin beşte birine müsavi 
olmalıdır, 
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Abdesthanelerde pencere genişliği yetimş santimetre murabbaı olmak ve döşeme seviyesinden 

pencei'C tabanına kadar yüksekliği en aşağı doksan santimetre bulunmak lâzımdır. Kapı yükseklik
leri bodrum ve tavan aralarındaki metreden alçak ve doksan santimetreden dar olamaz. Oda kapı
ların yüksekliği en az iki metre ve genişliği doksan santimetredir. Sokak kapılarının genişliği en az 
bir metredir. Umuma mahsus yerlerde içeriye açılır kapılar yapılması yasaktır. ) şeklinde tadil 
edilmiştir. 

Madde 41 —' Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 42 — Çatıların teşkil eyledikleri zaviyelerin dereceleri ufkî satıhlara göre tayin olunaca

ğına nazaran ( çatılardan ) kelimesinden sonra ( sathı ufkiye nazaran ) ibaresi ilâve ve ( kırk beş 
dereceden fazla meyilli ) ibaresini tavzih için ( meyilli ) kelimesi tayyolunarak yerine meyil zavi
yesi teşkil etmiş ) ibaresi ikame ve ( keremit ve taş siperler ) ibaresi tayyolunarak yerine daha 
umumi ve muvafık bir mâna ifade eden ( korkuluk ) kelimesi ikame edilmiştir. 

Madde 43 — ( İnşaat ) kelimesi tayyolunarak yerine ( yapılar ) kelimesi ikame olunmuştur. 
Madde 44 —- Birinci fıkradaki ( sahipsiz ) kelimesi tatbikat sahasında tevlit edeceği müşkülâta 

binaen ( tay ) ve tasarruf hakkına mugayir görülen ikinci fıkra tayyedilmiştir. 
Madde 45 — İhtiva eylediği hüküm itibarile mutlak olan ve her.hangi bir kimsenin bahçesinde

ki ağaca tasarrufunu meneden birinci fıkra tay ve ikinci fıkradaki ( nüfus ) kelimesi umumî bir 
mâna ifade eylediğinden derecei şümulünü tayin için bu kelimeden sonra ( mükellef ) ve müddeti 
göstermek üzere bu kelimeden sonra ( senede ) kelimeleri ikame ve mükelleflerin bu hizmeti be
deli mukabilinde başkalarına yaptırmaları düşünülerek ( dikmesi ) kelimesinden sonra ( veya dik
tirmesi ) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 46 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 47 —• Muhtevası hakkında belediye kanununda ayrıca hükümler mevcut bulunduğundan 

tayyedilmiştir. 
Madde 48 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 49 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 50 ---- Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 51 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 52 — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 53 — Aynen kabul edilmiştir. 
Netice : Ana hatları bütün medenî memleketlerde mevcut kanunlardan ve bilhassa Alman kanun

larından alınmış olan lâyihadaki fennî hıısusat zarurî ihtiyaçları karşılıyaeağı için muhafaza edil -
mistir. 

Şûrayi devlet Tanzimat dairesinin yapı ve yollar kanunu esbabı mucibe lâyihası 

Şehir ve kasabaların imarı için yapı ve yollar kanun lâyihası ve esbabı mucibesi takdim kılın
dığına dair Dahiliye vekâletinin Başvekâleti Celileden muhavvel olan 22 ' - VI - 1931 tarihli kanun 
lâyihası dairemizce tetkik edildi. 

Lâyiha, beledî teşkilâtı olan şehir ve kasabalardaki binalara ve yollara ait olmak üzere tanzim 
edilmiş olduğundan şehir ve kasaba kelimeleri kamilen belde kelimesine çevrilerek ve tahrir tarzında 
lisan icabatına göre takdim ve tehir ve tebdiller yapılarak madde be madde müzakere edilmiştir, 

Lâyihanın metninde yazılı şehir plânı, imar programı ve imar projesi ve imar haritası tabirleri 
üzerinde müzakere yürütülerek beldelerin hali hazır haritalarından sonra bir imar projsi tanzim edi
leceği ve bu projelere belediye encümeni tarafından tasdik edilmek suretile katiyet kesbettikten son
ra imar haritası şeklini alacağı ve imar programı ile şehir plânı tabirlerinden de bu harita maksut 
olduğu tesbit edilerek bu tabirler « müstakil imar haritası » suretinde birleştirilmiş ve ona göre tas
hihler yapılmıştır. 

1 inci madde : Maddenin ilk cümlesi - Belediye kanununun 4 üncü maddesine göre yapılması lâ* 
zrmg"len haritalar bu kanundan hariç kaldrğı cihetle « sınır haritalarına ait hükümler bakı kal-



mak üzere » suretinde yazılmış ve kanundaki hudu t kelimelerinin kafilesi « sınır » kelimesine çev
rilmiştir. 

Bu maddedeki 1/2000 mikyasındaki haritadan herkesin hakkı tam amil e anlaşılamıyacağı cihetle 
istimlâk muamelâtı için behemehal 1/500 nisbetindc topoğrafik haritalara lüzum olduğundan ve bu 
topoğrafik hari ta - ki halihazır haritasıdır - mütehassıslara verilecek müstakbel imar haritaları vücu
da getirilmekle bulunduğundan maddede mevcut 1/2000 mikyas » tayyedilmiştir. 

2 nci madde : Maddenin metni, vilâyetler dahilinde bulunan belediyelere münferiden veya müttehi-
den şehrin şekli katı ve müstakbel projesini tanzim ettirmelerini emretmekte olup maddedeki « şehrin 
şekli katı ve müstakbel projesi » cümlesini « beldenin müstakbel imar projesi » şekline konulmuştur; 

Dahiliye vekâletinden gönderilip müzakere esnasında hazır bulunan Naci ve İmar müdüriyetin
den mühendis Burhan Beyden alınan malûmata göre Dahiliye vekâleti kabiliyet ve iktidar mesele
sinin tetkiki için ayrıca bir daire teşkil etmek veyahut icap eden fen erbabına tetkik ettirmek sure
ti le bu projeleri tasdik ve kabul edecektir. 

3 üncü madde : Maddedeki « şehrin müstakbel projesi » cümlesi « beldenin müstakbel imar 
projesi » şekline kalbedilmiş ve proje kabul edildiği herkesçe malûm olabilmek için « kabul edil
dikten sonra » cümlesi müteakip « herkesin malûmu olmak üzere belediye daire » kelimeleri ilâve 
edilmiştir. 

İhtilâfların hallinde Dahiliye vekâleti hakem mevkiinde kalarak Dahiliye vekâletince verilecek 
kararın tekrar tetkikma mahal kalmamak için 3 üncü maddenin sonundaki «kati surette hallolunur» 
cümlesi kaldırılarak « Dahiliye vekâleti hakemdir » şeklinde tashihi Naci Bey tarafından talep edil
diğinden maddenin sonundaki « ihtilâflar Dahiliye vekâletince kati surette hallolunur » cümlesi 
« ihtilâfların hallinde Dahiliye vekâleti hakemdir » şeklinde kabul edilmiştir. 

4 üncü madde : Maddedeki « müstakbel harita » cümlesi « müstakbel imar haritası » şeklinde 
kabul edildiğinden « şekli kati » kelimesinin bırakılmasına lüzum görülmemiştir. 

(lerek bu maddede ve gerek atideki maddelerde « imar haritaları » cümlesinin başlarına « müs
takbel » kelimesi konularak « müstakbel imar haritaları » şekline ve « sokak » kelimeleri « yol » 
kelimesine ve « mesakin » kelimeleri « mesken » kelimesine çevrilmiştir. 

(B) fıkrasında müstakbel nüfus da rp elli müsavi Ma denilmekte olup bundan maksat bir belde
nin elli seneden beri nüfusça geçirdiği tahavvülâ nazarı dikkate alınarak beldenin elli sene sonra 
alacağı nüfus miktarı ne tahmin olunabilirse elli ile darp olunarak meselâ: müstakbel nüfus için 
altmış bin nüfus tahmin olunursa elli ile darp edildiği zaman hasılı darp olan üç milyon metre mu-
rabbar beldedeki ev ve bahçe ve sokak ve meydanlar için tahsis edileceğini gösterir. Müstakbel nü
fus dört ile darp edildikte meydana, gelecek hasılr darp ticaret ve sanayi mahallerine tahsis edile
bilecek yerleri velhasıl vekâletin lâyihasında: 

Müstakbel nüfus X 50 ~ M- TCv, bahçe, sokak ve meydanlar 
Ticaret ve sanayi mahalleri 
Koru, çayır, göl ve oyun mahalleri 
Hastahane, kabristan, hamam, otel, kahvehane gibi umumi yerler 
Müessesatı resmiye, askeriye ve talim yerleri 

M2 Mektep ve kütüphanelere tahsis olunacak yerler 
Şeklinde gösterilen rakamların yekûnu beldenin elli sene sonraki imar haritasını vücude getire

ceğinden, anlaşılmakta kolaylık olmak için madde ona göre yazılmıştır. 
(C) fıkrasında « kabr is tan » kelimesi « mezarlıklar » kelimesine çevrilmiştir. 
« Alçak tarafı » yerine « tarafında » yazılmış « aksi cihetindeki mevkilerde » yerine « aksi ci

hetinde » denilmekle iktifa edilmiştir. 
(D) fıkrasında köşelerin zaviyei kaime olması lâzımgeleceği esası kabul edildiğinden « müm

kün olduğu » kadar kelimesi tayyedilmiştir. Mümkün olmıyan yerlerde zaviyei haddenin 
kırk beş dereceden aşağı köşelerin yola terki gösterilmiştir. 

(E) fıkrasında ufak tefek kelime tadilâtr yapılmıştır.' 
(F) ve (fM fıkraları esas değiştirilmiyerck daha açık ve sarih tabirler ile ifade edilmiştir. 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

X 
X 
X 
X 
X 

4 ^ 
4 = 
K ~ 
2 ~ 
2 = 
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(11) fıkrasında « Asar ve m a ab i t. » kelimeleri « abide ve mabetler » diye ya.zılmıştır. 
(I) fıkrasında kelime tadilâtı yapılmıştır. 
(.)) fıkrasında yolların genişlikleri esas itibarile !),«r) metre kabul edilmiştir. Bundan daha geniş 

cadde açılmak istenildiği vakit daima iki buçuk metre zammedilerek açılacaktır. Meselâ: on metre 
ve on bir metre genişliğinde yol olmıyacak 9,5 metrenin üzerine 2,5 metre zammedildiği vakit 
husule gelecek 12 metre genişliğinde olacaktır. 12 metreden fazla geniş yapılmak istenildiği vakit 
yine 2,5 metre zammedilerek 14,5 metre olacaktır. 14,5 metreden daha fazla geniş olması lâzımgclse 
yine 2,5 metre ilâvesile 17 metre olacaktır. Yani 9,5 metreden sonra on, on bir metre genişliğinde 
olmıyaeağı gibi on beş on altı metre genişliğinde de yol olmıyacaktır. Dokuz buçuk metreden ziyade 
geniş olan yollara ağaç dikilecek ve dokuz buçuk metreden daha dar olan yollara ağaç dikilmiye-
çektir. Madde ona göre yazılmıştır. 

(K) fıkrasında « diğerleri » kelimesi « caddeler ile sokaklar » suretinde tavzih edilmiştir. 
(Ii) fıkrasında « asgarî» kelimeleri «en aşağı» ya çevrilmiştir. 
(M) fıkrasındaki « bu takdirde münhani başında sokak genişliği r/< 50 yi tecavüz edecektir » 

cümlesi « yol genişliği ne ise bu genişliğin nısfı kadar yol başları geniş olacaktır » şekline çevril
in ilşt ir. 

(N) fıkrasında « şehir plânında » kelimeleri kaldırılarak yerine «müstakbel imar haritasında» 
denildiği gibi « sokak ve caddelerin » kelimeh-ri kaldırılarak « yolların » kelimesi yazılmıştır. 

5 inci madde : Beşinci maddenin yazılışında « imar haritası tatbikatının beş sene zarfında tat
biki mecburî » deniliyorsa da beş sene zarfında tatbik edilecek müstakbel imar haritasının tatbiki 
için icap eden vesika ve vesait yani fennî tafsilât, projeler, plânlar ve bunların hesa.ba.ti demek ol
duğundan madde ona göre yazılmıştır. 

«Aksam» kelimesi «kısımları» kelimesine çevril iniştir. 
6 ncı madde : Bu madde, arsaların yalnız arsa sahipleri arasında tevzi edilmesi esasını ihtiva, et

mektedir. Halbuki bazı arsaların, bitişik olduğu ebniye sahiplerini alâkadar etmesi şekli vaki ola
bilir. Bu itibarla madde metni bu şekli de ihtiva edecek surette tevsi edildi ve tevhit ve tevzi sa
la niyetine ikraz salâhiyeti de ilâve olundu. 

Maddenin metnindeki « belediye hududu dahilinde bulunan mahaller » kaydi zait görüldüğünden 
tayyolundu. 

7 nci madde : Maddenin başlangıcındaki « kesbi katiyet eden » kaydi zait görüldüğünden ve madde 
ortasındaki « mezkûr harita. » kelimesi fazla bulunduğundan her ikisi de tayyedildi. 

8 inci madde : Müstakbel imar haritalarının ihtiva ettiği saha dahilinde halkın dilediği surette 
t a sa r ru fa ! ve inşaatta bulunmaları âmme menfaatleri esasa!ma mugayir olduğu için halkın gelişi 
güzel bir tarzda, inşaat yapmasına müsaade edilmemesi şayanı kabul ise de bu maddenin metni ta
sarruf hakkının tahdidini hari ta sınırları haricine de teşmil etmekte olduğundan sınıf haricinde 
yapılacak inşaata her hangi bir mülâhaza ile müdahale caiz görülememiş ve madde tamamile tay-
yfcdilmiştir. 

9 uncu madde : 8, Üzerine bina yapılması belediyelerce menedilen arsaların para mukabilinde is
t imlâk edilmesi esas olup diğer bir arsa ile mübadele icrası arsa sahibinin muvafakatine bağlı 
tutulması t eka r rü r ettirilmiş ve maddeye « sahibinin rizası olduğu takd i rde » kaydi ilâve edilerek 
art ık kıymeti kalnııyan « ayni kıymette » kelimesi tayyolunmuştur . Maddenin haşiyesine de « is
timlâki » kelimesi konulmuştur. 

10 uncu madde : 9, Maddenin haşiyesile metni biribirine uygun olmak için umumun menfaatine 
mahsus mahaller « resmî müesseselere ait yerlerin te rk i » suretinde tashih edilmiş ve madde başın
daki « kesbi kat iyet eden » kaydi zait görülerek tayyolunmuştur . 

11 inci madde : 10, Kaza ve nahiye belediye meclisleri karar lar ın ın mahallin en büyük mülkiye 
memuru mevcut iken vali taraf ından te tk ik edilmesi idarî teselsül kaidesini muhil bulunduğundan 
ve bu kaideyi ihlâli icap ettirecek bir sebep mevcut olmadığından madde ona göre tashih ve tahr i r 
tarzı daha açık bir ifadeye tahvil edilmiştir. . . . 

http://hesa.ba.ti
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12 nei madde : 11, Esas muhafaza edilmiş ve yalnız metin daha açık bir ifade ile tesbit olunmuş

tur. 
13 üncü madde : 12, Umumî hıfzıssıhha kanununun meskenler hakkında vazetmiş bulunduğu 

hükümlerin mahfuziyetine işaret olmak üzere maddedeki « sıhhî » kelimesi yerine « umumî hıfzıs-
srhha kanunu hükümlerine uygun » <»ümlesi ikame edilmiştir. 

.14 üncü madde : 13, Maddenin tahrir tarzı değiştirilmiştir. 
15 inci madde : 14, Maddenin tahrir tarzı değiştirilmiştir. 
1G- nei madde : 15, Yapılacak binalar için ruhsatname alınması mecburî olup yıkılacak binalar 

için ruhsatname alınması mecburiyeti bulunmadığından yıkılacak binalar için de belediyeye evvelce 
haber vermek kaidesinin tesisinde bir fa ide görülmediğinden buna dair olan cümle kaldırılmıştır. 

17 nei madde : 16, Bazı yollarda veya kaldırımlarının genişliği bir bucuk metreden az olabileceğine 
göre mndde metninde bir buçuk metre olarak gösterilen mahallin bir metreye indirilmesi muvafık 
görülmüştür. 

İS inci madde : 17, Teklif değiştirilmemiştir 
19 uncu madde : 18, Teklif değiştirilmemiştir.' 
20 nei madde : 19, Teklif değiştirilmemiş yalnız hararet derecesini tayinde gölgenin esas olduğu 

işaret edilmiştir. 
21 inci madde : 20, Binalar arasındaki açıklığın 5 metre olması daha faideli olacağr düşünülerek 

4 rakamı ziyadeleştirilmiştir. 
22 nei madde : 21, Maddenin tahrir tarzı değiştirilmiştir. 
23 üncü madde : 22, Bu maddede biri arsa sahiplerine, diğeri belediyelere ait. olmak üzere ayrı 

ayrı hükümler bulunduğundan bunların yekdiğerinden tefriki muvafık görülmüş ve iki maddeye ay -
rılmışfır. 

24 üncü madde : Teklif değiştirilmemiştir. 
25 inci madde : Maddenin tahrir tarzı sadeleştirilmiştir. 
26 nei madde : Bina çıkıntılarının 75 santim genişliğini tecavüz edememesi esası ilâve edilmiştir. 
27 nei madde : Bir metre yükseklik 75 santime ve 90 santim 75 santime değiştirilmiştir. 
2S inci madde : Teklif değiştirilmemiştir. 
21) uncu madde : Maddenin son fıkrası 20 nei madde hükmünü tekrardan ibaret olmasına, mebni 

layyedilmiştir. 
30 uncu madde : ilâ 34 üncü maddeler: 
Esaslar aynen muvafık görülmüştür. 
34 üncü madde : Bodrum ve çatr katları için tayin edilen yükseklik çok görüldüğünden 20 sarı-

I im tenzil edilmiştir. 
35 - 44 üncü maddeler : l>ıı maddeler üzerinde yalnız kelime değişiklikleri yapılmıştır. 
Dördüncü fasılda kelime ve cümle tebdillerinden başka esaslı tadilât yapılmamıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. U. M. M. 
Dahiliye encümeni 30 - V -1933 
Karar No. -İS 
Esas No. l/3:")5 

Yüksek Reisliğe 

Yapı ve yollar hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
2 7 - I V - 1932 tarihli içjtiıııai'iııda tadilen Yüksek Meclise arzı ika r.arl aştırılıp Başvekâleti Celilenin 
1 9 - V - 1932 tarih ve 6/12Ki numaralı tezkeresile gelen ve encümenimize havale 'buyıırulan kamun 
lâyihası ve gerek Hükümetin 'gerek Şûrayi devletin esbabı mucibe mazbataları Dahiliye vekili 
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Beyefendi ve Mahallî işler uanıım müdürü' ve İmar müdürü Beyler hazır olduğu hakle »t et kik ve 
müzakere olumlu: 

Birinci maddede ( .1/2000 ve 1/500 (mikyasında iki kıta 'hali hazır haritasını ) ibaresinden 
sonra. ( 1/1000 'in i ky abında tesviye nıünhanili bir harita ) ibaresi ilâve ol uı un ustur. 

İkinci maddede -bütçeleri müsait olmayan belediyeler için genişçe bir mmım bırakılmak mak-
sadile maddenin son fıkrasında ( mütehassıs •bulunınanııak ) ibaresinden sonra. ( veya bütçeleri 
müsait olmamak ) ibaresi ilâve olunmuştur. 

Üçüncü .maddede fennî hususlar hakkındaki itirazlar için hakem vazifesine Nafıa vekâletinin 
ithali muvafık görüldüğünden maddeye ( ve Nafıa ) cümlesi ve ( en büyük mülkiye memuru
nun tasvibine ) ibaresinden sonra ( Ankara imar müdür lüğünün tasdikrna ) ibaresi ve ( halka 
ilân edilir ) f ıkrasından sonra da ( imar müdürlüğünce vıırııdu tar ihinden itibaren üç ay için
de tasdik edilmeyen p lân lan tatbika başlamağa belediyeler salâhiyct tardır ) ibaresi ilâve olun
muştur. 

Dördüncü maddede : 
(.•- Fıkrasının sonunda (Mezarlıkların beldenin sırtında ) cümlesi (Mezarlıkların beldenin müna

sip bir mahallinde ) şeklinde tadili, 
(J - Fıkrasında (Mecburiyetler karşısında dahi köşelerin 30 derecede küçük bir zaviye teşkil et

mesi tecviz olunamaz ) cümlesi ( Mecburiyetler karşısında köşelerin en az 30 dereceli zaviye teşkil 
etmesi caizdir ) şeklinde tashihi, 

D • Fıkrasında (On metresi yeşillik ve beş metresi yol olmak üzere ceman ıher iki tarafta ) fıkrası 
tay, 

M. •• Fıkrasında (Sekil) kelimesi tayyedilmiş!ir. 
Beşinci madde, aynen kabul edilmiştir. 
Altıncı madde. : 
Altıncı maddenin Hükümetin teklif ettiği kısmına (A,) işareti konularak birinci fıkra, ve nihaye

tine B. (•. D. işaretlenil', arsa ve binalar hakkında Ankara İmar müdürlüğünce birleştirme ve şuyu-
landırma işlerinin kanunu mahsuslarındaki ahkâm ilâve olunmuştur. 

Yedinci maddenin sonuna: 
(Tanzim ve tasdik edilmiş olan plânlan tatbika başlamış şehirler için mezkûr müddet plânın tatbi-

kındaıı başlar). 
Fıkrası ilâve edilmiştir. 
Sekizinci madde : (Idarei hususiye ve maliye) kelimelerinden sonra (ve evkafı mazbutaya) cüm

lesi konulmuştur. 
Dokuzuncu maddedeki (meydanlar üzerinde) kaydiııin (meydanların yanlarında) olarak tashihine 

lüzum görülmüştür. 
Onuncu madde : 
Taşralarda halka kolaylık olmak üzere ikinci fıkranın başına « plânı olup tatbik edilmekte bu

lunan beldelerle belediye fen memuru bulunan beldelerde » ibaresi ilâve olunmuştur. 
On birinci madde : 
Yapı sahiplerinin hukuku daha ziyade gözetilmek suret ile tadilen kabul edilmiştir. 
On ikinci maddenin son fıkrası : 
Nakıs görülerek maddede gösterildiği gibi tadil olunmuştur. 
On üçüncü maddenin iki .yerindeki «ceza olarak» tabirleri kaldırılmıştır. 
Bundan başka yapı sahiplerinin ve belediyelerin hukuku karşılıklı gözetilmek maksadile maddede 

gösterildiği üzere daha bazı tadilât yapılmıştır. 
On dördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
On beşinci maddenin başında «yollar üzerinde veya yollara beş metreden az mesafede yajHİaıı» iba

resi ilâve edilmiştir. 
On altıncı madde aynen kabul edilmiştir. 
Temellerin ve binanın tahkimine ait tadilâtta, ruhsatname alınmasını icap eden tamirattan adde-
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dilcrek on yedinci maddenin A fıkrası o yolda tadil ve kabul edilmiştir. 

İkinci faslın sonuna on sekizinci madde olmak üzere ayrıca bir madde tanzim edilerek ilâve olun
muş ve müteakip maddelerine numaraları ona göre değiştirilmiştir. 

Madde 18 — 19 uncu nnadde olarak aynen .kabul edilmiştir. 
19 uncu madde üzerinde uzun uzadı yapılan münakaşa ve müzakere neticesinde daha açık ve şü

mullü olmak üzere 20 inci madde olarak tanzim ve kabul edilmiştir. 
Madde 2Ü reddedilmiştir. 
21 inci maddenin sonundaki «tanzim etmesi lâzımdır » ibaresinin yerine « tanzimine »belediyece 

müsaade edilir» ibaresi konulmuştur. 
Madde 22 — 
Tevsian tanzim ve ka-bul edilmiştir 
Madde 23 — 
Yeniden tanzim edilmiştir. 
24 üncü maddenin il'k fıkrası «'halice duvarlarının yol üstüne isa'bet eden kısımlarının mevkiine 

göre yüksekliği bir buçuk metreyi geçmemek üzere belediyelerce tesbit olunur» şeklinde yazılmıştır. 
Madde 25, 26 aynen kabul edilmiştir. 
27 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki zemin katı ibaresinden sonra «tabanı» kelimeyi ilâve edil

mişti?*. 
28 inci mndde her kesin anlayabileceği şekilde yeniden tanzim edilmiştir. 
29 uncu maddedeki ( ışık kuyusu ) ( ışıklık) şeklinde tashih edilmiş, (ımazruplardan biris) 

yerine (eni) kabul edilmiştir. 
Madde 30, .'il, 32, 33 aynen kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeden ( mutbaik, aptesane ve banyo döşemeleri malzeme ve usta bulunan yer

lerde mutlaka beıton veya iuğla, olacaktır ) diye tadil edilmiştir. 
Muitbahlfimıı genişliği de Lki metreye indirilmiş ve mesıahai sathiyesinin asgarisi beş metre 

murabba! olarak kabul olunmuştur. 
Madde 35, 36 aynen kabul 'edilmiştir. 
Madde 37 deki yağmur boruları kutrunun asgarisi sekiz sa/ut'um olarak tesbil edilmiştir. 
38 inci maddedeki lalışap merdivenlere dair olan hükmün yanlış (anlaşılmasına mahal kalına

nla k üzere ahşap merdivenler a/ncak hususî binalar dahilinde yapılabilir ) denilmiştir. 
Madde 39, 40, 41, 42, 43 anyon kabul edilmiştir. 
Madde 44 bazı tadilâtla kabul ve tesbit edilmiştir. 
Madde 45, 46 47 Mynon kaıbul edilmiştir. 
Madde 48 deki lâğım kelimesinin başına ( komşu ) kelimesi ilâve olun/muştur. 
Madde 49, 50 aynen kabul edilmiştir. 
Bu lâyiha i kanuniye ile ( Ebniye kamunu ) ıııııı bazı ahkâmı (kaklrrılmaımış olduğunda/n 51 

inci ıınadde ona göre tedvin edilmiştir. ^ 
52, 53 üncü .maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Yüksek Heyetin nazarı tasvibine arzolunur. ı 

Da. E. lls. Reis V. Bu. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Tekirdağ Tekirdağ Bundur Adana ^ Elâziz Kütahya Zonguldak 

Cemil M. Faik Halit Ali Münif Hüseyin Memet Rifat 

Aza Aza Aza Aza 
(liresun Niğde • Ordu 

A. Münir Ali Galip İsmail 



- 1 1 -
Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 3 - VI - 1933 

Karar No. 16 
Esas No. 1/35.1 

Yüksek Reisliğe 

Bina ve yollar hakkında olup Başvekâleti Celileden gönderilerek encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası ve ve Dahiliye vekâleti ve Şûrayı devlet esbabı mucibe mazbataları ve Dahiliye en
cümeni mazbatası Dahiliye vekâleti mahalli işler müdürü Beyefendi hazır olduğu halde okunup ko
nuşuldu. 

Kanun lâyihasının ikinci maddesile diğer bir çok maddelerinde (müstakbel imar projesi ) ve imar 
haritası tâbirleri vardır. Bundan maksat şehir ve kasabaların istikbalde alacağı şekli gösteren plân 
olduğu anlaşılıyor. Binaenaleyh bunun en iyi ifadesi (müstakbel şehir plânı) tâbiri olduğundan 
lâyihadaki bütün imar projesi tabirlerinin şehir plânı olarak tashihi kararlaştırılmıştır. 

4(î ıııcı madde belediyelerin bir sene içinde yol lâyihaları ve bina numaralarını muntazam suretle 
yapmağa mecbur etmektedir. 

Yol levhaları ve sokak numaraları şehirler için hakikaten mühimdir. En muntazam şehirlerimiz
de bile yol ve sokak isimleri ve bina numaraları çok eksiktir. Ekseriya sokak isimleri yazılmamış
tır. Ev numaraları da hazam hiç görülemeyecek yerlere ve bahçe içindeki evlerde de uzak mahal
lere konulmuştur. Binaenaleyh 46 ncı maddenin aşağıdaki gibi olması kararlaştırılmıştır. 

Madde 46— Her belediye bir sene içinde yol ve sokak levhalarını ve bina numaralarını mun
tazam bir surette tamanılamağa mecburdur. 

Her sokağın başına o sokağın, ismini taşıyan bir levha konacak . ve sokak ne tarafa doğru inı-
tidat ediyorsa o cihet bir ok işareti 1 e gösterilecektir. 

Bina numaraları sokağım bir tarafında çift ve öte tarafında tek adet olarak konulacaktır. Bi
na numaıraları binaların sokağa çıkılacak kapısına ve eğer bina bir bahçe kapısına ve her hakle 
sokaktan çok iyi görünecek bir yovo konulacaktır. 

Kanımı lâyihasının bütün maddelerinde Dahiliye encümeninin tadilleri aynen kabul olunarak 
Yüksek Reisliğe sunulur efendim. 

Nafıa K. Ucisi M. M. Kâ. Aza Aza, Aza Aza Aza 
Samsun Erzincan Samsun İçel Mersin Eskişehir Kütahya 

Eteni A. Hamili Dr. Osman Hakkı H. Fikri Ahmet İbrahim 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
tithhat ve İç. Mu. encümeni ' 6-VI-1933 

Karar No. 11 , . " ' " • 
Esas No. 1/355 

Yüksek Reisliğe 

Yapı ve yollar hakkında Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince tadil edilip 
Başvekâleti celileden 19 mayıs 1933 tarih ve (i/1216 numaralı tezkere ile gönderilen ve encümenimize 
havale .hııyurulaıı -kanun lâyiham, Şûrayi devletin ve Dahiliye ve Nafıa, encümenlerinin mazbatakırile 
boraıber mütalea ve müzakere olundu. 

Lâyihanın 4 üncü maddesinin 0 fıkrasında: 
Mezarlıkların yerini intihap için mahallî sıhhiye komisyonunun reyinin aılınnuası muktazi görül-
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düğünden fıkraya bu ilave edilmiştir. 

F frkrasmda : 
Su kenarlarında rıhtımdan veya rıhtım yapılacak noktadan umumun istifadesine mahsus olarak 

bırakılacak on metre genişliğinde bir yerin ancak halkın gezintisine müsait olaıbileceğine binaen bu 
on metre içine gazino ve buna henzer binalar yapılması muvafık görülmediğinden fıkranın son cüm
lesi çıkarılmıştır. 

M fıkrasında : 
Müstakbel şehir haritasında yolların mevki ve ehemmiyetine göre (binaların katlan tesbit oluna

cak ise ile şehir haritaları yapılıncaya kadar fazla kat ve yükseklikte bina inşa edilmemesi için şim
diden belediyelerim bu fıkranın hükmünü tatbika salâhiyetleri olmasına lüzum görülmüş ve fık
ranın sonuna bu kayit konulmuştur. 

Madde 15 te : 
Yollar üzerinde veya yollara beş metreden az mesafede yapılan yapı ve tamir esmasında 

yaya, kaldırımı bir ıtnetre serbest kalacak surette tahta perde çevrilmesi şehirler için mııvafuk 
bulunmuş ise de .kasabalar ile belediyesi bulunan diğer yerlerde tahta perde yerine maksadı te
min edecek başka şeyle?' de kullanılmasına müsaade etmek münasip görüldüğünden madde bu 
şekilde yazılım ıştır. 

Madde 17 nin A fıkrasında: 
( Badana, boya ve sıva. müstesınadır ) kaydı B fıkrasının sonuna ( .badana, boya ve sıva için 

ruhsatiye alınmayacağı gibi bunları yapmak üzere kurulacak iskeleler için de ruhsatiye alın
maz ) suretinde kon ulun ustur. 

Madde 20 de: 
Bitişik bina yapılması yasak edilen yerlerde yapılacak her ıkârgir yapının iki tarafından 

ikişer buçuk metre açıklık buhımnası kâfi görülmed iğinden hu, üçer im (töreye çıkarılmıştır. 
Şahıslar uhdesindeki arsaların miktarı, açıklık bırakılarak 'bina yapmağa müsait olmayıpta 

iki tarafından sahipli arsalar bulunur ise bu kanunun (i ııcı ımaddesi hükmünce ımu'aımele yapı
lacağından fıkrada bu gösterilmiştir. 

Münferit binaların arka bahçelerinde sahiplerinin yaptıracakları garaj ve ımutbaık gibi müşte
milâtın yüksekliği iki buçuk metreyi geçmemesi lâzım olmakla beraber bunların arkalarının kagir duvar 
olarak yapılması muktazi görüldüğünden bu fıkra buna göre yazılmıştır. 

Madde 23 de: 
İler caddenin binalarının cephelerime vurulacak badana ve boyalar ile parmaklıkların boyalarının 

renklerini tayine belediyelerin salâhiyetleri olması muvafık görülmüş ise de binaların cephelerinin 
şekilleri her kesin zevkine 'bırakılmış olduğu halde parmaklıkların şekillerini tayine gidilmesine ımı-
hal olmadığından bu tayyedil m iştir. 

Madde 25 te : 
« Yol üzerin re çıkıntı yapabilmek için bulunduğu yolun 9,5 metreden geniş olması sattır» .kaydı 

«9,5 metre veyaılıut 'bun d anı geniş olması sattır» suretinde değiştirilmiştir. 
Madde 2(5 da: 
«Balkon ve taraça etrafındım en az 75 santim yüksekliğinde korkuluk yapılması mecburidir» 

cümlesinde korkuluk ta/birinden parmaklık olamayacağı zannedilmemesi için «korkuluk veya par
maklık» denilmiştir. 

Madde 31 de: 
Bir bacanın müşterek iki ocak veya oda için bazı şeraitle kullanılabileceğine binaen bunun büsbü

tün menine lüzum görülmediğinden fıkna çıkarılmıştır. 
Madde 38 de: 
Ancak hususî binaların içkide yapılacak ahşap nierdivaiıl arttı altlarının sıvalı olmast yan

gında çabuk yanmamasma bir dereceye .kadeır hizmet edebilir ise de bu ahşap merdivenler yıkanır
ken sıvaların ıslanıp döküleceği ve delik deşik kalacağı düşünülerek bu mecburiyet kaldırılmıştır, 
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Madde 44 t e : 
Yıktırılacak binaların on beş günden ziyade bırakılmasında bazı hallerde mahzur olmayacağcıı-

dan « en az on beş gün » denilmiştir. 
Ma<lde 45 te : 
i l e r mükellef nüfusun senede bir ağaç dikmesi yerine tayin olunan, genişlikte ağaçlık meydana 

geliııeeye kadar her ev için bir ağaç dikilmesi kâfi görülmüş ve madde bu şekilde yazılımıştır. 
Madde 4(> da : 
Nafıa encümeninin tadili muvafık görülmüş, aneak sokaklara isim yerine numara da konulabile-

eeği düşünülerek maddeye bu ilâve edilmiştir. 
Fır ınlar ile gıdaî maddelerin ıbulunaeağı diğer yerlerin yapılarına ve sair hususlarına ait şart

ların, halkın sıhhatini muhafaza ııoktai nazar ından pök ehemmiyetli olmasına mebııi, .bunların 
Dahiliye ve Sıhhiye vekâletleri tarafından tanzim edilecek bir nizamname ile teshiline Jüzuım görül
müş ve bu f>l inci madde, olarak ilâve edilmiştir. Bundan sonraki, maddelerin sırası birer numara 
il eri I emiştir. 

.Nafıa encümeninin müstakbel imar projesi yerine teklif ettiği .müstakbel şehir plânı tabiri (müna
sip ıbulunnıuştur. 

Diğer maddelerden Dahiliye encümeni tarad'ındaıı tadil olunanlar ile aynen kabul edilenler encü-
menimizce de muvafık görülmüş ve kanun lâyihasının 'bu şekil ile kalbulüne karar verilmiştir. 

Heyeti umumiyetim tasvibine ar/olunmak üzere Yüksek: Riyasete takdim olunur. 

S. !. M. Reisi Na. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
M. M. Bursa Antalya Antalya Bolu Muğla Erzurum 

Dr. Refik Dr. Cemal Dr. Emin Cemal Avni Dr. IF. Şinasi 

Aza Aza Aza. 
Manisa Denizli 
Dr. Saim Kâzım 



HÜKÜMETİN T E K L İ F İ 

Belediye yapı ve yollar hanının lâyihası 

Fasıl : 1 

Belediyelerin harita ve projeleri 
Belediyelerin hali hazır haritası 

MA DDK 1 — Belediye kanununun 4 üncü mad
desine göre yapılması lâzımgelen sınır haritala
rına ait. hükümler baki kalmak üzere her belediye 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren Dahiliye 
vekâletince tayin olunacak müddet iyinde beldenin 
1/2000 ve 1/500 mikyasında iki kıla hali hazır 
haritasını yaptırmağa ve tasdikli birer suretini ve
kâlete göndermeğe mecburdur. 

Beldelerin müstakbel imar projesi 

MA DDK 2 -— Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç sene içinde her belediye münferiden 
veyahut belediye kanununun 133 üncü maddesi 
hükümlerine tevfikan birlik tesisi suretile kabiliyet 
ve ihtisasları Dahiliye vekâletince tasdikli müte
hassıslara beldenin müstakbel imar projesini tan
zim eti irmekle mükelleftir. Mütehassıs bulunma
mak gibi imkânsızlıklar karşısında Dahiliye vekâ
letince bu müddet temdit edilebilir. 

MA DDK 3 -=- Mütehassıslar tarafından yapı
lan beldenin müstakbel imar projesi belediye kanu
nunun 70 inci maddesinin î) uncu fıkrasile 71 inci 
maddesine göre belediye meclisi tarafından tetkik 
ve beldenin ihtiyaçlarına uygun olduğu kabul edil
dikten ve mahallin en büyük mülkiye memurunun 
tasvibine iktiran ettikten sonra herkesin malûmu 
olmak üzere belediye dairesine asılır ve keyfiyet 
halka ilân edilir. 

Belediye meclisi ile mütehassıs arasında zuhur 
edecek idarî ihtilâfların hallinde Dahiliye vekâle
ti hakemdir. Fennî hususlar hakkındaki ihtilâflar 
için hakem vazifesini Dahiliye ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletleri müştereken yaparla t 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Belediye yapı ve yollar kanunu lâyihası 

Fasıl : 1 

Belediyelerin hrita ve projeleri 
Belediyelerin 'hali hazır haritası 

MADDE 1 — Belediye kanununun 4 üncü 
maddesine .göre yapılması lâzımgelen sınır hari
ta! arına ait 'hükümler baki kalmak üzere 'her. be
lediye bu kanunun neşri tar ihinden itibaren Da
hiliye vekâletince tayin olunacak müddet içimde 
beldenin 1/2000 ve 1/500 -mikyasında iki lata ha
li hazır hari tası ve 1/1000 mikyasında tesviye 
münıhauili bir hari ta yapt ı rmağa ve tasdikli bi
rer «uretini vekâlete göndermeğe mecburdur. 

Beldelerin müstakbel imar projesi 

MADDE 2 — Bu kanunun neşri tarihinden 
it ibaren beş sene içinde her belediye münferiden 
veyahut belediye kanununun. 133 üncü maddesi 
hükümlerine tevfikan birlik tesisi suretile kabi
liyet ve ihtisasları Dahiliye vekâletince tas
dikli mütehassıslara beldenin, (müstakbel imar 
projesini tanzim ettirmekle mükelleftir. Mü
tehassıs bulun manı aik veya (bütçeleri müsait ol
mamak gibi imkânsızlıklar karşısında Dahiliye 
vekâletince bu müddet temdit edilebilir. 

MADDE 3 — Mütehassıslar taraf ından yapı
lan beldenin müsta.kbel ini ar projesi belediye 
kanununun 70 inci maddesinin 9 uncu fıkrasile 
71 inci maddesine göre belediye meclisi tarafın
dan. te tkik ve belediyenin ihtiyaçlarına uygun 
olduğu kabul edildikten ve mahallin en büyük 
mülkiye memurunun tasvibine ve Ankara imar 
müdür lüğünün tasdikma ikt i ran ettiri ldikten 
sonra herkesin malûmu olmak üzere belediye 

dairesine asılır ve keyfiyet halka ilân edilir. 
İmar müdürlüğüne vürudu tarihinden itiba

ren üç .ay içinde tasdik edilmeyen plânları tatbi-
ka başlamağa belediyeler salâh iyettardır . 

Belediye meclisi ile mütehassıs arasnda zuhur 
edecek idarî ihtilâfların hallinde Dahiliye vekâ
leti hakemdir. Fennî hususlar hakkındaki ihtilâf
lar için hakem vazifesini Dahiliye ve Nafıa, vo 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletleri müşterek 
yaparlar . 
Müstakbel imar haritasının tanziminde esaslar 
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NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Lâyihadaki (imar projesi) tabirlerinin ( şe
hir plânı) olarak tadili kabul edilmiştir. 

SIHHAT VE İÇEİMAÎ MUAVENET ENCÜ-
; MENİNİN TADİLİ. 

Belediye yapı ve yollar kanunu lâyihası 

MADDE J — Dahiliye encümeninin teklifi 
aynen. 

MADDE 2 — Dakiliye encümeninin teklifi 
aynen. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin teklifi 
aynen. 



Müstakbel imar haritasının tanziminde 
esaslar 

MADDU 4 — Müstakbel imar haritasının tan
ziminde - müdür se )epler olmadıkça - riayet olun
ması lâzımgelen esaslar aşağıda gösterilmiştir : 

Mücbir sebeplerin takdiri Dahiliye vekâletine 
aittir. 

A - Müstakbel imar haritalarının tanzimi sıra
sında elli sene içindeki nüfus tahavvülleri göz önü
ne alınarak her beldenin müstakbel mevkii ve vüs
ati ve şekli ona göre tesbit ve tahdit olunacaktır. 

li - Beldenin müstakbel vüsati, yani imar hari
tasının mesaimi sathiyesi o beldenin müstakbel nü
fusuna göre aşağıda \i emsaller ile darbolunau mik
tar mecmuunu tecavüz etmiyecektir. 

Müstakbel nüfus X 50 = M2 Ev, bahçe, yol ve 
meydanlar 

Müstakbel nüfus X 4 — M2 Ticaret, ve sanayi 
mahalleri 

Müstakbel nüfus X 4 — M2 Koru, çayır, göl 
ve oyun yerleri 

Müstakbel nüfus. X 3 -- M2 Hastane, mezar
lık, hamam, otel ve kahvehane gibi umumî yerler 

Müstakbel nüfus X 2 — M2 Resmî ve askerî 
müesseseler ve talim yerleri 

Müstakbel nüfus ' X 2 - M2 Mektep ve kü
tüphanelere tahsis edilecek yerler. 

Muhafazası arzu edilen asarı at ika mahalleri ay
rıca zammedilecek tir. Mahallî hususiyet ve icabata 
binaen yukarıdaki miktarların yüzde iki uisbetinde 
tezyidi veya tenkisi belediye encümeninin kararı 
ve Dahiliye, Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletle
rinin tasvibi ile mümkün olur. 

(! - Müstakbel, imar haritalarında, yukarıki fık
rada, yazılı belde kısımlarının m in taka ve mahalleri 
ayrı ayrı gösterilecektir. 

Kunlardan kışla, tamirhane, fabrika, hastahanc, 
tebhirhane, müşteil ve yanmıya müsait madde de
poları, mezbaha, hayvan pazarı, mezarlık ve bos
tanların sıhhî ve içtimaî ve bedenî sebepler dola-
yısile belde sınırını tahdit edecek veçhile tesbitinc 
ve mezarlıkların beldenin sırtında ve mezbaha ile 
fabrikaların memlekette en çok esen rüzgârların 
aksi istikametinde intihabına riayet edilmesi lâzım
dır. 

Ç - Müstakbel imar haritasının ihtiva edeceği 
adaların köşeleri zaviyei kaime ile nihayetleneceği 
gibi enleri mesken kısmında 50 - 80, ticaret kıs
mında 25 - 50, sanayi kısmında S0 •• 120 metre ; ve 
boylan mesakin kısmında 150-250, t icaret kıs-

MADDE 4 — Müstakbel imar haritasının tan
ziminde - mücbir seibepler olmadıkça, - riayet o-
lunması lâzmıgelen esaslar 'aşağıda gösterilmiştir. 

Mücbir sebeplerin takdir i Dahiliye vekâletine 
aittir: 

A - Müstakbel imar haritalarının tanzimi sı
rasında elli sene içindeki nüfus taıhavvülleri göz 
önüne alınarak her beldenin müstakbel mevkii 
ve vüsati ve şekli ona göre tesbit ve tahdi t olu
nacaktır . 

B - Beldenin müstakbel vüsati, yani imar 
tha.rita.sinm. mesaimi sathiyesi o beldenin müstak-
ıbel nüfusuna göre aşağıdaki emsaller ile darbo
lunaıı miktar mecmuunu tecavüz etmeyecektir. 

Müstakbel nüfus X 50 = M2 ev, bahçe, yol 
ve meydanlar, 

Müstakbel nüfus X 4 — -M- t icaret ve sana
yi mahalleri, 

Müstakbel nüfus X 4 — M-'koru, çayır, göl 
ve oyun yerleri. 

Müstakbel nüfus X -'> — M- hastane, mezar
lık, hamam, otel, kahvehane gibi umumî yerler. 

Müstakbel nüfus X 2 — M2 Resmî ve askerî 
müesseseler ve talim, yerleri 

Müstakbel nüfus X 2 -~- M2 Mektep ve kü
tüphanelere tahsis edilecek yerler. 

Muhafazası arzu edilen aşari atika mahalJeri 
ayrıca zam m edilecek tir. Mahallî hususiyet ve 
icabata. göre yukarıdaiki miktarların yüzde iki 
uisbetinde tezyidi veya tenkisi belediye encüme
ninin kararı ve Dahiliye, Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletlerinin tasvibi ile nıüınkün olur. 

(J - Müstakbel imar haritalarında, yukarıki 
fıkrada yazılı belde kısımlarının mıntaka ve ma
halleri ayrı ayrı gösterilecektir. 

Bunlardan kışla, tamirhane ve fabrika, has
tane, tebhirhane, müteil ve yanmaya müs-
teit madde depoları, mezbaha hayvan pa-' 
zarı, mezarlık, ve bostanların sıhhî ve içti
maî ve bediî sebepler dolayısile belde sınırı
nı tahdit edecek veçhile tesbitinc ve mezarlık
ların beldenin münasip bir mahallinde ve mezba
ha ile fabrikaların memlekette en çok esen rüz
gârların aksi istikametinde intihabına riayet 
edilmesi lâzımdır. 

(j - Müstakbel imar haritasının ihtiva edeceği 
adaların köşeleri zaviyei kaime ile nihayeti ene-

http://tha.rita.sinm
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MADDE 4 — Müstakbel şehir «h«ur it asının 
tanzimimle - mücbir sebepler olmadıkça - riayet 
olunması lâzımgolen esaslar nşağıdn gösteril
miştir : 

Mücbir sebeplerin takdir i Dahiliye vekâle
tine aittir. 

A) Müstakbel şehir haritasının tanzimli sı
rasında elli sene içindeki nüfus değişmeleri 
göz önüne getirilerek. her bekle-nin (müstakbel 
mevkii ve vüsati ve şekli ona, göre tesbit ve 
tahdit olunacaktır, 

B) Beldenin müstakbel vüsati, yani şehir 
haritasının -mesahai satlı iyesi o beldenin müs
takbel nüfusuna göre aşağıdaki emsaller ile zarp 
olunan miktar mecmuunu geçmeyecektir: 

Müstakbel nüfus X 50 = M2 ev, bahçe, yol 
ve meydanlar, 

Müstakbel nüfus X 4 = M2 ticaret ve sa
nayi mahalleri, 

Müstakbel nüfus X 4 = M2 ıkorıı, çayır, göl 
ve oyun yerleri, 

Müstakbel nüfus X 3 = M2 hastane, me
zarlık, hamam, otel, kahvehane gibi umumî 
yerler, 

Müstakbel nüfus X 2 = M2 resmî ve askerî 
müesseseler ve talim yerleri, 

Müstakbel nüfus X 2 = M2 mektep ve kü
tüphanelere tahsis edilecek yerler. 

Muhafazası arzu edilen eski eserlerin yerleri 
a y rica zaım m ed i I ecek t i r. 

Mahallî hususiyi1! ve iealbata «jöre yukarıdaki , 
miktarların yüzde iki nisbetinde arttırılması ve
ya azaltılması Belediye encümeninin kararı ve 
Dahiliye, Sıhhat ve içtimaî muaveıvet vekillikle
rinin tasvibile mümkün olur. 

C) Müstakbel, şehir plânlarına, yu-karıki fık
rada yazılı, belde kısımlarının mıntaka mahalle

ri ayrı ayrı gösterilecektir. 
Binil ardan kışla, tamirhane ve fabrika, hasta

ne, tephirhane parlamağa ve yanmağa müstait 
madde depoları, mezbaha, hayvan pazarı, mezar
lık ve bostanların, sıhhî ve içtimaî ve bediî 'ci-
h eti er gözetilerek, belde sınırını tahdit edecek 
veçhile tesibitine ve mezarlıklar için mahallî sıh-
<hiye komisyonunun reyi alınarak beldenin mü
nasip bir mahalli ve mezbaha ile fabrikalar için 
memlekette en çok esen rüzgârların aksi istika
metinde bir yer intihabına riayet edilmesi lâ-
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mında 75 - 150, sanayi kısmında 250 - 400 metre 
olacaktır. 

Köşelerin zaviye i kaime ile birleştirilmesi im
kânı bulunmadığı takdirde ve kıymetli eserlerin 
muhafazası veya göze çarpacak bir hale getiril
mesi veyahut arazi vaziyetinin müsaadesizliği gi
bi mecburiyetler karşısında dahi köşelerin 30 de
receden küçük bir zaviye teşkil etmesi tecviz olu
namaz. 45 dereceden aşağı zaviyei hadde olan 
köşelerin reisten itibaren iki ddmdan dörder met
renin yola terki mecburidir. 

f) - Tıkmaz sokak ihdas olunmıyacağt gibi 
dörtten .fazla yol bir mevkide birleştirilmiyecek-
tir. Yollar imkân derecesinde şimali şarkî ile ce
nubu garbi istikametinde olacak ve genişlikleri
nin otuz mislinden fazla imtidat ettirilmiyecektir. 

E - Belde iğinde geçen şimendifer hatlarının 
istimlâk hudutlar ından itibaren her iki tarafın da 
on metresi yeşillik ve beş metresi yol olmak üze
re ceman her iki tarafta otuz metrelik bir saha 
boş bırakılacaktır, 

F - Su kenar lar ında rıhtımdan veya rıhtım 
yapılabilecek noktadan on metre genişliğinde bir 
mahal, umumun istifadesine mahsus olarak ser
best bırakılacaktır. Bu serbest mahallerde güzer
gâhın temadisine mâni olmryaeak surette iskele, 
gazino ve park gibi tesisatın yapılmasına beledi
yeler izin verirler. 

(f - Muhafazası matlup abide ve mabetlerin 
her tarafı en az on metre genişliğinde açık bulun
durulacakt ır . 

II - Yolların genişliği « yaya kaldırımları da
hil » en JIZ doku/, buruk incire olmak üzere ilıli 
yara göre lesbit olunacaktır. 

Bu takdirde yolun her iki tarafında iki metre 
yirmi beş sanl iınelre genişliğinde yaya kaldırımları 
için yer ayrılacaktır. 

Şehir ve kasabalar kenar lar ndak i bir taraflı 
yollarda bu miktar fennî ve mahallî sebeplere müs
teniden belediye encümenlerince yol genişliği dört 
bııc,uk metre olmak üzere altı metreye kadar tenzil 
edilebilir. 

I - Yol genişlikleri dokuz buçuk adedine iki bu
çuk metre zam olunarak kati ihtiyaca göre-on iki, on 
dört buçuk, on v*>di metre gibi yollar yapılır ve 
dokuz buçuk metreden geniş olan yollara ağaç di
kilir. 

d - Yollar en az 1/250 meylinde olacaktır. Me
yil ana caddeleri için imkân buludukça yüzde 
d<"»rdü ve caddeler ile sokaklar için yüzde onu geç-

ceği gibi enleri mesken, kısmında 50 - 80. tica
ret kısmında 25 - 50, sa:iıayi kısmında NO - 120 
metre ve boyaları mesakin kısmında 150 - 250, 
ticaret kısmında 75 - 150, sanayi kısmında 
250 - 400 metre olacaktır. 

Köşeleri zaviyei kaime ile birleştirilmesi im
kânı bulunmadığı takdirde ve kıymetli eserlerin. 
muhafazası veya göze çarpacak bir hale 
getirilmesi veyahut arazi vaziyetinin müsaa
desizi iği gibi mecburiyetler »karşısında köşe
lerin en az otuz dereceli zaviye teşkil etmesi 
caizdir. 45 dereceden aşağı zaviyei hadde olan 
köşelerin reisten itibaren iki dıl 'nıdan dörtler 
metrenin yola -terki 'mecburidir. 

I) - Çıkmaz sokak ihdas •olunmayacağı gibi 
dörtten fazla yol bir mevkide birleştirilmeye
cekti r. Yollar imkân derecesinde şimali şarkî 
ile cenubu garbi istikametinde olacak genişlik
leri 30 inişlinden fazla indi d at et t irilmeyecck-
1 ir. 

E - Belde içinden geçen şimendifer hatları
nın istimlâık hudutlar ından itibaren her iki ta
rafında 30 metrelik bir saha hoş bırakılacaktır . 

F - Su kenarlarında rrhtımdan veya rıhtım 
yapılabilecek noktadan on metre genişliğinde 
bii' mahal, umumun, istifadesine mahsus olarak 
serbest bıra<kılacaktır. Bu serbest mahallerde 
güzergâhın temadisine mâni olmayacak suret te 
iskele, gazino, park gibi tesisatın yapılması
na belediyeler izin verirler. 

(î - Muhafazası matlup âbide ve mabetlerin 
her tarafı en az on metre genişliğinde açık bu
lundurulacak! ir. 

11 - Yolların genişliği ( yaya kaldırımları 
dahil ) en az doku/, buçuk metre olmak üzere 
ihtiyaca göre tesbit olunacaktır. Bu takdirde 
yolun her iki tarafında, iki metre yirmi beş san
timetre genişliğinde yaya kaldırımları için yer 
ayrılacaktır. Şehir ve kasabalar kenarlarında
ki bir laraflı yollarda bu miktar fennî ve ma
hallî sebeplere müsteniden belediye encümen
lerince yol genişliği dört buçuk metre olmak 
üzere altı metreye kadar tenzil edilebilir. 

İ - Yol genişlikleri dokuz buçuk adedine iki 
buçuk metre zammolunarak katî ihtiyaca göre on 
iki, on dört ıbuçuk, on. yedi metre gibi yollar 
yapılır ve dokuz buçuk metreden geniş olan 
yollara ağaç dikilir. 

d - Yollar en az 1/250 meylinde olacaktır. 
Meyil ana caddeleri için imkân bulundukça yüz-
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I zımdu\ 

Ç) Müstakbel şehir hıaritasmın ihtiva edece
ği adaların köşeleri zaviyei kaime ile nihayetle-' 
neceği gibi enleri mesken kısmında 50 - NO, tiea-
ret kısmında 25-50 , sanayi kısmında NO- 120 

I metre ve boyları mesken kısmında 150-250, tica
ret kısmında 75-150, sanat k ısmııuk 250-400 
metre olacaktır. 

Köşeleri zaviyei kaime ile birleştirilmesi im
kanı .bulunmadığı takdirde ve kıymetli eserlerin 
muhafazası veya »'öze çarpacak bir hale getiril-

I m esi veyahut arazi vaziyetinin müsaadesizi iği 
yibi mecburiyetler karşısında köşelerin, en az 
oluz derecelik zaviye I eskil elmesi caizdir. 45 de
receden aşağı vaziyci hadde olan köşelerin reis
ten itibaren iki dılıııdan dörder metrenin yola 
terki mecburidir. 

])) Çıkımaz sokak ihdas olunmayacağı gibi 
dörtten fazla yol bir mevkide birleştirilmeye
cekti r. Yollar imkân derecesinde şimali şarki ile 

I cenubu garbi istikametinde olacak ve genişlikle
ri •')() mislinden fazla inıtidat et t iri I üreyecektir. 

.10) Belde içinden geçen şimendifer hatlarının 
islimlâk hudutlarındım itibaren hov iki tararında 
;>0 metrelik bir saha. boş bırakılacaktır. 

V) Su kenarlarımla rıhtımdan veya rıhtım ya
pılabilecek noktadan 10 metre genişliğinde bir ma
hal, umumun isi ifadesine mahsus olarak, serbest 
bırakılacak! ir. 

(i) Muhafazası istenilen âbide ve mabetlerin 
her I a rafı en az 10 metre genişliğinde açık bulun-
durulacaktır. 

11) Yolların geınişliği (yaya kaldırımları da
hil en az 9, 5 metre olmak üzere ihtiyaca göve tes-
bit olunacaktır. Bu takdirde yolun her iki ta
rafından iki metre 25 santimetre genişliğinde 
yaya kaldırımları için yev ayrılacaktır. Şehir 
ve kasabalar keııarlarrndaki bir taraflı yollar
da bu miktar fennî ve mahalî sebeplere müste-

I nidem belediye encümenlerince yol genişliği 4,5 
metre olmak üzere 6 metreye kadar indirilebilir. 

i ) Yol genişlikleri 9,5 adedine 2,5 metre zam-
molunarak kati ihtiyaca göre 12, 14,5 ve 17 metre 
gibi yollar yapılır. 9,5 metreden geniş olan yol
lara ağaç dikilir. 

-I) Yollar en az 1/250 meylinde olacaktır. 
Meyil, ana caddeleri için imkan bulundukça, % 4 
ü ve caddeler ile sokaklar için % 10 u geçmez. 
Meylin kısa mesafelerde birden bire değişıraemesi 

I lâzımdır. 
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tnez. Meylin kısa mesafelerde birdenbire değişme
mesi lâzımdır. 

K - Bir münlıaııi ile devamı lâzımgelen dokuz 
buçuk mel reden geniş caddelerde münlıaııi nısıf 
kutru en aşağı 100 metre olacaktır. Münhani nı
sıf kutru katî lüzuma binaen 50 metreye kadar 
tenzil edilebilir ise de bu takdirde münhani başın
da yol genişliği yüzde elli tezayüt edecektir. 

1; - Bir münhani ile devamı lâzımgelen dokuz 
buçuk metre ve daha dar yollarda münhani nısıf 
ktılru en aşağı elli metre olmalıdır. Münhani nı
sıf kutru katî lüzuma binaen 80 metreye kadar 
lenzil olunabilir ise de bu takdirde yol genişliği 
ne ise bu genişliğin nısfı kadar yol başları geniş 
olacaktır. 

Kısa mesafelerde makûs ve gayrimütenasip mün
halı ilerin temadi etmemesi lâzımdır. 

M - Müstakbel imar haritasında yolların mevki 
ve ehemmiyetine göre binaların şekli ve kat adet
leri ve yükseklikleri tesbit olunacaktır. 

Müstakbel imar haritasının tatbiki 

MADDE 5 — Müstakbel imar haritası, kati-
leştiği tarihten itibaren belediye kanununun. 15 inci 
maddesinin 80 uncu fıkarsına tevfikan beş senelik 
programa ithal edilerek haritanın tatbiki için icap 
eden fennî tafsilât plânlan ve hesaplan beş sene 
içinde ikmal ve tatbik edilmek mecburidir. 

Maamafih birinci beş senede tatbik ve ikmali 
mümkün olmıyan kısımların ikinci veya üçüncü 
beş senelik programlara terki belediye meclisinin 
esbabı mucibeli kararı üzerine Dahiliye vekâletinin 
tasvibine bağlıdır. 

Arsaların tevhit ve tevzii 

MADDE 6 — Belediyeler, müstakbel imar 
haritasının tatbiki sırasında, mevcut arsaları plân 
icabalma ^üvc tevhit veya ifraz etmeğe ve arsa 
sahiplerinin istihkakına göre münferiden veya şa
yian tevzi etmeğe veya arsanın bitişik bulunduğu 
bina sahiplerine kıymeti mukabilinde temlike salâ
hiyet t ardır. 

Tevhit ve ifraz ve tevzi hususunda arsaların 
halihazır mesaimi sat biyesi ve mevkii ve kıymeti 
ve arsa sahiplerinin istihkakı esastır. 

Arsaların tevhit ve ifraz ve tevziini gösteren 
haritanın tatbiki belediye encümeninin tasdi kına 

de dördü ve caddeler ile sokaklar iç/in yüzde onu 
geçmez. Meylin kısa mesafelerde birden bire 
d eğişm em esi 1 â zrmdı r. 

K. - Bir münhani ile devamı lâzımgelen do
kuz buçuk metreden geniş caddelerde münhani 
nısıf kutru en aşağı 100 metre olacaktır. 
Münhani nısıf ku t ru katî lüzuma bina
en 50 metreye kadar tenzil edilebilir ise de 'bu 
takdirde münhani bavşında yol genişliği yüzde 50' 
tezayüt edecekti ı\ 

L - Bir münhani ile devaımı lâzımgelen do
kuz buçuk metre ve daha da r yollarda münlıaııi 
nısıf kutru en aşağı 50 metre olmalıdır. Mün-
hani. nısıf kutru ka t î lüzınma binaen 30 metreye 
kadar tenzil o1 imal) i I ir ise de ıbu takdirde yol ge
nişliği ne ise bu genişliğin nısfı kada r yol 
başları geniş olacaktır. 

Kısa mesafelerde .makûs v$ gayrimütenasip 
rnünhanilerin. temadi etmemesi lâzımdır. 

M - Müstakbel imar haritasında yolların mev
kii ve ehemmiyetine güre 'binaların ve kat adet
leri ve yükseklikleri tesbit olunacaktır. 

• < - i ı 

Müstakbel imar haritasının tatbiki 

MADDE 5 — Müstakbel imar haritası kati-
leştiği tarihten itibaren belediye kanununun. 1.5 
inci maddesi 80 uncu fıkrasına tevfikan beş sene
lik programa ithal edilerek ıharitanm tatbiki için 
icap eden fennî tafsilât plânları ve hesapları beş 
sene için ikmal ve ta tbik edilmek meciblıridir. 

Maamafih birinci beş senede tatibik ve ikmali 
mümkün olmayan kısımların ikinci veya üçüncü 
beş senelik programlara terki belediye meclisi
nin esbabı mucibeli kararı üzerine Dahiliye ve
kâletinin tasviıbine bağlıdır. 

Arsaların tevhit ve tevzii 

MADDE 6 — A - Belediyeler müstakbel imar 
hari/tasının tatbiki sırasında mevcut arsaları plân 
ica-batına göre tevhit veya ifraz etmeğe ve arsa sa
hiplerinin istihkakına göre münferiden veya şa
yian tevzi etmeğe veya arsanın bitişik bulun
duğu bina salı iplerine kıymeti mukabilinde fcem-
1 ike salâh iy et tardır . 

Tevhit ve ifraz ve tevzi hususunda arsaların 
hali hazır mesaha i. satıh iyesi ve mevkii ve kıy- -
meti ve arsa sahiplerinin istihkakı esastır. 

Arsaların tevhit ve ifraz ve tevziini gösteren 
hari tanın tatlbikı Belediye encümeninin tasdiki-



K) IVır münhani ile devamı İâzımgeİen 9,5 
metreden geniş caddelerde münhaıni nısıf kutru 
en aşağı 100 metre olacaktır. Münhani nısıf 
kutru katı lüzuma binaen 50 metreye kadar in
dirilebilir ise de bu takdirde münhani başında 
Vol genişliği % 50 artacaktır. 

\j) Bir münhani ile devamı İâzımgeİen 9,5 
metre ve bundan dar yollara münhani nısıf kut
ru katî lüzuma binaen 30 met rey e indirilebilir 
ise de bu takdi rde yol genişliği ne ise bu geniş
liğin nısfı kadar yol başları geniş olacaktır. Kı
sa mesafelerde makûs ve gayri mütenasip mün-
hanilerin temadi etmemesi lazımdır. 

M) Müstakbel şehir haritasında yolların mev
kii ve ehemiyetine göre binaların kat adetleri ve 
yükseklikleri tesbit olunacaktır. Şehir harita
ları yapılıncaya kadar belediyeler bu fıkranın 
hükmünü tatbika salâ'hiyettardır. 

MADDE 5 — .'Dahiliye encümeninin teklifi 
aynen 

MADDE (• — Dalıiliye encümeninin teıklifi 
aynen 
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bağlıdır. Müstakbel imar haritası dahilindeki ar-1 
saların tevhit ve ifraz ve tevziinde mesahai sathiye-
lerin aynen muhafazası kabil olmadığı takdirde tev
ziat nihayet yüzde on beşe kadar noksan ile yapılır. 

Müstakbel imar hari talar ının tanziminden son
ra arsalarda yapılacak ifraz muamelesi belediye
lerce tasdik olunmadıkça tapu dairesince tescil 
oluna naz. 

tmar haritasının tatbiki dolayısile ada dahi
linde kalarak münferiden bina inşasına müsait ol-
mıyan arsalarla methal veya mahreci olmaması 
hasebile kullanılmağa müsait bulunmıyan bina
lar belediyece istimlâk edilir ve imar hari tasında 
gösterilen arsalara ilhak edilmek üzere istimlâk 
bedeli ilhak olunacak arsa veya bina sahibinden 
altı sene müddetle ve üç taksi t te tahsil olunur. 

na bağlıdır. Müstakbel imar haritası dahiİinüV 
ki arsaların tevhit ve ifraz ve tevzi inde mesahai 
sathiyelerin aynen muhafazası kaini olmadığı 
takdirde tevziat nihayet yüzde on beşe kadar 
noksan ile yapılır. 

Müstakbel imar haritalarının tanziminden 
sonra arsalarda yapılacak ifraz muamelesi bele
diyelerce tasdik olunmadıkça tapu dairesince tes
cil olunamaz. 

tmar haritasının tatbiki dolayısile ada dahi
linde kalarak münferiden bina inşasrna müsait 
olmayan arsalarla metli a I veya maili reci OIHKI ma
sı 'hasebi!e kullanılmağa müsait bulunmayan 
binalar belediyece istimlâk edilir ve imar ha
ritasında gösterilen arsalara ilhak edilmek üzere 
istimlâk bedeli ilhak olunacak arsa veya bina sa
hibinden altı sene müddetle ve üç taksi t te tahsil 
olunur. 

B - Belediyeler, imar hududu içinde bulunan 
mahallerde tasdikli ve kati plânı tatbik ederken 
binaların yola giden arsalarından artan kısım -
İrrtıda ve o mahallerde »alı ipi eri. tarafından, he
nüz üzerlerine 'bina, yapılmayan veyahut mevcut 
binaları yanarak veya yıkılarak kalmış olan ar
salardan üzerlerine imar plânına göre bina ya* 
pılması mümkün olmayanları yanındaki arsa ve 
binalarla şuyulandırarak birleştirmeğe ve yeniden 
plânın icaıbatına ve arsa sahiplerinin istihkakına, 
göre arsa ve bina sahiplerine tevzie salâhiyet t ar
dır. 

O - Plâna uygun olarak açılan yollarda yapr-
lan tadiller sebebile istifa-de edilemeyecek bir hale 
gelmiş olan binalar arsa. hükmündedir. 

İstifade olunabilecek halde kalan bina yannıa-
dike.ii, veyahut yıkılma istidadı gösterme
dikçe veyahut B fıkrasında birleştirmeğe tâbi 
tutulacakları gösterilen arsa ve binalara bitişik 
olmadıkça bu hükme tâbi tutulamazlar. 

D - Yukarıki fıkralar mucibince şuyulandı-
rılacak mahallerin şuyuunu izale aşağıdaki biçim
de yapıl ır : 

Şuyulu arsa ve binalara belediyenin bir mü
hendis veya kalfa ile ticaret odasınca kendi aza
larından gösterilecek ve belediyece emlâk sa
hiplerinden seçilecek birer zatten mürekkep bir 
heyet tarafından kıymet takdir olunur. 

Kfyınel takdirinde o tarihteki alını ve satım 
esas ittihaz edileceği gibi bir binanın bir cüzüne 
kıymet takdiri lâzım geldikte o cüzün ayrılmasi-
le kalacak kısımda yapacağı tesir dikkat naza-

http://dike.ii


- 2 3 -



- 24 -

Bina yapılması nıenedilerı mahallerin 
istimlâki 

MADDIO 7 --- AltıiH'i madde mucibince bina 
yapılması menedilcn mahaller beş sene içinde be
lediye tarafından istimlâk veya sahibinin rızssı 
olduğu takdirde müstakbel imar haritasına muta
bık diğer bir mahal ile mübadele edilir. 

Umumun menfaatine mahsus mahaller için 
resmî müesseselere ait yerlerin terki 

MADDE 8 — Müstakbel imar hari talar ında 
yol ve yeşillik gibi umumun menfaatine mahsus 
olarak gösterilmiş bulunan yerler tesisi veya bu 
gibi yerlerin genişletilmesi idarei hususiye, ve 
maliyeye ait arazi ve arsaların istimlâkini .icap 
ettirirse beledyenin teklifi ve İcra Vekilleri He
yetinin k a r a n ile bu yerler belediyeye parasız ter-
kedilir. Ancak bu yerler üzerinde müsakkafat 
bulunduğu takdirde hali hazır kıymeti takdi r e-
dilerek bedeli belediye tarafından tesviye olunur. 

Yol ve meydan üzerinde inşa edilecek binalar 

MADDE 9 — Müstakbel imar haritasına göre 
tesis ve tevsi ve tanzim edilecek yol ve meydanlar 

rnıa alınır. 
Şüyu I ıı hisselerde şuyuun izalesi ve müzayede 

bedelinin hisse sahipleri arasında hisseleri nis-
netinde tevzii tapu -ve kadastro müdürlüklerin
ce yapılacak müzayede ile olur. Müzayede müd
deti on beş gündür. Müzayede neticesinde or
takların haklan hisseleri uisbetinde taksim edi
lir. Müzayede neticesinde hisse sahipleri tara
fında verilen fiat, muhammen kıymetin üs
tüne çıkabilir. Muhammen kıymeti bulmadığı 
takdirde veyahut ortaklardan birisinin teklifile, 
ortaklardan maada diğer taliplerin de iştirakile 
açık ar t t ı rma yapılır. Bunun da müddeti on 
beş gündür. Bu müddetin hitamında takarrür eden 

' bedelle ihale yapılır. 
Müzayedede usulen muhammen kıymetin 

yüzde yedi buçuğu depozito olarak alınır, ortak
ların hisseleri, kıymetleri uisbetinde pey akçesi 
olarak kabul olunur. 

Bina yapılması menedilcn mahallerin 
istimlâki 

M. A. DDK 7 —Alt ınc ı madde mucibince bina 
yapılması «meııedilen mahaller beş sene içinde be
lediye tarafından istimlâ'k veya sa'hibinin rizası 
olduğu takdirde müstakbel, imar haritasına 
mutabık diğer bir mahal ile mübadele edilir. 
Tanzim ve tasdik edilmiş olan plânları ta tbika 
başlamış şehirler için mezkûr müddet plânın 
tatbikinden başlar. 

I bu um un menfaatine mahsus mahaller için 
resmî müesseselere ait yeı-lerin terki 

M A DDK S — Müstakbel imar haritaların
da yol ve yeşil I iık gibi umumun menfaatine mah
sus olarak gösterilmiş bulunan yerler tesisi veya 
bu gibi yerlerin genişletilmesi ve idarei hususiye, 
ve maliyeye ve evkafı nıazbutaya ait arazi ve 
arsaların istimlâkini icap ettirirse belediyenin 
teklifi ve tera Vekilleri Heyetinin karar ı ile bu 
yerler belediyeye parasız terkedilir. Ancak bu 
yerler üzerinde müsa'kkafat bulunduğu takdirde 
hali hazır kıymeti takdi r edilerek bedeli beledi
ye tarafından tesviye olunur. 

Yol ve meydan üzerinde inşa edilecek binalar 

MADDE 9 — Müstakbel imar haritasına gö
re tesis ve tevsi ve tanzim edilecek yol ve mey-
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üzerinde yeniden yapılacak binalar yüksekliği ve 
cephelerinin inşa tarzı ve arsalarının genişliği 
hakkında talimatnamesine tevi'ikaıı karar la r itti
hazına belediye meclisleri salâhiyettardır . 

Belediye meclislearinin bu k a r a r l a n nahiye ve 
kazalarda kaymakamın ve vilâyetlerde valinin 
lasdikı ile katileşir. 

Fasıl : 2 

Yapılar ve tamirler 

inşaat için müracaat 

MA DDK .10 — Resmî ve gayriresmî bütün in
şaat için belediyelere, tahriren müracaat edilir. 

Hu müracaatnameye üçer adet 1/500 mikyasın
da arsanın vaziyet plânı ile 1/100 mikyasında in
şaat plânını leffetmek lâzımdır. 

Belediyeler, yapılacak binanın hususiyetine gö
re daha büyük mikyasta haritaya ve plâna ait he
sapları tetkika ve daha fazla izahata lüzum görür
ler ise tahriren talep etmeğe salâhiyettar ve yapı 
sahipleri bunları tahriren vermeğ meburdur. 

Yapılması menedilen veya şarta talik olunan 
bina sah i piri ne esbabı mucibe ile nihayet on gün 
içinde tahriren cevap verilir. Bu müddet içinde 
cevap alınryan müracaat sahibi yapıya başlamrya 
ve plânlarına göre yapıyı tamamlamıya salâhiyet
tardır. Hususî fen ve ihtisas icaplarının tatbikına 
lüzur. gösteren yapılar için o fen ve ihtisas kaide
leri cari olur. 

Ruhsatname ve belediye, kontrolü 

MADDE 11 - - Müstakbel imai' haritası hududu 
dahilinde yeniden her ıu'rvi yapı yapılabilmek için 
evvel emirde arsasının vaziyet plânı tetkik oluna
rak imar plânına uygun olduğu anlaşılmadıkça mü
saade edilemez. 

Belediyeler, yapılar ve tamirler ve ilâveler için 
istenilen ruhsatnameyi, bunların lâzım şart lan haiz 
olup olmadıklarını kontrol ile fennî tedbirleri itti
haz, ettirdikten sonra verilir. t 

Belediyeler, müracaat sahiplerinin fennî müş
küllerine çalışma saati içinde şifahen cevap ver
mekle mükelleftir. 

İler türlü yapının istimalinden evvel belediye-

danların yanlarında yeniden yapılacak binalar 
yüksekliği ve cephelerinin inşa tarzı ve arsala
rının genişliği hakkında talimatnamesine tevfi
kan karar lar ittihazına belediye meclisleri salâ
hiyettardır . 

Belediye meclislerinin bu karar lan nahiye 
ve kazalarda kaymakamın ve vilâyetlerde vali
nin tasdi kile katileşir. 

Fasıl : 2 

Yapılar ve tamirler 

İnşaat için müracaat 

MADDE 10 — Resmî ve gayriresmî bütün 
inşaat için belediyelere tahriren müracaat edilir. 

Plânı olup tatbik edilmekte bulunan holdeler 
ile belediye fen memuru bulunan •beldelerde bu 
müracaatnameye üçer adet 1/500 mikyasında 
arsanın vaziyet plânı ile 1/100 mikyasında in
şaat plânını lef etmek lâzrmdır. 

Belediyeler yapılacak binanın hususiyetine 
göre daha büyük (mikyasta haritaya ve plâna ait 
hesapları tetkike ve daha fazla izahata lüzum gö
rürler ise tahriren talep etmeğe salâhiyettar ve 
yapı sahipleri bunları tahriren vermeğe mecbur
dur. 

Yapılması menedilen veya şarta talik olu
nan »bina saıhiplerine eshab ınıucibe ile nihayet 
on beş gün içinde tahriren cevap verilir. Bu 
müddet içinde cevap almayan müracaat sahibi 
yapıya başlamağa ve plânlarına ^övo yapıyı ta
mamlamağa salâhiyettardır Hususî fen ve ihti
sas icaplarının tatbikine lüzum gösteren yapı
lar için o fen ve ihtisas kaideleri cari olur. 

Ruhsatna'ine ve belediye 'kontrolü 
• 

MADDE 11 — Müsta'kbel imar haritası hu
dudu .dahilinde 'hev nevi yapı yapılabilmek için 
evvelemirde vaziyet plânı tetkik olunarak imar 
plânına uygun okluğu anlaşılmadıkça (müsaade 
edilemez. 

Belediyeler, yapılar ve -tamı iri er ve ilâveler 
iç.in islenilen ruhsatnaımeyi, ıbunlarııı lâzım 
şar t lan haiz olup olni'adıklarını ıkontrol ile fen
nî tedbirleri ittihaz ettirdikten sonra verirler. 

Belediyeler, müracaat sahiplerinin fennî 
müşkillerine çalışma «aalı içinde şifahen ce
vap vemnekle mükelleftir. 

Her türlü yapının kst hilalinden evvel bele-
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MADDE 10 — Dahiliye encümenini teklifi 
fiyııoıı 

MADDE 11 — Dahiliye encümeninin teklifi 
aynen 



lere müracaat olunup fennî ve uınıımî hıfzıssıhha 
kanunu hükümlerine uygun olarak ikmal edildi
ğini mübeyyin rapor alınmadıkça isli mali mem
nudur. 

Ruhsal nameden sonra yapılarda tadiller 

MA DDK 12 — Belediyeler ruhsatnameye ar
sanın plânına ve yapının mevkiine «'öre bu kanun 
hükümlerinin tamamen tatbiki için lâzımgelen ka-
yitleri ilâve ve yapı sahiplen de yapıyı o surette 
bit irmeğe mecburdur. 

Yapı sırasında yapılacak tadiller için 10 uncu 
maddenin son fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

Ruhsatname hilâfına yapılar 

MADDE 115 Ruhsatname almadan başlanı
lan yapılar belediyelerce derhal durdurulur . Yapı 
esas itibarile mahzurlu görülmez ise plânların tas
diki cihetine gidilmekle beraber ruhsatname bedeli 
ceza olarak dört kal istifa edilir. Yapı esas itiba
rile mahzurlu bulunur ve bu kanun hükümlerine 
uygun görülmez ise yıktırılır. Ruhsatname alındığı 
halde hükümlerine riayet edilmeksizin devam eden 
yapılar derhal durdurularak ruhsatname, hüküm
lerine muhalefetin derecesine göre atideki tarzda 
muamele tatbik olunur. Eğer ruhsatname hilâfın
da yapılan işler mahzurlu görülmez ve bu kanun 
hükümlerine mugayir bulunmaz ise tasdik edilmek
le beraber ruhsat resmi ceza olarak dört kal istifa 
edilir. 

Yapılan işler esas itibarile mahzurlu ve bu ka
nun hükümlerine mugayir görülürse yapı yıktırı
lır. Arsanın imar plânına uygun olmamasından 
dolayı tahriren menedildiği veya müsaade edilme
diği halde devam edilen yapılar kezalik yıktırılır. 

Yukariki fıkralar hükmünce .yıktırılacak bina
ların yıktırılması hakkında belediye encümenlerin
ce verilecek kararlar ashabına tebliğ olunur. Bu 
karara sahiplerinin bir hafta zarfında mahallî ida
re heyeti ne/dinde, itiraza salâhiyetleri' vardır. İda
re heyeti kararı lâzimülin fazdır. 

Yıkılan binanın enkaz bedelinden ilk evvel yık
ma masrafı istifa olunur. 

ıdiyelere müracaat olunup belediyelerce .kabul 
olunan inşaat plânına ve o plândaki fennî ve 
umumî lııfzıssıhlıa kanunu hükümlerine uy
gun olarak ikmal edildiğini .mübeyyin rapor alın
madıkça istimali umumudur. 

liıı tclkikal i e iı ı inşaat, 'Sahiplerinden ayrı
ca ücret, ve masraf alınımaz. 

.Ruhsat.nameden sonra, yapılarda tadiller 

MADDE 12 — Belediyeler, ruhsatnameye 
arsan m. plâ'nuıa, ve yapının (mevkiine göre bu 
kanun bükümlerinin tauııa'men tatbiki için lâ-
zı.mıgeleıı kay itleri ilâve ve yapı «alıipleri, de 
yapıyı o surette bilinmeğe tıneebundur. 

Yapı .sırasında yapılaeaık tadiller için. onun
cu ve on birinci maddeler 'hükümleri tatbik 
edilir. 

Ruhsatname hilâfına yapılar 

MADDE i:> Ruhsatname almadan başla
nılan yapılar belediyelerce derhal durdurulur . 
Yapı esas itibarile (mahzurlu görülmez ise 
plânların tasdiki cihetine gidilmekle beraber 
ruhsat ınune bedeli dört kat istifa edilir. Yapı 
esas itibarile mahzurlu bulunur ve bu ka
nun hükümlerine uygun görülmez ise yıktırılır. 
Ruhsatname alındığı halde hükümlerine riayet 
edilmeksizin devam eden yapılar derhal durdu
rularak ruhsatname hükümlerinle muhalefetin 
derecesine göre atideki tarzda muamele tatbik 
olunur: Eğer ruhsatname hilâfında y.apılan iş
ler mahzurlu görülmez ve bu kanun hükümleri
ne mugayir bulunmaz ise tasdik edilmekle bera
ber ruhsat resmi dört kat istifa olunur. 

Yapılan işler esas i t ibarile mahzurlu ve ka
nun hükümlerine mugayir görülürse bu mahzur
lar ve kanun hükümlerine uygun görülmeyen 
cihetler ıslah ettirilir. Islah edilmeyecek halde 
ise yıktırılır. Şehrin umumî plâıuna göre yola 
ve meydana tecavüz eden aksam yıktırılır. Ar
sanın imar plânına, uygun olmamasından dolayı 
tahriren menedildiği veya müsaade edilmediği 
halde devanı edilen yapılar kezalik yıktırılır. 

Yıvkarıki fikralar hükmünce yıktırılacak bi
naların yıktırılmasr hakkında belediye encü
menlerince verilecek karar lar ashabına tahriren 
tebliğ olunur. Bu karara sahiplerinin 'bir hafta. 
zarfında mahallî idare heyeti nezdinde itiraza sa
lâhiyetleri vardır. İdare heyeti kararı katî ve 
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MADDE 12 — Dahiliye encümeninin teklifi 
aynen 

MADDE İÜ — Dahiliye encümeninin teklil'i 
aynen 



lM) 

Ruhsatnamenin yapı yerine asılması 

M A 1)1) II H —iler yapı yerinde plân ile fennî 
hesapların ve ruhsatnamenin bir levhaya asılı ola
rak bulundurulması lâzımdır. 

Yapı sahibi ruhsatnameyi aldıktan sonra işe 
başlıyaoağı günü, üç gün evvel belediyeye haber 
vermeğe* mecburdur. 

Yapın m tahta perde ile çevrilmesi 

MA 1)1)10 15— Yapı ve tamir esnasında yaya kal
dırımı bir mel re serbest kalacak surette yapının 
tahta perde ile çevrilmesi ve yolun yapı malzemesi 
ile doldurulmaması ve kirletilmemesi ve icabında 
geceleri yolun tenvir edilmesi lâzımdır. Bu lâzi-
meye riayet edilmediği takdirde belediye idaresi ya
pıyı derhal durdurmağa salâhiyettardır. 

I'zun zaman için tatil edilen yapının etrafında
ki, iskeleyi yıkıp tahta perdeyi cephe hattına kadar 
geri çektirmeğe belediyeler salâhiyettardır. 

Ruhsatname müddeti ve uzatılması 

MA DDK 16 — Ruhsatname müddeti, ita tari
hinden itibaren bir senedir. Bu müddet geçtikten 
sonra yapıya başlanılmamış ise ruhsal namenin tec
didi lâzımgelir. İnşaata başlanıpta iki sene terke-
dilirse yeniden ruhsatname için belediyeye müra
caat edilmesi lâzımdır. 

Muvakkat bir zaman için yapılmasına izin ve
rilmiş olan tesisatın müddeti ruhsatnamede tesbit 
edilir ve zamanı gelince belediye encümeni karan 
ile temdit olunmadığı takdirde yıktırılır. 

Ruhsatname- alınmasını icap ettiren tamirat 

MADDE 17 — Ruhsatname alınmasını icap et
tiren tamirat şunlardır: 

A - Bir binanın büyüme ve küçülmesini istil
zam eden veya binanın cephelerini değiştirecek ma
hiyette olan tadil ve tamirler. «Badana, boya ve sı
va müstesnadır.»,, 

B - Sokak üzerinde iskele kurmayı icap ettiren 

lâzimül infazdır. 
Yıkılan binaların ankaz bedelinden ilk evvel 

yıkma masrafı istifa olunur. 

Ruhsatnamenin yapı yerine asılması 

MADDE 14 — Her yapı yerinde plân ile fen
nî hesapların ve ruhsatnamenin bir levhaya asılı 
olarak bulundurulması lâzımdır. 

Yapı sahibi ruhsatnameyi aldıktan sonra işe 
başlayacağı günü üç gün evvel belediyeye ha
ber vermeğe mecburdur. 

Yapının tahta perde ile çevrilmesi 

MADDE 15 — Yollar üzerinde veya yollara 
beş metreden az mesafede yapılan yapı ve tamir 
esnasında yaya kaldırımı bir metre serbest kala
cak surette yapının tahta perde 'ile çevrilmesi ve 
yolun, yapı malzemesi ile doldurulmaması ve kir
letilmemesi ve icabında geceleri yolun tenvir 
edilmesi lâzımdır. Bu lâziımeye riayet edilmediği 
takdirde belediye idaresi yapıyı derhal durdur
mağa salâhiyettardır. 

Uzun zaman için tadil edilen yapının etrafrn-
daki iskeleyi yıkıp tahta perdeyi cephe hattına 
kadar geri çektirmeğe belediyeler salâıh iyotta r-
dır. 

Ruhsatname müddeti ve uzatılması 

MADDE 16 — Ruhsatname müddeti ita tari
hinden itibaren bir senedir. Bu müddet geçtik
ten sonra yapıya başlanılmamış ise ruhsatname
nin tecdidi lâzımdır, inşaata başlanıpta iki se
ne terkedıilirse yeniden ruhsatname için beledi
yeye müracaat edilmesi lâzımdır. 

Muvakkat bir zaman için yapılmasına izin ve
rilmiş olan tesisatın müddeti ruhsatnamede tes
bit edilir ve zamanı gelince belediye encümeni 
kararı ile temdit olunmadığı takdirde yıktırılır. 

Ruhsatname alınmasını icap ettiren tamirat 

MADDE 17 — Ruhsatname alınmasını icap 
ettiren tamı irat şunlardır: 

A - Bir binanın büyüme ve küçülmesini is
tilzam eden veya binanın cephelerini değiştire
cek mahiyette olan tadil ve tamirler « badana, 
boya ve sıva müstesnadır » temellerin ve !binanın 
tahkimine ait tadilât ta ruhsatname alınmasını 



MADDE 14 — Dahiliye eneümeıiiinin teklifi 
aynen 

Önünün kapatılması 

MADDE 15 — Yollar üzerinde veya yollara 
5 metreden az mesafede yapılan yapı ve tamir es
nasında yaya kaldırımı bir-metre serbest kalacak 
surette yapının şehirlerde tahta perde ile, kasaba
larla belediyesi olan diğer yerlerde tahta perde ve
ya başka bir şey ile çevrilmesi ve yolun yapı 
malzemesi ile doldurulmaması ve kirletilmemesi 
ve ica.brnda geceleri yolun aydınlatılması lâzım
dır; bunlara riayet edilmediği takdirde beledi
ye idaresi yapıyı durdurmağa salâhiyettardır. 

Uzun zaman için tatil edilen bir yapının etra
fındaki iskeleyi yıkıp tahta perdeyi cephe hat
tına kadar geri çektirmeğe belediyelerin salâhi
yeti vardır. 

MADDE 16 — Dahiliye encümeninin teklifi 
;ı vneıı 

MADDE 17 — Ruhsatname alınmasını icap 
ettiren tamirat şunlardır: 

A) Bir binanın büyüme ve küçülmesini istil
zam eden veya binanın cephelerini değiştirecek 
mahiyette olan tadil ve tamirler ile temellerin 
ve ıbinanın tahkimine ait tadilât, 

B) Sokak üzerine iskele kurmağı icap ettiren 
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her nevi* tadil ve tamirler, 

G - Binanın metaneti veya ziya ve. hava mik
tarı üzerinde tesir bırakan tamirler, 

G - Merdiven ve ocak mahallerinin değiştiril
mesi, 

I) - Apdestane ve lâğım tesisatının değiştiril
mesi veya yeniden yapılması, 

Fasıl : tf 

Yapıda riayet edilmesi lâzımgclen fennî 
şar t lar 

Sıcak ve soğuk zamanlarda yapı 

MADDE 18 — Gölgede nakıs 4 dereceden son
ra hareli yapı yapmak memnundur. İneimadı te
hir edebilecek fennî tedabir ittihaz edildiği tak
dirde belediyelerce inşaata müsaade edilebilir. Göl
gede zait 30 dereceden fazla hararet bulunursa harç 
ve betonun suluca olması ve tuğla, ile taşların suya 
bat ırılarak kullanılması belediyelerce emrolunabi-
lir. 

Binalar arasında bırakılacak mesafe 

.MADDE l!) Yekdiğerlerile birleşmesi müs
takbel imar haritasında menedilmiş olan yerlerde ya
pılacak kârgir binalar arasında en aşağı f> ve 28 
itici madde mucibince inşaata mesağ olan yerlerde 
ahşap binalar arasında en aşağı 10 metre açıklık 
bırakılacaktır. Bu açıklıklar her türlü çıkıntılar
dan ari olarak muhafaza edilecektir. 

Bu maddenin hükmü bir kimsenin kendi bah
çesi içinde yaptıracağı bir metreden fazla yüksek
likteki binalar için de e,ilidir. 

icap ettiren tamirat tan madut tur . 
B - Sokak üzerinde iskele kurmayı icap etti

ren her nevi tadil ve tamirler, 
G - Binanın metaneti veya ziya ve hava mik

tarı üzerinde tesir 'bırakan tamirler, 
G - Merdiven ve ocak 'mahallerinin değişti

rilmesi, 
D - Aptesaııe ve lâğiıitı tesisatının 'değiştiril

mesi veya yeniden yapılması. 

MADDE 18 — Mühendis, mimar ve inşaat 
kalfası İni I un an mahallende inşaata nezaret ile 
mesuliyetini demlide etmiş olan mühendis, mi
mar veya kalfa, her hangi bir sebeple olursa. 
olsun inşaattan çekildiği takdirde belediyeyi tah
riren ve resmen haberdar etmeğe mecburdurlar . 
Aksi takdirde inşaatın sonuna kadar kanunî 'me
suliyetten kurtulamaz. İnşaat sahiplerinin ye
niden gösterecekleri mühendis, ıuiımar ve kalfa
lar dahi mesuliyeti demlide etmeden inşaata de
vanı edemezler. 

Fcisıl : 3 

Yapıda, riayel, edilmesi lâzıınych.ıı. 
fennî mrlUfr 

Sıcak ve soğuk zaıinanhırda yapı 

MADDE 19 — Gölgede nakıs dört dereceden 
sonra harçlı yapı yapmak 'memnudur. İneimadı 
tehir 'edebilecek fennî tedai)ir ittihaz edildiği tak
dirde belediyelerce inşaata, müsaade edilebilir. 
Gölgede zait 30 dereceden fazla hararet hu I unu ma. 
hart; ve betonun suluca olması ve ıfuğla ile taşla
rın suya, batırılarak kullanılması belediyelerce em-
ırolunabilir. 

i t ina lar ın arasında bırakılacak mesafe 

MADDE 20 Birinci madde mucibince ya
pılacak yeni plana göre bitişik hin a. yapılması ıııc-
ııedilen yerlerde yapdaeaik her kârgir binanın iki 
tarafında en aşağı ikişer huçııık ve 2<S inci madde 
mucibince inşaata mesağ verilen yerlerde yapı
lacak her ahşap binanın iki taırafında, en aşağı,be
şer metre açıklık 'bırakılacaktır. Bu açıklıklar üze
ri kapalı her türlü çıkınlılardan ari olarak (muha
faza edilecektir. 

Bu gibi yerlerde şahıslar uhdesindeki arsala
rın miktarı böyle açıklıklar bırakılarak bina yap-



her nevi tadil ve tamirler, (Badana, boya ve sıva 
için ruhsatiye alınmayacağı gibi bunlar: yapmak 
üzere kurulacak iskele için de ruhsatiye alın
maz) . 

C) Binanın metaneti veya ziya ve hava mik-
tan üzerinde tesir bırakan tamirler, 

Ç) Merdiven ve ocak yerlerinin değiştiril
mesi, 

D) Aptesane ve lâğım tesisatının değiştiril' 
•mesi veya yeniden yapılması. 

MADDE 18 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 19 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 20 — Birinci madde mucibince ya
pılacak yeni plâna göre bitişik bina yapılması 
yasak edilen yerlerde yapılacak her kârgir bina
nın iki tarafında en aşağı üçer ve 28 inci mad
de mucibince inşaata mesağ verilen yerlerde ya
pılacak her ahşap binanın iki tarafında en aşa
ğı heşer metre açıklık bırakılacaktır. Bu açık
lıklar üzeri kapalr ılıer türlü çıkıntılardan ari 
olarak muhafaza edilecektir. Bu gibi yerlerde 
şahıslar uhdesindeki arsalarm miktarı böyle açık
lıklar bırakılarak bina yapmağa müsait olmayıp-
ta iki tarafında sa.hipli arsalar bulunursa fi ner 
madde hükmünce muamele yapılır. 
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Binalar altında yapılacak dükkânlar 

MADDE 20 — Binaların altında dükkân yapı
labilmesi için belediyenin mezuniyet vermesi lâzım
dır. 

Arsaların yol seviyesine göre düzeltilmesi 

MADDE 21 — Müstakbel imar haritasına na
zaran ve sokakların alacağı yeni iri ifa seviyesine 
göre arsa sahiplerinin - aharın hukukunu sıyanet 
etmek şartile - arsalarını belediyelerin vereceği ta
limat dahilinde tanzim etmesi lâzımdır. 

Yaya kaldırımlarının şekli 

MA DDK 22 — Yaya kaldırımlarının ayni ada 
etrafında mütemadi olarak yapılması mecburidir. 
Yaya kaldırımlarından bina içine araba geçirilmesi 
gibi bir lüzum halinde yol ortası, kenarının yaya 
kaldırım ile fennî bir 1 arzda birleştirilmesi icap 
eder. 

Binaların rengi 

MADDE 23 — Bina cephesi ve renklerinin 
bahçe duvarı parmaklıklarının . mevkie uygun ol-
masr için belediyeler tebligat yapmağa salâh iyot
lardır. 

mağa müsait olmayıpta iki tarafında sahipli arsa
lar bulunursa- 1663 numaralı kanun ile ona ilâve
ten yapılan kanun ahkâmına göre (muamele olu
nur. 

iki tarafında arsa. 'bulunımayıpta binalar bu
lunursa bu yer şuyıüandırrlarak altıncı madde 
mucibince kıymeti muka.bilinde iki tarafındaki 
bina sahiplerine temlik olunur. 

Münferit binaların arka bathçeleri dahilinde 
sa'hiplerinin yaptıracakları atelye, garaj , odun
luk, kömürlük, mut bak gibi müştemilâtın ir-
til'aı iki buçuk metreyi tecavüz etmeyecek ve 
bu maddedeki açıklıklara tâbi olmayacaktır. 

Arsaların yol seviyesine göre düzeltilmesi 

MA DDK 21 — Müstaikbel imar haritasına 
nazaran ve sokakların alacağı yeni irtifa se
viyesine göre arsa sahiplerinin - aharın hu
kukunu sıyanet etmek şartile - arsalarını bele
diyelerin vereceği talimat dahilinde tanzimine 
belediyece müsaade edilir. 

Yaya. kaldırımlarının şekli 

MA DDK 22 — Yaya ıkaldınımlarmın ayni 
ada etrafında mütemadi olarak yapılması mec
buridir'. Yaya kaldırımlarından bina içiııc 
araba geçirilmesi gibi bir lüzum halinde yol 
ortası, kenarının yaya kaldırım ile fenni bir 
tarzda, birleştirilmesi icap eder. 

Yaya kaldırımı yapılmamış olan yerlerde 
bina sahipleri tarafından yaptırı lacak yaya kal
dırımların dahi belediye tarafından tesbit edi
len şartlara uygun olması lâzımdır. Sonradan 
bütün adanın yaya kaldırımları yapılırken bu 
suretle evvelden yapılmış olan kısım sahibine 
bundan dolayı bir mükellefiyet tahmil edilmez. 

Binaların rengi 

MADDE 23 — Her caddenin binalarının 
cepheleri ile bahçe parmak İrklarına vurulacak 
boyaların renklerini ve parmaklıklarının şekli
ni tayine belediyeler salâhiyettardır. Yeniden 
bina yapanlar ve mevcut binaların 'boyalarını 



İki tarafında arsa bul uı im ayıpta binalar lm-
lunursa bu yer şuyıılandırrlarak altıncı madde 
mucibince kıymeti mukabilinde iki tarafındaki 
bina sahiplerine temlik olunur. Münferit bina
ların arka bahçeleri dahilinde sahiplerinin yap
tıracakları atelye, u-araj, odunluk, . kömürlük, 
mutfak «i'ibi müştemilâtın irtifaı iki buçuk met
reyi göçmemek şartiie maddedeki açıklıklara tâbi 
olmayacaktır; ancak bunların arkalarının kâr-
j»ir duvar olması lazımdır. 

MADDE 21 — Dahiliye eıu?ümcninin tadili 
aynen 

MADDE 22 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 23 — Her caddenin binalarının cep
heleri ile .bahçe prarmaklıklarma vurulacak bo
yaların renklerini tayine belediyelerin salâhiyeti 
vardır. Yeniden bina yapanlar ve mevcut bina
ların boyalarını yenileyecekler belediyenin kora-
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Bahçe duvarları 

Al ADI) E 24 — Bahçe duvarlarının mevkiine 
güre yüksekliği iki metreyi tecavüz etmemek üzere 
belediyelerce tesbit olunur." Bir buçuk metre yük
sekliğinde yapılan duvar üzerine bir metre yük
sekliğinde parmaklık yaptırılabilir. Meyilli yerlerde 
bahçe duvarı bu esas dahilinde kademeli yaptırılır. 

İVina çıkıntıları ve merdivenli methaller 

MADDE 25 — Bir binada yol üzerinde çıkıntı 
yapabilmek için bulunduğu yolun dokuz buçuk 
'metreden geniş olması ve cephe tulünün üçte iki
sini geçmemek suret ile yaya kaldırımından en aşağı 
üç metre yirmi beş santimetre yüksek ve arsa hu
dudundan en aşağı iki metre açıklıkta bulunması 
şarttır. Bu çıkıntıların genişliği yetmiş beş santi
metreden fazla olamaz. 

Bina methallerinde merdivenler yola ve kaldı
rıma tecavüz edemez. Tecavüz ettiği takdirde 
on beş gün içinde kaldırılması sahibine ihtar edi
lir ve kaldırılmaz ise belediye tarafından yıktırı
lır. Yıktırılma parası sahibinden alınır. 

Balkon ve taraşa ve pencere korkulukları 

MADDE 26 — Her türlü binada balkon ve ta
raşa el rafında en az yetmiş beş santimetre yüksek
liğinde (korkuluk yapılması mecburidir. Halen ek
sik olanların hemen ikmali lâzımdır. 

Her türlü binalarda pencere tabanları döşe
meden itibaren 75 santimetreden alçak olanların 
pencere dışına taban seviyesinden itibaren 60 san
timetre yüksekliğinde parmaklık konulması lâzım
dır. 

£2 em in kati ve yol seviyesi 

MADDE 27 — En arızalı arsalarda bile zemin 
katı yol seviyesinden en çok elli santimden 
aşağı ve iki metreden yukarı olamaz, 

Bodrum kapılarının ve methallerinin yol cep
hesinde olmasına müsaade edilemez. Zemin katın
da bina cephesi 10 santimi tecavüz edecek cumba 
yapılması yasaktır. Zemin-katı pencerelerinin ka

ren iley eceliler beledİ3renin (İcararina riayetle mü
kelleftir. 

Bahçe duvarlara 

Al AD D E 24 — Bahçe düvarİahılm yol üstüne 
isabet eden kısımlarının mevkiine göre yüksek
liği bir buçuk metreyi geçmemek üzere belediye
lerce tesbit olunur. Bir buçuk metre yüksekli
ğinde yapılan duvar üzerine bir metre yüksekli
ğinde parmaklık yaptırılabilir. Meyilli yerler
de bahçe duvarı bu esas dairesinde kademeli 
yaptırılır. 

Bina çıkıntıları ve «merdivenli methaller 

MADDE 25 — Bir binada yol üzerinde çı
kıntı yapabilmek için bulunduğu yolun dokuz 
buçuk metreden geniş olması ve cephe tulünün 
üçte ikisini geçmemek suretile yaya kaldırı
mından en aşağı üç metre yirmi beş santimetre 
yüksek ve arsa hududundan en aşağı iki metre 
açıklıkta bulunması şarttır. Bu çıkıntıların ge
nişliği 75 santimetreden fazla olamaz. 

Bina methallerinde merdivenler yola ve kal
dırıma tecavüz edemez. Tecavüz ettiği takdirde 
on beş gün içinde kaldırılması sahibine ihtar edi
lir ve kaldırılmaz ise belediye tarafından yıktı
rılır. bıktırma parası sahibinden aİrnır. 

Balkon ve taraşa ve pencere korkuluktan 

MADDE 26 -— Her türlü binada balkon vö 
taraşa etrafında en az 75 santimetre yüksekli
ğinde kokuluk yapılması mecburidir. 

Halen eksik olanların hemen ikmali tazimi
dir, 

Her türlü binalarda pencere tabanları dök
meden itibaren 75 santimetreden alçak olanlarıii 
pencere dışına taban seviyesinden itibaren 60 
santimetre yüksekliğinde parmaklık kdnulrüasi 
lâzımdır. 

#emin katı ve yol seviyesi 

MADÜE 27— En arızalı arsalarda bile tfeitiıil 
katı yol seviyesinden en çok elli santimden aşaği 
ve iki metreden yukarı olamaz* 

Bodrum kapılarının ve methallerinin yol eefk 
besinde olmasına müsaade edilemez, Zemin ka
tında bina cephesini on santimi tecavüz edecek 
cümıba yapılması yasaktır. Zemin katı tabanı 
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rina riayet "I e mükelleftir: 

MADDE 24 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 25 — Bir binada yol üzerinde çıkın* 
ti yapalbilmek için bulunduğu yolun 9,5 metre 
veya ıbundan geniş olması ve cephe uzunluğu

nun üçte ikisini geçmemek suretile yıaya kaldırı
mından en aşağı üç metre 25 santimetre yüksek 
ve arsa hududundan en aşağı iki metre açıklıkta 
bulunması şarttır. Bu çıkıntıların genişliği 75 
santimetreden fazla olamaz. 

Bina methallerinde merdivenler yola ve kal
dırıma tecavüz edemez. Tecavüz ettiği takdirde 
on beş gün içinde kaldırılması sahibine ihtar edi
lir ve kaldırılmaz ise belediye tarafından yıktı
rılır. Yıktırılma parası sahibinden alnır. 

MADDE 2G — Her türlü binada balkon w 
taraça. etrafında en ;ız yetmiş beş sanıl, i m et re yük
sekliğinde korkuluk veya parmaklık yapılması 
mecburidir. Halen eksik olanların 'hemen ikmali 
lâzımdır. 

Üer türlü <binal>arda pencere tabanları, döşe^ 
miöden itibaren 75 santimetreden, alçak olanla
rın pencere dışına taiban seviyesinden itibaren 
60 santimetre yüksekliğinde parmaklık konukt-
cakth\ 

MADDE 27 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 
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nallan anıldığı zaman yine bina cephesinin 10i 
saııl imden fazla »ekmemesi lâzımdır. 

Yangın duvarlai'i I 

MADDİM 28 — Ateş tesiri altında metanet Ve 
muvazeneli muhafaza edebilen bünyeye malik bi
nalara yarım kârgir ve böyle olmakla be raf »er yan
ımı sirayet ettirmiyecek kısımlardan mürekkep 
binalara tam kâr»-ir ve bu larif'e dahil olımyuulara 
ahşap bina denir. 

Şehir i(;inde birbirine bitişik yarım kârgir bina
lar arasında yangın duvarı yapılması mecburidir. 

Ahşap binalar belediye kanıımunun 114 üncü 
maddesine göre ancak münferit arsa ve bahçeler 
içinde yapılabilir. 

Işık kuyuları 

Al A DDK 2i) — Bir binada ışık kuyusu yapıl
masına. lüzum hasıl olur ise kuyunun genişliği bu l 
vasıta ile aydınlık alacak mahallin büyüklüğüne gö- | 
re lesbit edilir, iki katlı binalarda mazruplardan f 
birisi en aşağı bir metre olmak üzere dört metre I 
mıırabbaı ve daha fazla katlı olanlarda altı metre I 
murabbaı olmalıdır. Işık kuyularının, etrafı kârgir i 
olmalı ve açık renkte srvanmalr ve en aşağr katta j 
bina. dahilinde methali bulunmalıdır. | 

Kuyuların üzeri cam ile kapalı ise hava değişti
rici menfezler yapılmalıdır. I 

Soba boruları I 

MADDE 30 — Yeni yapılan binalarda soba I 
boruları mutlaka baca vasıtasile dışarıya çıkartı- j 
lir. 

Bacaların ebadı I 

MADDE 31. — Bacalar için en aşağı genişlik [ 
.14 santimetredir. Bacaların haricî satıhlarına ah
şap bir kısmın bitiştirilmesi caiz olmayıp arayerde | 
mut laka 15 santim bir açıklık bırakılmalıdır. | 

Bir bacanın müşterek iki ocak veya iki oda için i 
kullanılması caiz değildir. Yarı yana bacaların j 
arasında 12 santimetre kalınlığında tuğla bölme Ij 
yapılması lâzımdır. [ 

Baca binanın muhit duvarı içinde yapüacak | 
ise bu duvar lar 25 sait imetredcn az olduğu tak- j 
dirde bacanın haricî duvar lar ı 12 santimetre tuğ-:[ 

pencerelerinin kanatları açıldığı zaman yine bi
na cephesini on santimden fazla geçmemesi lâ
zımdır. 

Vangin duvarları 

M ADI) M 28 — (Jevre duvarları taş, tuğla ve 
bunların bulunmadığı yerlerde kerpiç ve buna 
mümasil maddelerden, iç duvarları ile döşeme ve 
tavanları tahtadan olan yapılar yarım kârgir, çev
re ve bölme duvarlarile çatıdan başka döşemesi 
ve tavanları yanmaz ve ateşi başka yei'e sirayet 
ettirmez mddeden olan yapılara tanı kârgir de
nilir. Ilımış, tabla kaplama, ve bağdadi veya du
varları tel üzerine sıvalı yapılara ahşap denilir. 
Şohir içinde 'bitişik yarım kârgir yapılar arasın
daki duvarlar çatının her yerinde kiremitten 80 
santimetre yüksek yapılacaktır. 

*• Işıklık 

MADDE 29 — Bir binada ışıklık yapılma
sı lüzum hâsıl olur ise ışuklığm genişliği bu vası
ta ile aydınlık alacak: mahallin büyüklüğüne göre 
tesıbit edilir. (İki katlı binalarda eni en aşağı bir 
metre olmak üzere dört metre murabbaı ve daha 
fazla katlı olanlar da altı metre murabbaı olmalı
d ı r ) . Işıklıklann etrafı kârgir olmalı ve açrk renk
te sıvanmalı ve en -aşağı katta bina. dahilinde 
methali bulunmalıdır. 

Isıldık I arın üzeri cam ile kapalı ise hava de
ğiştirici menfezler yapılmalıdır. 

Soba boruları 

MADDE 30 — Yeni yapılan binalarda soba 
boruları mutlaka, baca vasıtasile dışarıya çıkartı
lır. 

Bacaların ebadı 

MADDK 31 — Bacalar için en aşağı genişlik 
on dört santimetredir. Bacaların haricî satıh
larına ahşap bir kısmın bitiştirilmesi caiz olma
yıp ara yerde mutlaka on beş santim bir açıklrk 
bırakılmalıdır. 

Bir bacanın müşterek iki ocak veya iki oda 
için kullanılması caiz değildir. Yan yana bacala
rın arasrnda on iki santimetre kalınlığında tuğ
la bölme yapılması lâzımdır. 

Baca binanin muhit duvarı içinde yapılacak 
ise bu duvarlar yirmi beş santimetreden az oldu-



3 9 -

MADDE 28 — Dahiliye encümeninin tadili 
;aynen 

MADDE 29 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 30 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

AMDDE 3.1. — 13-ndalar iyin en aşağı genişlik 
14 santimetredir. Bacaların haricî satıhlarına ah
şap bir kısmın bitistiıvilnıesi caiz olmayıp ara yer
de en az 15 santim 'bir açıklık bırakılmalıdır, 

Baca binanın muhit duvarı içinde yapılacak 
ise bu duvarlar 25 santimetreden az olduğu tak

dirde bacanın dış duvarları 12 santimetre tuğladan 
ve tuğla olmayan yerlerde yanmayacak madde
lerden yapılmalıdır. 

İmalâthane bacalarının iç borularının en aşa
ğı 30 santimetre olması şarttır. 
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ladan ve tuğla olmıyan yerlerde iîıl 'rakı kabil ol-
ınıyan maddelerden yapılmalıdır. 

imalâthane bacalarının dahilî ebadr en aşağı 
30 santimetre olması şart t ır . 

• - * " 

Bacaların yükseklimi 

MADDE 32 — Bacalar şakule?ı çatıya kadar 
ürülmeli ve darn sallımdan yukarı en yüksek nok
taya nazaran 50 santimetre daha y a k a n d a olmalı
dır. Bacanın çatıdan yukar ı çıkan kısmı 1,5 met
re irtifaı geçerse bacayı demir kancalarla çatıya 
bağlamak lâzımdır. Bir bacamı; ıvni bina için
de 45 derece meyle kadar eğri yapılması caizdir. 
Bu takdirde meyil 35 dereceyi geçerse kıvrılan 
noktada iyi kapanabilecek bir temizleme menfezi 
bırakmalıdır. îki ev bacasının birbirine raptı 
memnudur. 

Döşeme seviyelerile tavan arasındaki mesafe 

MADDE 33 —- Ev ve apart ımanlarda döşeme 
seviyesi!e tavan arasında en aşağı 2,85 metrelik 
bir mesafe olmalıdır. Bodrum ve çatı katları iki 
metre yirmi santim irtifaından aşağı olamaz. Odun 
ve kömürlükler müstesnadır. 

Matbah ve aptesane ve banyo yerleri 

MADDE 34 — Banyo yerlerinin en aşağı üç 
buçuk metre mıırabbaı sathında olmak üzere bir 
metre yetmiş santimetre genişliğinde olması lâzım
dır. Aptcsnııcler en aşağı 00- 120 santim genişliğin
di! olmak üzere bir metre mıırabbaı sahasında ola
caktır. Matbahlar en aşağı iki buçuk metre geniş
likten ve yedi buçuk metre mıırabbaı mesaimi saf-
hiyedeıı küçük olamaz. Matbah, aptesane ve ban
yo döşemeleri ahşap olamaz. Matbah, aptesane ve 
banyo yerlerinin kâfi miktarda hariçten ziya ve 
hava. siması lâzımdır. 

Matbah, aptesane ve banyo yerlerinde fennî 
tedbirler 

MADDE 35 — Kanalizasyon « ana lâğım » ol
mıyan yerde kirli sular için yapılacak çukurlar fen 
dairesinde yapılmalı ve ne koku ve ne de mayiat 
harice tcreşşııh ettirilmemelidir. 

Lâğımlar ve ahırlar su kuyularından en aşağı I 

ğıı takdirde bacanın haricî duvarları 12 santi
metre tuğladan ve tuğla olmayan yerlerde ihti-
raki kabil olmayan maddelerden yapılmalıdır. 

imalâthane bacalarının dahilî ebadı en aşağı 
30 santimetre olması şart t ır . 

Bacaların yüksekliği 

M A DDK 32 - Bacalar şakiden çatıya kadar 
örül mel i ve dam sathından yukar ı en yüksek 
noktaya nazaran elli santimetre daha yukarıda 
olmalıdır. Bacanın çatıdan yukar ı çıkan kısmı 
bir buçuk metre irtifaı geçerse baca}rı demir 
kancalarla çatıya bağlamak lâzımdır. Bir ba
canın ayni bina içinde 45 derece meyle kadar eğ
ri yapılması caizdir. Bu takdirde meyil .15 dere
ceyi geçerse kıvrılan noktada iyi kapanabilecek 
bir temizleme menfezi bırakılmalıdır. îki ev ba
casının bir birine raptı memnudur. 

Döşeme seviyesile tavan arasındaki mesafe 

MADDE 33 — Ev ve apartmanlarda döşeme 
seviyesile tavan arasında en aşağı 2,85 
metrelik bir mesafe olmalıdır. Bodrum ve çatı 
kat ları iki metre yirmi santim irtifaından aşağı 
olamaz. Odun ve gömürlükler müstesnadır. 

Mutbak ve aptesane ve banyo yerleri 

MADDE 34 — Banyo yerlerinin en aşağı üç 
buçuk «nötre mıırabbaı sathında olmak üzere 
bir metre 70 santimetre genişliğinde olması lâ
zımdır. Aptesaueler en aşağı 90 - 120 santim 
genişliğinde olmak üzere bir metre mıırabbaı 
sahasında olacaktır. Mutbaklar en aşağı iki 
nıetre genişlikten ve beş metre ımurabbaı mesa-
hai 'Sathiyeden küçük olamaz. Mutbak, apte
sane ve banyo döşemeleri .malzeme ve usta bu
lunan yerlerde mut laka beton veya tuğla ola
caktır. Mutbak, aptesane ve banyo yerleri
nin kâfi miktarda hariçten ziya ve hava alma
sı lâzımdır. 

Mutbak, aptesane ve banyo yerlerinde fennî 
tedbirler 

MADDE 35 — Kanalizasyon ( a n a lâğım ) 
olmayan yerlerde kirli sular için yapılacak çu
kur lar fen dairesinde yapilima.li ve ne koku ve 
ne de mayiat harice fereşşüh e.Uirilrne.melidir. 

Lâğımlar ve ahırlar su kuyularından en 

http://yapilima.li
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MADDE 32 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 33 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 34 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 35 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 
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oıı metre mesafede olmalıdır. Bu mesafe arazinin 
cinsine ve kuyu taban ve cidarının gayrikabili nü
fuz olarak inşa edilip edilmediğine tâbi olmak 
üzere mahallî sıhhiye heyetince tezyit veya tenkis 
edilebilir. 

Yağmur borularının uzunluğu 

M A DDK 36 — Yağmur boruları kanalizasyon 
mevcut olan yerlerde doğrudan doğruya buraya ve 
olnuyan yerlerde yaya kaldırımdan 10 santim yük
sekliğe kadar aşağı indirilecektir. Halen buna 
muhalif olanların bir sene zarfında ıslahı icap eder. 

MADDIO 37 ~— Yağmur borularının kutru en I 
aşağı on iki santim olup bir binaya lâzım yağmur 
borusunun adedi şu suretle tesbit olunur: 

Yağmur boruları maktalarının mesahai sathiyesi 
mecmuu dam sathının metre murabbaı adedi kadar 
santimetre murabbama müsavi olmalıdır. 

Yağmur boruları münteha parçalan ya font bo
rudan veyahut zeminden itibaren bir buçuk metre
ye kadar siper içinde olmalıdır. 

Merdivenler 

MADDE 38 — Üç basamaktan fazla merdiven
lere korkuluk yapılmam lâzımdır. Bina methal 
merdivenlerinin ahşap olarak yapdması yagaktır. 
Ahşap merdivenler yalnız hususî evlerde yapılabi
lir. A parti m an ve mektep ve sinema ve otel gibi 
umumî yerlerde yapılamaz. Ahşap merdivenlerin 
altlarının sıvalı olmasr lâzımdır. Altı geçit olan 
merdivenlerin her noktasında bir metre 80 santi
metre yükseklik olmalıdır. 

Basamakların ebadı 

MADDE 39 — Basamak genişliği en aşağı yir
mi beş ve yüksekliği en çok on sekiz santimetredir. 
Umumî müesseselerde yükseklik en çok on sekiz ve 
genişlik en az yirmi sekiz santimetredir. Bodrum 
ve tavan arası merdi venlerinde genişlik için yirmi 
üç, yükseklik için yirmi santimetreye müsaade edi
lir. Yalnız bir aileye mahsus merdivenlerde basa
mak tülü bir metre ve kat adedi çoğaldıkça onar 
santim fazla olarak bir buçuk metre genişlikte ol
malıdır. Umumî binalarda basamak uzunluğu bir 
buçuk metre ve bodrum ve tavan arasında yetmiş. 

aşağı on metre .mesafede olmalıdır. Bu mesafe 
arazinin cinaine ve kuyu taban ve cidaruıın 
gayrikabili nüfuz olara'k inşa, edilip edilmedi
ğine tâbi almak üzere mahallî sıhhiye heyetince 
tezyit veya tenkis edilebilir. 

Yağmur borularının uzunluğu 

MADDE 36 — Yağmur boruları kanalizas
yon uneveut olan yerlerde (doğrudan doğruya 
buraya ve olmayan yerlerde yaya (kaldırım
dan on santim yüksekliğe kadar aşağı iııdirile-
edktir. Halen buna nnıılıalif olanların bir sene 
zarfında ıslahı icap eder. 

MADDE 37 — Yağmur •borularının k u t r u 
en aşağı 8 santim olup ıbir binaya lâzım yağmur 
borusunun adedi şu suretle tesbit o lunur: 

Yağmur boruları maktalarının mesahai saUhi-
yesi mecmuundan satlhının metre 'murabbaı adedi 
kadar santimetre muraıbbama müsavi olmalıdır. 

Yağmur boruları münteha parçaları ya font 
borudan veyahut zeminden itibaren bir buçuk 
metreye kadar siper içinde olmalıdır. 

Merdivenler 

MADDE 38 — Üç basamaktan fazla, merdi
venlere korkuluk yapılması lâzımdır. Bina met
hal merdivenlerinin ahşap olarak yapdması ya
saktır. Ahşap merdivenler ancak hususî binalar 
dahilinde yapılabilir. Apartman, mektep ve si
nema ve otel gibi umumî yerlerde yapılamaz. Ah
şap merdivenlerin altlarının sıvalı olması lâzım
dır. Altı geçit olan merdivenlerin her noktasın
da bir metre 80 santimetre yükseklik olmalıdır. 

Basamakların ebadı 

MADDE 39 — Basamak genişliği en aşağı 25 
ve yüksekliği en çok 1.8 santimetredir. Umumî 
müesseselerde yükseklik en çok on boş ve genişlik 
en az 30 santimetredir. Bodrum ve tavan arası 
merdivenlerinde genişlik için 23, yükseklik için 
20 santimetreye müsaade edilir. Yalnız bir aile
ye mahsus merdivenlerde basamak tulü b i r metre 
ve kat adedi çoğaldıkça onar santim fazla ola
rak bir buçuk metre genişlikte olmalıdır. Umumî 
ibinalarda basamak uzunluğu'bir buçuk metre ve 
bodrum ve tavan arasında 75 santimetre kâfidir. 

Yağmur borularının genişliği Yağmur borularının genişliğe 



MADDE 36 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 37 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 38 — Üç basamaktan ziyade merdi
venlere korkuluk yapılması lâzımdır. Bina dış 
methal merdivenlerinin tahtadan yapılması yasak
tır. Ahşap merdivenler A'ncak hususî binalar 
içinde yapılabilir. Apartıman, mektep, sinema 
ve otel gibi umumî yerlerde yapdamaz. Altı ge
çit, olan merdivenlerin her yerinde en aşağı bir 
metre 80 santimetre yükseklik olmalıdır. 

MADDE 3î) — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 
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beş santimetre kâfidir. Helezoııî, merdivenlerde 
mihverden on beş santimetre mesafede en az on san
timetre basamak genişliği olmalıdır. 

Pencere ve kapılar 

MADDE 40 — Bir mahalde açdacak pencere
lerin satıhları mecmuu en aşağı o mahal maktai uf
kisinin onda birine müsavi olmalıdır. 

A pdesta nelerde pencere genişliği yetmiş san
timetre murabbaı olmak ve döşeme seviyesinden 
pencere tabanına kadar yüksekliği en aşağı doksan 
santimelre bulunmak lâzımdır. Kapı yükseklik
leri bodrum ve tavan aralarında iki metreden alçak 
ve doksan santimetreden dar olamaz. Oda kapı
lan yüksekliği en az iki metre ve genişliği doksan 
santimel redir. Sokak kapılarının genişliği en az 
bir metredir. Umuma mahsus yerlerde içeriye açı
lır kapılar yapılması yasaktır. 

Havagazı tesisatı 

MADDE 41 — Binalar dahilinde havagazı bo
ruları ancak kaynama demir veya çelikten olabi
lir. Bilhassa kurşun boruların kullanılması yasak
tır. ^ehir dahilinde bilcümle umumî tesisat güzer
gâhlarının herkes tarafından kolayca bulunacak 
veçhile işaretler ile gösterilmesi lâzımdır. Bilhassa 
şebeke tekalu noktaları evlere girdiği noktalarda ve 
büyük binalarda kâfi surette emniyet tertibatı ya
pılması şarttır. 

Patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde siperi 
saika, ve damlarda siperler 

MADDE 42 — Mebani muhafazası; insan ve 
hayvan hayatının tehlikeden kurtarılması için be
lediye sının dahilinde patlayıcı maddeler bulunan 
yerler ile yüksek veya sivri tesisata saika siperi 
vazedilir. Keza halen mevcut olanlar ile bundan 
böyle tesisine müsaade edilecek çatılardan sathı 
ufkiye nazaran kırk beş dereceden fazla meyil za
viyesi teşkil etmiş olanlarının saçağı etrafına kor
kuluk yaptırılır. 

Fasıl : 4 

Müstakil maddeler 

Yapı tabirinin şümulleri 

MADDE 43 — Belediye teşkilâtı olan yerlerde 
her nevi yapılar « Hükümete ve resmî diğer mü-

Helezonî merdivenlerde mihverden 15 santimet
re mesafede, en az on santimetre basamak geniş-
iği olmalıdrr. 

Pencere ve kapılar 
MADDE 40 — Bir mahalde açılacak pence

relerin satıhları mecmuu en aşağı o mahal mak
tai ufkisinin onda birine müsavi olmalıdır. 

Aptesanelerde pencere genişliği 70 santimet
re murabbaı olmak ve döşeme seviyesinden pen
cere tabanına kadar yüksekliği en aşağı 90 santi
metre bulunmak lâzımdır. Kapı yükseklikleri 
'bodrum ve tavan aralarında (iki metreden) al
çak ve (90) santimetreden dar olamaz. Oda ka
pılan yüksekliği en az iki metre ve genişliği 90 
santimetredir. Sokak kapılarının genişliği en az 
bir metredir. Umuma mahsus yerlerde içeriye 
açılır kaprlar yapılması yasaktır. 

Havagazı tesisatı 

MADDE 41 — Binalar dahilinde havagazı bo
ruları ancak kaynama demir veya çelikten ola
bilir. Bilhassa kurşun boruların kullanılması ya
saktır. Şehir daıhilinde bilcümle umumî tesisat 
güzergâhlarının herkes tarafından kolayca bu
lunacak veçhile işaretler ile gösterilmesi lazım
dır. Bilhassa şebeke tekatü noktaları evlere 
girdiği noktalarda ve büyük binalarda kâfi su
rette emniyet tertibatı yaprlması şarttır. 

Patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerde siperi 
saika ve damlarda siperler 

MADDE 42 — Mebani muhafazası, insan ve 
hayvan hayatmm tehlikeden kurtarılması için 
belediye sının dahilinde patlayıcı maddeler bu
lunan yerler ile yüksek veya sivri tesisata saika 
siperi vazedilir. Keza halen mevcut olanlar ile 
bundan böyle tesisine müsaade edilecek çatılar
dan sathi ufkiye nazaran 45 dereceden fazla me
yil aaviyesi teşkil etmiş olanlarının saçağı etra* 
fma korkuluk y&ptınlır. 

Fasıl: 4 
Müstakil maddeler 

Yapt tabirinin şümulleri 

MADDE 43 — Belediye teşkilâtı olan yerlerde 
her nevd yapılar (Hükümete ve resmî diğer mü-
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MADDE, 40 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 41 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 42 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen 

MADDE 43 — Dahiliye, encümeninin tadili 
aynen 
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esseselere ait olanlar dahil » 
tâbidir. Yapı tabirde toprak 
bil ve müteharrik ve daimî 
tesisat ile bunların ilâve ve 

bu kanım hükümlerine 
altında ve üstünde sa-
ve muvakkat bilcümle 
t cbeddül leri a n I asri rr. 

Vıkılmıya başlayan bina ve duvarlar 

1\IA 1)1)10 44 —- İnhidama mail olan ve imar ve 
iskân kabil olmıyan metruk binalar veya duvarlar 
belediyeler' la rafından derhal yıktırılacaktır. Bu 
kabil bina veya duvarların sahipleri varsa yıktrrıl-
Trıası için belediye tarafından .15 gün müddet tayin 
edilerek sahiplerine bir ihbarname gönderilir. Bu 
müddet zarfında sahipleri tarafından yıktırılmazsa 
belediyeler tarafından derhal yıktırılır ve yıktırma 
masrafına tekabül edecek miktarda enkazı satılır. 
Ve masraf bundan tesviye olunur. Yıktırılması 
icap eden binaların on beş gün müddete tâbi tu
tulması tehlikeli görüldüğü fen memuru tarafından 
resen ve tahriren beyan olunduğu takdirde sahip
lerine derhal ihbarname1 gönderilerek sahibi tara
fından 24 saat zarfında tahliye edilmez ve yıktı
rılmazsa belediye tarafından yıktırılarak bedeli ev
velki fıkra mucibince tahsil olunur. 

Şehirdeki ağaçlar 

]\1 A 1)1)10 45 — Şehir dahil ve haricinde müs-
lakbel imar haritaları mucibince ağaçlık olarak 
tesbit edilmiş olan mahallerde belediyece tayin olu
nacak günlerde! yerli ve yabancı her mükellef nü
fusun senede bir ağaç dikmesi veya, diktirmesi ve 
bunların belediyeler tarafından muhafazası mec
buridir. Şehir dahilinde nüfusunun iki misli mik
tarda metre murabbar ağaçlık olan yerler bu mad
deden müstesnadır. 

,i (..:• :• r: '•; «a* -; c, ı ^ ':, : r. : ••: • 
i' » • '; 

Yol levhaları ve bina numaraları 

MADDE 46 — Her belediye bir seme zarfında 
yol levhalarım ve bina numaralarını muntazam bir 
surette ikmal eylemeğe mecburdur. Bina numa
rası yolun bir tarafında çift ve diğer tarafında 
tek adet olarak tesbit edilir'. 

«Hükümete ve restini diğer müesseselere ai t 
olanlar •dahil» bu kanun hükümlerine .tâbidir. 
Yapı tabirde toprak altında, ve üstünde sabit ve 
müteharr ik ve daimî ve (muvakkat bilcümle tesi
sat ile bunların ilâve tebeddülleri anlaşılır. 

Yıkılmaya başlayan bina ve duvar lar 

MADDE 44 — İnhidama mail o l an ve imar 
ve is'kân kabil olmayan ıınetrıık binalar veya, 
'duvarlar belediyeler tarafından 'belediye en
cümeni kararile .derhal yı:ktrrılacaktır. Bu -kabil 
bina veya duvarların sahipleri varsa yıktırılması 
için belediye tarafından on beş ıgüu ımüddet ta
yin edilerek sahiplerine bir ihbarname gönde
rilir. Bu ımüddet zarf unda 'sahipleri tarafından 
ynktırı İmi azsa, belediyeler tarafında n derhal 
yıktırıl ır ve yıktırma masrafı tekabül edecek 
miktarda enkazı satılır ,ve masraf bundan tesvi
ye olunur. Yıktırılıması icap eden binalarrn on 
beş gün müddete tâbi tutulması "tehlikeli görül
düğü fen memuru tarafından tahriren 'beyan 
olmnduğu takdi rde 'sahiplerine derhal ihbar
name gönderilerek saihibi tarafından 24 saat; 
zarfında tahliye edilmez ve yıktırıltvv.ysn belediye 
tarafrndan keza belediye encümeni ık arar il. e yık
t ı r ı larak bedeli evvelki fıikra mucibince tahsil 
olunur. 

Şehirdeki ağaçlar 

MADDE 45 _ Şehir dahil ve haricinde ıiniis-
taikbel imar haritaları (mucibince -ağaçlık olarak 
tesbit edilmiş olan mahallerde belediyece tayin. 
olunacak günlerde yerli ive yabancı her mükel
lef nüfusun senede bir ağaç dikmesi veya dik
it inmesi ve .bunların belediyeler tarafından mu-
hafazavsı mecburidir. Şehir dahilinde nüfusu
nun iki 'misli miktarda un. et re murabbar ağaçlık 
olan yerler bu maddeden müstesnadır. 

Yol levhaları ve bina 'numaraları 

MADDE 46 — Her belediye bir sene zarfında 
ela yol levhalarını ve bina numaralarını munta
zam bir surette ikmal eylemeğe mecburdur. Bina 
numarast yolun bir tarafında çift ve diğer tara
fında tek adet olarak tesbit edilir. 
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MADDE 40 — Her belediye bir sene içinde 
yol ve sokak levhalarımı ve bina numaralarını 
nııııılazanı bir surette tamamlamağa mecburdur. 

Her sokağım başına o sokağın ismini taşıyan 
bil* levha konacak ve sokak ne tarafa doğru i<m-
lidat ediyorsa o cihet bir ok işaret ile gösterile
cektir. 

Bina numaraları sokağın bir tara l ında «jiTt 

MADDE 44 — Yıkılacak halde bulunan ve 
imarı kabil olmayan bırakılmış binalar veya du
varlar belediyeler tarafından belediye encümeni 
kararile hem'en yıktırı lacaktır . Hu kabil bina ve
ya. duvarların sahipleri varsa yıktırılması için 
belediye tarafımdan en az on beş gün müddet ta
yin edilerek sahiplerine bir 'ihbarname gönderi
lir. Bu müddet zarfında, sahipleri tarafından 

.yıktırılmazsa belediyeler t a raf nidan derhal 
yıktırılır. Yıktı rnna masrafına tekabül edecek 
miktarda aıi'kaz satılır ve masraf bundan tesvi
ye olunur. Yıktırılması icap eden binaların on 
beş gün müddete tâbi tutulması tehlikeli görül
düğü fen memuru tarafından tahriren beyan 
olunduğu 'takdirde sahiplerine çabuk ihbarna
me gönderilir, ve sahibi tarafından 24 saat 
içinde boşaltıhnaz ve yıktırılmazsa belediye ta
raf nidan geme belediye oneünıeni ıkararile yık
t ı r ı larak bedeli evvelki fıkra .mucibince tahsil 
olunur. 

MADDE 45 — Şehir içinde ve dışında anüs-
taıkbel şehir hari taları 'mucibince lağaçkk olarak 
tesbit edilmiş olanı yerlerde belediyece tayin 
olunacak günlerde Jıer evin senede ıbir ağaç 
dikmesi veya diktirmesi ve 'bunlarım belediye
ler tarafından "muhafazası .mecburidir. Şah ir 
dahil inde nüfusumun iki misli "miktarda ımetre 
murabbaı ağaçlık olan yerler bu maddede hü-
•küımdeıı müstesnadır. 

MADDE 46 —- Her belediye bir sene içinde 
yol ve sokak levhalarını ve bina numaralarını 
muntazam bir surette tamamlanmağa mecburdur. 

Her sokağın başıma o sokağın numarasını 
veya ismimi taş ıyan bir levha konacak ve so
kak ne tarafa doğru gidiyorsa o cihet bir ok 
işareti le gösterilecektir. 'Bina 'numaraları soka
ğın bir .tarafında çift ve öte taraf ında tek adet 
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Arsaların sınırları 

MADDK 47 — Müstakbel imar haritalarının 
katiyet kazandığı tarihten itibaren bir sene içinde 
binalı ve binasız arsa sahipleri sınırlarını hendek 
veya tel gibi vasıtalarla tahdide mecburdurlar. Bir 
sene zarfında yapılmıyan tahdit muamelesi, masrafı 
arsa sahibinden alınmak üzere belediyece yaptırı
lır. 

Kuyular 

MADDE 48 — Kuyuların, komşu hudutlarından 
en aşağı beş metre ve lâğım çukurlarından 
en aşağı on metre mesafede olması şarttır. Maa-
mafih mahallî sıhhiye heyetince bu miktar, arazi
nin cinsine veya kuyunun inşası tarzına göre tez
yit veya tenkis edilebilir. 

Kanalizasyonlar 

MA DDK 49 — Fennî kanalizasyon şebekesi 
bulunan mahallerde bina sahipleri lâğımlarını ka
nalizasyona bağlamağa mecburdurlar. Kanalizas
yon şebekesi olmıyan mahallerde kanalizasyon 
yapılıncıya kadar belediyeler mahallî ihtiyaç ve 
vesaite göre lâğım tertibatını gösterir bir tali
matname yaparlar. Bu talimatnameler mahallî en 
büyük mülkiye memuru tarafından tasdik edildikten 
sonra tatbik olunur. 

Ev nizamnameleri 

MADDE 50 — Bu kanun hükümlerinin tatbiki
ni gösterici nizamnameler Dahiliye vekâletince 
tanzim olunacaktır. 

İlga edilen hükümler 

MADDE 51 — 24 teşrinievvel 1928 tarihli el>-
niye kanunu ve buna müteferri olan diğer kanuıı-

Arsaların sınırlan 

MADDE 47 — Müstakbel imar haritalarının 
katiyet kazandığı tarihten itibaren bir sene için
de binalı ve binasız arsa sahipleri sınırlarını hen
dek veya tel gibi vasıtalarla tahdide mecburdur
lar. Bir sene zarfında yapılmayan tahdit mua
melesi, masrafı arsa sahibinden alınmak üzere 
belediyece yaptırılır. 

Kuyular 

MADDE 48 — Kuyuların komşu hudutların
dan en aşağı beş metre ve komşu lâğım çukur
larından en aşağı on metre mesafede olması şart
tır. "Maamafih mahallî sıhhiye heyetince bu 
miktar arazinin cinsine veya kuyunun inşası tar
zına göre tezyit veya tenkis edilebilir. 

Kanalizasyonlar 

MADDE 49 •••— Kennî kanalizasyon şebekesi 
bulunan mahallerde bina sahipleri lâğımlarını 
kanalizasyona bağlamağa mecburdurlar. Kanali
zasyon şebekesi olmayan mahallerde kanalizasyon 
yapılıncaya kadar belediyeler mahalî ihtiyaç ve 
vesaite göre lâğım tertibatını gösterir bir talimat
name yaparlar. Bu talimatnameler mahallî en 
büyük mülkiye memuru tarafından tasdik edildik
ten sonra tatbik olunur. 

Ev nizamnameleri 

MADDE 50 — Bu kanun hükümlerinin tat
bikini gösterici nizamnameler Dahiliye vekâletin
ce tanzim olunacaktır. 

İlga edilen hükümler 

MADDE 51 — Emıiye kanununun 16, 19, 43, 
44, 47 ve 49 uncu maddelerile bu kanunun tadili 



ve öte tarafında tek adet olarak konulacaktır. 
Bina mımaraları binaların sokağa çıkılacak kapı
sına ve eğer bina bir bahçe içinde ise bahçe ka
pısına ve her halde sokaktan çok iyi görünecek bir 
yere konacaktır. 

olarak konulacaktır. Bina numaraları binala
rın sokana çıkılacak kapışma ve eğer bina bir 
bahçe içinde ise 'bahçe kapısına ve her halde 
sokaktan çok iyi görünecek bir yere konula
caktır. 

MADDE 47 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen. 

MADDE 48 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen. 

MADDE 49 — Dahiliye encümeninin tadili 
| aynen. ^ 

[MADDE 50 — Dahiliye encümeninin tadili 
aynen, ^ 

~ ^ v " ^ *'•~-"— 
MADDE 51 — Itaûlann ve gıdaî maddele

rin bulunacakları <l?jjer mahallerin yapılarına 
ve sair husufllarına ait şartlar Dahiliye ve 
Srhjhiye vekâletleri tarafından tanzim oluna
cak bir nizamname ile rtesbit edilecektir. 

MADDE 52 — Datfı ilîye encümeninin 51 inci 
maddesi aynen. . 
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lar ile hu kanuna mugayir hükümler mülgadır. 

MADDE 52 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 53 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. V. 
Dr. Refik 

üa. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

G. t. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâ i 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Ik. V. 
M, Şeref 

Zr. V . 
Muhlis 

hakkındaki 22 nisan 1341 tarihli ve 642 numarn-
lr kanun ve 2G mayıs 1.926 tarihli ve 92 numaralı 
tefsir hükümleri baki kalmak üzere obniye kanu
nunun diğer hükümleri ve zeyilleri lağvedilmiş
tir. 

MADDE 52— Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 53 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heveti memurdur. 
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MADDE 53 — Dahiliy eeneümeninin 52 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 54 — Dahiliye encümeninin 53 ün
cü maddesi aynen. 





Sıra NQ 156 
Belediye teşkilâtı olan yerlerdeki muhtarlıklarla ihtiyar hey
etlerinin kaldırılması hakkında l/603numaralı kanun lâyihası 

ve Dahiliye encümeni mazbatası 

T. C. 
IiaşiH'kÛlci ta- IV - MM 

Muamelât mvdüriüıjü 
Sayı: C/101'; 

BuyuK Mittet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kaldırılması hakkında Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV - 1933 toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

281 tarihli vilâyet nizamnamesi hükümleri dairesinde seçilip vazife görmekte olan mahalle muh
tarlıkları ve ihtiyar heyetleri 293 tarihli belediye kanununun neşrinden sonra da vazifelerine devam 
etmişler ve nihayet 13 mart 1329 tarihli idarei umumiyei vilâyat kanununun 148 inci maddesi ile 
mezkûr nizamname hükmü feshedildiği halde, muhtelif kanunlarımızda kendilerine ayrı ayrı vazife
ler verilmiş olmasından dolayı işlerine devam etmekte bulunmuşlardır. 

Halbuki şehirlerimizde ve kasabalarımızda oturanların mahallî mahiyette müşterek ve medenî 
ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye vazifesi 1580 numaralı kanunla belediyelerimize tevdi olunmuştur. 
Muhtarlıkların ve ihtiyar heyetlerinin gördükleri işler de mahiyet itibarile belediye vazifelerin-
dendir. 

İdarî ve mahallî teşekkülleri ilmî esaslara tevfik edilmiş bir çok memleketlerde dahi, mahalle 
muhtarlıklarına benzer hiç bir teşkilât olmayıp bütün bu vazifeler belediyelerce ifa edilmektedir. 

En son ilmî esaslara, g^öre hazırlanmış olan yeni belediye kanunile şehirlerimiz ve kasabalarımız, 
çalışan ve halkın ihtiyaçlarını düşünen belediyelerimizin elinde inkişafa doğru yürürken dünyanın 
hiç bir yerinde bulunmayan mahalle muhtarlığının kaldırılmasına katî bir lüzum ve zaruret vardır. 

idarî ve hukukî bir hüviyetTolmayan muhtarlıkların lâğvi ile vazifelerinin, halka ait bütün 
işleri gören belediyelere verilmesi düşünülmüş ve işbu kanun lâyihası bu noktai nazardan hazırlan
mıştır. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encilin ani- Ö - V - 1033 

Karar No. 26 
'Em* No. l/mi 

Yüksek Reisliğe 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kaldırılması hakkında Dahiliye 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 12 - IV -1933 toplanışında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Başvekâletin 16 nisan 1933 tarih ve 6/1017 
numaralı tezkeresine bağlı olarak encümenimize havale olunmuş bulunmakla Dahiliye vekili Beyin 
de hazır bulunduğu 20 - IV -1933 tarihli toplantımızda mütalea ve tetkik olundu. 

Dahiliye vekâletinin esbabı mucibesinde: 
Şehir ve kasabalarımızda oturanların mahallî mahiyette müşterek ve medenî ihtiyaçlarını tanzim 

ve tesviye vazifesi 1580 numaralı kanunla belediyelere varildiği, muhtar ve ihtiyar heyetlerinin 
yaptığı işlerin de mahiyet itibarile belediye vazifelerinden başka bir şey olmadığı dermeyan edile
rek işbu vazifelerin daha salim ve mazbut bir surette ifasını temin için hiç bir memlekette mevcu
diyetleri kalmamış olan muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belediye teşkilâtı olan yerlerde kaldırılması 
zarurî olduğu ifade olunmaktadır. 

Cereyan eden müzakere neticesinde: 
Belediye teşkilâtı olan yerlerde zait bir teşekkül halinde kalan muhtarlıkların ve ihtiyar heyet

lerinin kaldırılması hususunda Dahiliye vekâletinin serdettiği mütalea muvafık bulunmuştur. Esa
sen komün teşkilâtını yapmış olan bütün memleketlerde bu teşekküller kaldırılmıştır. 

Bir çok kanunlarla muhtar ve ihtiyar heyetlerine muhtelif vazifeler verilmiş olduğundan ve 
bunların aksamaksızın devamı zarurî bulunduğundan bu hususta tertibat alınmak üzere kanunun 
meriyet tarihi 1, ikinci kânun 1934 olarak kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

I);ı.hiliyo 10u. İlcisi N. I?, V. M. M. Kfıtip Aza Az;ı 
t/îiıı.'ikkîilc <;;m;ıkk.'il<> Burdur Adarın Bursa 
Şükrü Şükrü Halil Ali Af ün i f Eni in Fikri 

Aza Aza Aza Aza Az.ı, Aza 
K.'irs Kütahya Ordu Klâziz Zonguldak 

Baha Tali M an el İsmail Hüseyin ili fal 
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11 ÜK ÜM.ETIN TEK IA El 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin lâğvi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Belediye teşkilâtı olan yerler
de mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri 
lağvedilmiştir. 

MADDE 2 — Muhtielif kanunlarla bu muh
tarlıklara ve ihtiyar heyetlerine verilmiş olan 
vazife ve salâhiyetler belediyelere devredil
miştir. 

MADDE 3 — Dahiliye vekilliğince bu kanu
nun tatbiki suretini gösterir bir nizamname ya
pılır. 

MADDE 4 — Bu kanuna muhalif olan diğer 
kanun hükümleri mülgadır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

12 - IV- -1933 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet, Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. Mf. V. 

Dr. T, Küstü M. Abdülhalik Dr. Kesit Galip 
Na.V. lk. V. S. t.M. V. 
Hilmi M. Celâl Dr. Refik 

(\. I. V. 'Av. V. 
Ali Kana Muhlis 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin lâğvi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbiki suretini 
gösterir bir nizamname yapılır. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 ikinci kânun 1934 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra No 156 ya ilâve 
Belediye teşkilâtı olan yerlerdeki muhtarlıklarla ihtiyar hey
etlerinin kaldırılması hakkında 1/603 numaralı kanun lâyihası 

ve Dahiliye encümeni mazbatası 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. H. M. M. 

Dahilîye encümeni 10-VI-1933 
Karar .V 57 
Esas M- 1İ603 

Yüksek Reisliğe 
Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin kaldırılması hakkında Dahiliye 

vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 12-1V-1933 toplanışında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Başvekâletin 16 nisan 1933 tarih 
ve 6/1017 numaralı tezkeresine bağlı olarak encümenimize havale>lunmuş bulunmakla Dahiliye 
Vekili Beyin de hazır bulunduğu 20-IV-1933 tarihli toplantımızda mütalea ve tetkik olundu. 

Dahiliye Vekâletinin esbabı mucibesinde : 
Şehir ve kasabalarımızda oturanların mahallî mahiyette müşterek ve medenî ihtiyaçlarını 

tanzim ve tesviye vazifesi 1580 numaralı kanunla belediyelere verildiği, muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin yaptığı işlerin de mahiyet itibarile belediye vazifelerinden başka bir şey olmadığı 
dermeyan edilerek işbu vazifelerin daha salim ve mazbut bir surette ifasını temin için hiç bir 
memlekette mevcudiyetleri kalmamış olan muhtar ve ihtiyar heyetlerinin belediye teşkilâtı olan 
yerlerde kaldırılması zarurî olduğu ifade olunmuş ve diğer kanular, nizamnameler ve talimat
namelerle zabıtaya ve aidiyetine göre diğer devaire ait salâhiyetlerin de yapılacak bir nizam
name ile mezkûr dairelere devri muvafık ^örülmüştür. 

Cereyan eden müzakere neticesinde: 
Belediye teşkilâtı olan yerlerde zait bir teşekkül halinde kalan muhtarlıkların ve ihtiyar 

heyetlerinin kaldırılması hususunda Dahiliye Vekâletinin serdstjiği^mütalea muvafık bulunmuştur 
Esasen komün teşkilâtını yapmış olan bütün memleketlerde bu teşekküller kaldırılmıştır. 

Bir çok kanunlarla muhtar ve ihtiyar heyetlerine muhtelif vazifeler verilmiş olduğundan ve 
bunların aksamaksızın devamı zarurî bulunduğundan, ve bu hususta tertibat alınmak üzere 
kanunun meriyet tarihi 1 - ikinci kânun 1934 olarak kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Dahiliye En. Reisi R. V. M. M. N. Kâtip Aza Aza Aza 
Tekirdağ İzmir Burdur Bursa Malatya Kütahya 

Cemil Münir Halit E. Fikri A. Muttali/j Memet 
Aza Aza Aza 
Elâziz Ordu Muş 
Hüseyin İsmail Hasan Reşit 



HAMİLİYİ: ENCÜMLNİNİN TAHİLİ 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin lâğvi hakkında kanun lâyihası 

Madde 1 — Belediye teşkilâtı olan yerlerde mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri 
lağvedilmiştir. 

Madde 2 — Muhtelif kanunlarla ve nizamname ve talimatnamelerle bu muhtarlıklara ve 
ihtiyar heyetlerine verilmiş olan vazife ve salâhiyetler yapılacak bir nizamname ile belediyelere, 
zabıtaya ve aidiyetine göre diğer devaire devredilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanuna muhalif olan diğer kanun hükümleri mülgadır. 
Madde 4 — Bu kanun l ikinci kânun 1Q34 tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra vekilleri Heyeti memurdur. 



Sıra No 320 
Şebin karahisar mebusu İsmail Bey ve 19 arkadaşının belediye 
vergi ve resimleri kanununun 20 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında 2/83 numaralı kanun teklifi ve Dahiliye 

encümeni mazbatası 

Esbabı mucibe 

1580 numaralı yeni belediye kanunu iki buçuk senedenberi tatbik edilmekte olup bu kanun 
ile belediyelerinize tahmil edilen ve yarısından fazlası her belediye için mecburî olan vazifelere 
mukabil, belediyelerimizin irat membalarını tesbit eden vergi ve resim kanunu hükümlerine 
göre elde edilen varidat bu vazifelerin ifasına kifayet etmemektedir. 

Yeni kanunun emrettiği işleri belediyelerimize yaptırabilmek için Dahiliye vekâletince 
yeni bir vergi ve resim kanunu lâyihası hazırlanmış olduğu anlaşılmış ve ahiren okturvanın 
lâğvi ve gümrüklere % 10 belediye hissesi zammı hakkında Yüksek Meclisçe kabul buyuruları 
kanun ile belediyelerin aslî vergilerinden birisinin şekil ve mahiyeti değiştirilmiş isede, bu % 10 
ların Nüfus üzerine taksiminden dolayı bir çok belediyelerimiz ve bilhassa Ankara, İzmir, 
İstanbul, Adana gibi büyük belediyelerimizin varidat bütçelerinde mühim miktarda tenakus 
hâsıl olacağı tahmin edilmektedir. 

Yeni vergi ve resimleri kanunu lâyihasının meclise tevdii ve kanuniyet kesbetmesi için 
lâzımgelen tetkik devresi geçinceye kadar belediyelerin bütçelerini tevzin etmek zarurî 
bulunmuştur. 

Bunun için belediye vergi ve resimleri kanununun 20 nci maddesi mucibince toptan 
satılan eşyadan ihtiyarı olarak alınmakta olan ölçü ve tartı resminin evvelce olduğu gibi 
mecburî şekle ircaı ile belediyelere bir miktar daha irat teinini düşünülmüş ve kanun lâyihası 
bu noktadan hazırlanmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur efendim. • . -

Balıkesir 
M. Cavit 

Tokat 
Nazını 
Çorum 
Münir 
Ankara 

Muslihittin 

Erzurum 
Aziz 
Maraş 

Mithat 
Bolu 

Hasan Cemil 
Erzincan 
A, Sami 

Tokat 
Resai 
Konya 

M. Lâtfi 
İzmir 

Sadettin 

Trabzon 
H. Nebizade 

Kayseri 
5. Azmi 

Gazi Antep 
Şahin 

Şebin karahisar 
İsmail 

Bursa 
Rüştü 
Denizli 

Haydar Rüştü 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Erzurum 
Abdülhak 
Maraş 
Memet 

• 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Dahiliye encümeni 10-VI-1933 

Karar A" 59 
Esas M> 2İ'83 

Yüksek Reisliğe 
1236 numaralı kanunun tadili hakkında bir çok imzalarla verilip tetkiki encümenimize havale 

buyurulan kanunî teklif ve esbabı mucibesi Dahiliye vekili Beyefendinin huzurile okundu. 
Esbabı mucibede yazılı maksadın iyi bir surette yerine getirilmesi için ihtiyarî olan bu 

resmin ithalât ve ihracat iskelelerine nüfusu beş bin ve daha çok olan beldelerde ve belediyelerin 
arzu ve Hükümetin tasdikından sonra tatbiki daha münasip olacağı encüınenimizce düşünülmüştür. 

Alış veriş işlerinde halkın menfaatini korumakla beraber yeni kanunun belediyelere yüklettiği 
işleri görebilmek ve basara bilmek için para kaynakları azalmış olan belediyelere de bir gelir 
verilmesi faideli görülmüştür. 

Ancak bu resmin eski usulde ve mükerrer şekilde ulu orta alınmaması için bir maldan 
mükerrer resim alınmaması ve tartı ve ölçünün bilfiil tatbikile resmin alınabilmesi şart konulmuş 
ve birinci ve ikinci ve üçüncü maddeler ona göre tertip edilmiştir. 2-3 üncü maddeler şekle 
ait olmakla aynen kabul edilmiş ve tadilâta binaen 4 ve 5 numaraları almışlardır. 

Bu kanunî teklifin kabulü Yüksek Heyetin iradesine bağlıdır/ 

Da. En. Re. M. M. N. Aza Aza Aza Aza Aza 
Tekirdağ Giresun Bursa Zonguldak Malatya Elaziz Ordu 

Cemil A. Münir Emin Fikri Halil Muttalip Hüseyin İsmail 

Aza Aza 
Muş Zonguldak 

H, Reşit Rifat 

I 
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İSMAİL BEY VE 1 9 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2ö şubat 1340 tarihli belediye vergi ve resim
leri kanununun 20 nci maddesinin tadili hak

kında kanun 

MADDE l — 26 şubat 1340 tarihli bele
diye vergi ,.ve resimleri kanununun 20 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Belediye sınırları içinde toptan satılan tar
tılacak ve ölçülecek bütün eşya ve maddelerin 
belediye baskül, kantar, kile ve terazisi ile 
tartılıp ölçülmesi mecburidir. 

Buna mukabil eşya ve maddelerin satış 
kıymetinin yüzde birini geçmemek üzere 
belediye meclisince tanzim edilecek tarifeye 
göre resim alınır. 

MADDE 2 — Bu kanun 
berdir. 

neşrinden mute-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1236 numaralı kanunu değiştiren 
kanun lâyihası 

MADDE l — İhracat ve ithalât iskelele-
rile nüfusu elli binden ( elli bin dahil ) fazla 
olan beldelerde 1326 numaralı • kanun muci
bince ihtiyarî olan tartı ve ölçü resmi Beledi
yelerin kendi arzuları ve Hükümetin muvafa-
katile mecburî olarak tatbik olunur. 

MADDE 2 — Tartı ve ölçü resminin tah
silinde: 

A ) Bir maldan yalnız ilk tartı ve ölçüden 
maada, 

B ) Tartılmaksızın veya ölçülmeksizin resim 
alınamaz. • 

MADDE 3 — Tartı ve ölçüye tâbi eşya 
ve maddelerden alınacak resim bunların satış 
kıymetlerinin en çok yüzde birini geçemez. 

Belediye meclisleri bu resim için bir tarife 
yaparlar. Bu resmin tahsili için Dahiliye vekâle
tince bir talimatname yapılır. 

MADDE 4 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihindn 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü yap
mağa Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 





Sıra No 299 
İzale» şüyu davalarından ne suretle harç alınacağının tayin 
ve tefsiri hakkında 3/24 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye .Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 20-^1-1030' 

Mua melât M iidiirliiğii 
Sayı 614447 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

izalei şüyu davalarından ne suretle harç alınacağıma tefsiren tayini hakkında Adliye vekâle
tinden yazılan K)-XII- 930 tarih ve'13903 numaralı tezkerenin sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasınm ifa ve neticesinin işarına müsaade buyıırıılması rica olunur, efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Başvekâleti celileye 

Sulh mahkemelerince rüyet olunan izalei şüyu davalarından ne suretle harç alınacağına dair 
sarih bir hüküm bulunmamasına binaen bazı mahkemelerce sulh harç tarifesinin ikinci maddesi 
mucibince müşaın kıymeti müddeabilı addolunarak yüzde iki ve bazı mahkemelerce mezkûr 
maddenin hâdisede kabili tatbik olmadığı içtihadile mehakimi nizamiye harç tarifesinin 19 üncü 
maddesine tevfikan maktu harç alınmakta ve bazı mahkemelerce de hiç harç alınmamakta ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Harç alınmamasına sebep olarak harç tarifelerinin emvali gayrimenkulenin taksimi hakkın
daki kanunlardan mukaddem olmaları itibarile izalei şüyu işlerinden harç alınacağının bu tari
felerde derpiş edilmemiş olması ileri sürülüyor. 

Nisbî harç alınmasına da mehakimi sulhiye harç tarifesinin ikinci maddesinde 5W kuruşu 
tecavüz eden davalardan mahkûmubilıin yüzde ikisi hesabile harç alınacağı yazılı olup izatei 
şüyuu istenilen gayrimenkulun müddeabihten başka suretle tavsifine imkân olmaması sebep1 

gösteriliyor. 
Maktu' harç alınmasına sebep olarak ta mehakimi sulhiye harç tarifesinin meskût kaldığı hal

lerde mehakimi nizamiye harç tarifesinin tatbikr lâzımgelip bu bapta verilen hükmün de bir 
şeyin teslim ve icrasına mütedair olmaması hasebile 19 uncu maddenin (Alelûmum bir şeyin; 
teslim veya icrasını şamil olmıyan kararlara dair verilen ilâmattan maktuan harç alınacağını ' 
âmir olan hükmü dahilinde addı zarurî bulunduğu ileri sürülüyor. 

Müşaın gerek doğrudan ve gerek satılarak bedelinin taksimi hallerinde salifülârz içtihat ve 
tatbikata nazaran'ne suretle harç alınacağının tefsiren tayini esbabının istikmaline müsaade bu* 
yurulması arzolunur efendim hazretleri. 

30-H-.1930 
Adliye vekili 



_ 2 
Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 9 - V - 1035 
Karar No. 22 . • • ?-

Esas No. 3/24 ' '• , . . • . * :;' 
Yüksek Reisliğe 

Izulei şüyu davalannda ne suretle harç alınacağının tefsir suretile tayinine daiı* Adliye vekâ
letinin işarına atfen Başvekâletten gönderilen 2 - II - 1930 tarih ve 6/4447 numaralı tezkere Adli-
ye encümenince tetkik ve müzakere edilerek tefsir yolile halline imkân görülemeyen bu husu
sun Adliye harçlarına ait kanuna bir madde ilâvesi suretile kanun lâyihası tanzimi kararlaştırıl
mış ve bu yolda tanzim edilen kanun lâyihası Maliye ve Bütçe encümenlerince de aynen tasvip olu
narak Heyeti umumiyeye arzedilmiştir. ' 

Heyeti umumiyece 28 - II - 1931 tarihli inikadında lâyihanın müzakeresi esnasında Refik Şev
ket Bey tarafından verilen takrirle lâyihanın birinci maddesinin tadili teklif olunmuş ve bu tek
lif Heyeti umumiye kararile encümenimize havale buyurulmuştu. 

Encümen yeniden keyfiyeti tetkik ve müzakere ederek tanzim kılınmış olan lâyihanın tadiline 
lüzum görmemiş olmakla evvelce arze dilen mazbatada izah edildiği veçhile izalei şüyu işlerinde 
alınacak harcın ihtiyaca muvafık surette istifasının teminine kâfi olan bu lâyihanın kabulü husu
sunun Heyeti umumiyeye arzına ittifakla karar verilmiştir. Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Adliye R Reisi Na. Kâ. Aza Aza A/a Aza Aza 
M. M. Yozgat Kayseri Kars Balıkesir Kmııcau Konya 

Salâha I tin A, İlamdı ASY. Azmi Nazif Vasfı Abdûlhuk »>'. Sırrı 

Aza Aza Aza 
Konya Kocaeli Trabzon 

T. Fikret Ragtp Raif „ 

Maliye encümeni mazbatası 

1 \ B . M. M, , , . : ' • • 
Maliye encümeni > 29 - V -19 SÛ 

Karar No-. 49 ; f ' 
E s a s N o . S/24. ' '•'• ' . ' ; • • . . ' : • 

Yüksek Reisliğe 
izalei şüyu davalarından ne suretle harç alınacağının tefsir suretile halline adir &aşvekâletiri 

2-II-İ93Ö tarih ve 6/4447 numaralı tezkeresile Refik Şevket Beyin tadil teklifi encümeninize ha
vale buyurulmuş olmakla Adliye vekâleti hukuk işleri müdürü Kemal Bey hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Tefsiri istenilen meselenin halline imkânı hukukî olmadığından sulh mahkemeleri tarafından alı
nacak harçlar hakkındaki 12 eylül 1929 tarihli kanuna bir madde ilâvesini muiâzammtn bir kanüıi 
lâyihasının tanzim edildiğine dair Adliye encümeninin olbaptaki mazbatasında evvel ve âhir serde-
dilen esbabı mucibeye encümenimiz de tamamile iştirak ile kanun lâyihasını aynen kabul etmiştir; 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye En. Reisi Na* M. M. İCûtip Âza Âzd, Aza 
Bayazıt Bayazıt İsparta Aydıri Manisa İçel 
ihsan İhsan Kemal Turan Adnan 7?ahir Mmitt 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. Ü. M. M, 
tçe encümeni 8 - VI - 1$3ci 
M, No. 217 
Esas No. 3/24 

Yüksek Reisliğe 
îzalei şüyu davalarından ne suretle harç alınacağının tefsir suretile hâiline dâir ditip Manisa 

mebusu Refik Şevket Beyin tadil teklifi üzerine encümenimize de havale buyuruları Başvekâlet tez-
keresile Adliye ve Maliye encümenleri mazbataları tekrar tetkik ve müzakere edildi. 

Adliye ve Maliye encümenleri mazbatalarında da dermeyan olunduğu üzere encümenimizde de 
evvelki teklifin değiştirilmesini mucip bir sebep görülemeyerek Adliye encümenince evvelce ha
zırlanan lâyihanın müstacelen müzakere buyurulmak üzere Yüksek heyetin tasvibine arzı karar
laştırılmıştır. 

Rois N. 
İsparta Aksaray 

Mükerrem A. Süreyya 

Manisa, 
M. Turgut 

Çorum 
Mustafa 

Niğde 
Faik 

E hız iz 
II. Tahsin 

Erzurum 
Aziz 

Erzurum 
Asını 

KaysOri 
A. Hilmi 

Oiresıtıı 
Kâmım 

ADLİYE ENUÜıM ENİNİN TEKLİP! 

12 muharrem İ30Â tarihti harç tarifesine müâeyyeİ mehükimi sulhiye vazifesini ifa ile mükellef meha-
kim ve devairde alınacak harçlar hakkında 12 eylül 1329 tarihli kanunu muvakkate bir madde ilâvesi

ne dair kanun lâyihası 

MADDE i •*- Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında taksimine dair sulh mahkemelerinden veri-
len kararlardan maktuan (İÖÖ kurUş harç alınır. Taksimi mümkün olmayan gayrimenkulun satıla» 
rak bedelinin taksimi suretile şüyuun izalesine müteallik verilecek hükümlerden müşain açık artırma 
neticesindeki kıymetinin yüzde biri nisbetinde harç alınır. Bu harç müşariklerden hisseleri nisbetinde 
istifa ölünür; 

tcra dairelerinle bü gibi hükümlerin icrasında başkaca resmi tahsil alınmaz* 
MADDE â — Bü kanun neşri tarihinden muteberdik , r 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Maliye Vekilleri memurduk 




