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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Hiikumetin Maimakta vuku bulan infilak hakkin
daki beyam dinlendi ve bu miinasebetle Fransiz Parla-
mentosu Reisliginden gelen telgraf okundu. 

Sayin iiyelerden bazilarma izin verilmesi hak
kindaki tezkere kabul edildi. 

Devlet Demiryollan tmemur maa§larma dair olan 
kanunun tadili hakkindaki layihamn birinci miizake-

Layihalar 
1 — 1936 mali yih umumi muvazenesine dahfl 

bazi daire biitcelerinde degisiklik yapilmasina dair 
kanun layihasi (1/803) (Biitce Enciimenine.) 

2 — Maarif teskilatina dair olan 789 sayih kanu
nun 11 nci maddest htikmiiniin iki yil tecili hakkmda 
kanun layihasi (1/804) (Maarif, Dahiliye ve Biitce 
Enciimenlerine.) 

3 — (Mahrukat kanunu layihasi (1/805) (Iktisad, 
Nafia, Dahiliye ve Biitqe Enciimenlerine.) 

4 — Mahsuldar ve yabani zeytki agacjarmm a§i-
lanmasi ve zeytin mahsullerinin iyile§tirilmesi hak
kmda kanun layihasi (1/808) (Ziraat, Iktisad ve Ad-
liye Enciiimenlerine.) 

5 — Miilkiye tefti§ heyetlnm vazife ve salahiyeti 
ve teskilati hakkmda kanun layihasi (1/806) (Dahi
liye ve Biitce enciimenlerine.) 

6 — Posta, telgraf ve telefon umum miidiirliigii 
1936 mali yih biitgesinde degisiklik yapilmasina dair 
kanun layihasi (1/807) (Biitce Enciimenine.) 

7 — Yabancilarm Tiirkiyede ikamet ve seyahat-
leri hakkmda kanun layihasi (1/809) (Dahiliye, Ikti
sad, Adliye, Maliye ve Biitce Enciimenlerine.) 

Tezkereler 
8 — Basvekalet ve Hazinei evrak dairelerile mat-

1 — Ziraat vekaleti vazife ve teskilati hak
kmda kanun layihasi ve Ziraat ve Biitge encu-
menleri niazbatalari (J/678) [1] 

[1] 158 say ill basmki yazi zaptm sonundadir. 

resi yapildi. 
Ziraat bankasi kanun layihasinin 4 maddesi kabul 

edilerek <;ar§amba giinii toplanilmak iizere inikad 
bitirildi. 

Balkan vekili Katib Katib 
T. Fikret Silay Kiitahya Coruh 

Nagid Ulug AH Zrrh 

DtLENEVRAK 

baasimn 1935 - 1936 yili demirbas. esya defterlerile 
hesabi kati cetvelinin gonderildigi hakkmda Basve
kalet tezkeresi (3/373) (Divani muhasebat Enciime
nine.) 

9 — Siivari yarbay §ahabettinin yarbayhk ve bin-
basjlik nasib tarihleriniin diizeltilmesi hakkmda Bas
vekalet tezkeresi (3/374) (Milli Miidafaa enciime
nine.) 

10 — Vangolii I§letme Idaresinin 1932 mali yih 
son hesabma aid mutabakat beyannamesinin sunuldu-
guna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/375) 
(Divani muhasebat Enciimenine.) 

Mazbatalar 
11 — Askerlik kanununun 5 nci maddesine bir 

fikra ilavesine dair kanun layihasi ve Milli Miidafaa 
Enciimeni mazbatasi (1/773) (Ruznameye.) 

12 — 1936 mali yih umumi muvazenesine dahil 
bazi daire biitcelerinde degisjklik yapilmasina dair 
kanun layihasi ve Biitce Enciimeni mazbatasi (1/803) 
(Ruznameye.) 

13 — Zararh ilacjar gayrimesru ticaretinin meni 
hakkmda Cenevrede 26 haziran 1936 tarihinde akte-
dilen mukavelenin tasdikma dair kanun layihasi ve 
Hariciye Enciimeni mazbatasi (1/786) (Ruznameye.) 

BtiTQE E. M. M. RAlP KARADENtZ (Trab-
zon) — Ziraat vekaletinin teskilati hakkindaki 
kanun lSyihasi matbaaya verilmis fakat mat-
baada, maddeler mananrn anlasihnasmi siibhe-
ye dusiirecek sekilde yanlis tertiblerle gikmis-

2 — HAVALE 

B l R l N C l CELSE 
A<silma saati : 15 

BA§KAN — Refet Canitez. 

KATlBLER : Bekir Kaleli(Gazi Anteb), Ali Zirh (Qoruh) 

BA§KAN — Celse agilmistn*. 

3 — MtfZAKERE EDlLEN MADDELER 
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tir. Miiisaade buyurursaniz bunlarla Yiiksek 
heyetinizi isgal etmek istemedigimizden layiha-
yi geriye alacagrz, bu tashihleri yaparak Yiik
sek huzurunuza arzolunabileeek bir hale koya-
cagrz. 

(Muvafik sesleri). 
BALKAN — Layihayi geri veriyoruz. 

2 —• Seref ve haysiyeti muil suclann liangi 
suglar oldugumm tefsiri hakkmda (3/103) ve 
Memurin kanununun 4 ncu maddesinin (C) 
fikrasile 49 ncu maddesindeki (Mmhilli haysiyet 
ve namus ciirum) kaydinin siimiilii derecesinin 
tefsiri hakkmda (3/259) myth Basvekdlet tez-
kereleri ve Adliye ve Memurin kanunu muvak-
kat encumenleri mazbutalart [1] 

Gl. KAZIM SEVtJRTEKlN (Diyarbekir) — 
Mazbata nvuhteviyati hakkmda bir maruzatta 
bulunmayacagim. Ancak M]aliye vekaleti kava-
nin kaleminden yazilan tezkerede, muhilli toay-
siyet ve namustan yalan yere yemin ve yalan 
yere sehadet edenler 2071 numarali kanun m,u-
cibince alti ay hapis ve tekaiid hakkmdan 
mahrum olur, amma bunlarm tekrar memu-
riyete almmasi igin istinat edilecek bir ka-
nunun maddesi yoktur. Boyle bir maddei ka-
nuniye olmadigi kanaatmda olarak buraya yaz-
maktadrr. 

Halbuki askeri ceza kanununun 30 ncu mad
desi mucibince muhilli haysiyet olan, yalan 
yere yemin ve yalan yere sehadetten dolayi 
subaylar alti ay hapis olur ve askerlikten 
tardedilir. Eger askerlerle memurin arasmda 
boyle miitenasiben bir muamele yapilmryacak-
sa .bu cihet dogru olamaz. §imdi soruyorum. Ad
liye enciimeni mi, Dahiliye enciimeni mi cevab 
vereeek.. Boylemd dir. Yani ayni fili yapmis 
memurlar tard olunduktan sonra tekrar hiz-
mete almir mi? Cevab vermelerini rica ederim. 

ADLlYE E. M. M. MtJMJTAZ OKMEN (An
kara) — Adliye enciimeninden sorulan sual su-
dur: Memurin kanununun su su su madde-
lerinde muhilli haysiyet ceraim tadat edilmistir. 
Muhilli haysiyet ve namus ceraim hangileridir?. 
bunu tefsiren bize sbyleyin. Bazi kanunlarda 
bazi ceraim igin muhilli haysiyet ciiriim tabiri 
kullanilmistrr. Fakat muhilli haysiyet ve na
mus ceraim bizim kanunlarimizda inhisar if ade 
edecek sekilde tadat ve tasrih edilmis degildir. 
Yani su su su efal muhilli haysiyettir. Bunun 
haricindekiler degildir diye bir kanun yoktur. 
Bunun igin kazai bir igtihat ta yoktur. Olma
digi gibi bunlarm esasen ne vazii kanun ta-
rafmdan inhisar ifade edecek sekilde tadat 
edilmesi dogrudur, ne de tefsir edilmesi. 

Mfuhilli haysiyet efal oyle efaldir ki; za-

|1J 159 sayih basma yazi zaptin sonunda-
dir. 

mamn mekanin bir cok miiessiratm tesiri al-
tmda degisir. Size gok canh bir misal soyleye-
biliriz; bundan yirmi sene ewel Adliye nezareti 
miidurler enciimeni bryigmi trras etti diye 
bir hakimi bu hareketini haysiyeti muhil adde-
derek tekaude sevk etmistir. Heyeti aliyeniz 
Adliye mjudurler enciimeninin bu kararmi bu 
gun asla dogru ibir hareket addetmez. Bu liti-
barla bunlar tadat edilemez. Kanunun tatbiki 
ile miikellef olan salahiyettar makamm tak-
dir hakki vardir ve ona birakmak laznn gelir. 

Arkadasrmizin sordugu suale gelince, bizim 
mazbatamizda ve okudugum memurin nravak-
kat encumeninin mazbatasmda, mevcud mev-
zuati ihlal eden bir httkiim yoktur. Yani askeri 
ceza kanununda veya diger bir kanunda bir 
fill muhilli haysiyet addedilmi^se ve onu ir-
tikab eden memur Devlet hizmetinde kullanil-
maz denmisse, kanunun o hiikmii elbette yerin-
dedir ve tatfbik edilir. Mazbatada madde hiik-
miinu ihlal eden bir hiikiim yoktur. 

Mjaruzatrmiz; muhilli haysiyet ve namus 
efal tadat edilemez. Tefsiri de dogru degildir, 
tefsir de edilemez. 

BALKAN — Baska miitalea yoktur. 
Mazbatayi reye arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Mazbata kabul edilmistir. 

3 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziralat bankast kor-
nunu layihasi ve Ziraat, Iktisad, Maliye, Butge 
ve Adliye encilnbenleri mazbatalari(1/634) 

BALKAN — Ziraat bankasi kanununun mii-
zakeresine devam ediyoruz. 

Fasil : II 
Sermaye ihtiyatlar ve karsjdiklar 

MADDE' 5 — Turkiye Ciimjhuriyeti Ziraat 
bankasmin itibari sermayesi yiiz milyon lira-
dir ve asagida yazili unsurlardan tesekkiil 
eder: 

a) Turkiye Ziraat bankasmdan devir ala 
cagi sermaye, 

b) 1454 numarali kanun mucibince arazi 
vergisinin Turkiye ziraat bankasma aid ibulu-
nan % 6 si, 

c) 1938 mali yilmdan itibaren umumf biit-
geye konacak tahsisat yekununun % 1/2 (yiizde 
yarimi)nisbetinde her yil Hazinece tediye olu-
naoak paralar, 

g) Bu kanunda zikredilenler haricinde Dev-
letge fevkalade olarak verilecek tahsisat, 

d) Bankanm yillik safi kanndan ayrilacak 
kismx 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmisjtir. 

MADDE 6 — Bankanm adi ve f evkalado 
olmak iizere iki nevi ihtiyati vardir. Adi ih-
tiyat, bankanm Turkiye Ziraat bankasmdaa, 
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devir alacagr ihtiyat akcesinden ve bankanin 
yillik safi karlarindan bu kanun hukumlerine 
g-ore aynlacak kisimlarindan, fevkalade ihtiyat 
akgesi de 2814 numarah kanun mucibince Dev-
let biitgesinden her yil verilecek bir milyon li-
ralik tahsisattan ve bu kanun hukumlerine gore 
bu ihtiyata nakledilebilecek paradan terekkub 
eder. 

2814 numarali kanunla taksitlendirilib Tiir-
kiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma devredilen 
alacaklardan tahsil edilemez bir hale gelmis 
olanlarile bilango zararlari fevkalade ihtiyat 
akgesinden mahsub edilir. Bu ihtiyat, isbu za
rarlari karsilamaga kafi gelmezse adi ihtiyat 
akgesine miiracaat olunur. 

BA§KAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Mladde kabul edil-
mistir. 

MADDE 7 — Banka bu ihtiyatlardan baska 
muhtelif muamelelerinde husule gelecek zarar
lari ve sair riskleri karsilayabilmek maksadile 
geregi kadar «zarar karsiliklari» tesis eder. Tur-
kiye Ziraat bankasindan devir alacagr zarar 
karsiliklari bu maksada tahsis olunur. 

BA§KA1N — Miaddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
mistir. 

Fasil : III 
Zirai krediler 

MADDE 8 — Bankanm yapaoagi zirai kre-
dilerin temeli memleket iginde veya disinda 
surtim ve satis kabiliyeti bulunan zirai madde-
lerin istihsalidir. Zirai istihsali giitmeyen her 
hangi bir zirai kredi talebi, gosterilecek sahsi 
veya maddi teminatin degeri ne olursa olsun, 
kabul edilemez. 

Zirai krediler asagida yizili umumi maksad-
lan giider: 

a) Qiftginin isletme sermayesi unsurlarmi 
tamamlamak, 

b) Zirai istihsali verimlendirmek ve iyilestir-
mek, 

c) Bir zirai isletmeye sahib kilmak veya 
bir zirai isletmeyi genisletecek arazi edindir-
mek, 

q) Zirai mahsullerin siiriim ve satisim ko-
laylastirmak ve arttinnak. 

Verilecek kredilerin hakiki ihtiyagla mii-
tenasib olmasi ve alakali giftginin istihsal du-
rumuna bir fayda katmakla beraber odeme ta-
katini asmamasi aranir. Banka, muamelelerinde 
bu icablari g-ozetir ve verdigi kredilerin yer-
lerinde kullanilmasmi arar. Isletmelerinde tek-
nigin icablarmi muvaffakiyetle tatbik edenlere, 
kredi hususunda riighan verilir. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler,.. Etmeyenler... Madde Kabul edil-
mistir. 

MADDE 9 — 7 nci maddenin (a) fikra-
sindaki umumi maKsadi karsilayan isletme 
kredilerinden: 

1 - Tohum, fide, giibre, ilag alimi ve istih-
salde kullanilan iscilerin iicretlerini tesviye gibi 
giftginin yillik devamli masraflarmi karsilayan 
gevirme sermayesinin zayif veya noksan olan 
unsurlarmi temine matuf bulunan (gevirme) 
kredilerinde vade bir seneyi asamaz ve borcun 
istihsal devresi iginde ve o yilm istihsal bedelile 
bdenmesi gerektir. 

2 - Her nevi zirai aletler, kugiik makinalar 
ve sair zirai malzeme, her tiirlii is, gift ve irad 
hayvanlari gibi isletmenin cansiz ve canli de-
mirbasini teskil eden vasitalarla giftgiyi teg-
hize yarayan (donatma) kredilerinde ise vade 
hizmet ve krymet miiddetlerine gore ve bu hiz-
met muddetlerinin yansini gegmemek ve borg 
taksitle bdenmek uzere bes seneye kadardir. 

3 - Faaliyeti hayvan yetistirmege inhisar 
eden veya bu subenin diger ziraatlerle birlikte 
yapildigi isletmelerde hayvan yemi alrmma; 
gayir, mera ve tarlalardan bu yemlerin istihsa-
line ve hayvanlarin bakim ve sagligina muk-
tazi olub yillik istihsalden bdenmesi miimkun 
masraflari ve kiimes hayvanlarile ipek bbcegi 
ve an yetistirmeg-e miiteallik ve yine yillik 
istihsallerinden bdenmesi kabil olan her gesid 
masraflari kar^ilayacak krediler vade ve ode
me bakimmdan bu maddenin birinci fikrasi hiik-
miine tabidir. 

4 - Yukariki fikrada yazih tesebbiisleri hay
van mevcudunu tezyid ve idame suretile veya 
nafi zaruri her nevi malzeme, vasita ve tesisler-
le genisletib kuvvetlendirmege yarayacak kredi-
lerde vade bes seneye kadardir. 

5 - Ormancilig-m diger ziraatlerle beraber 
yapildigi i^letmelerin gevirme ve donatma kre-
dileri ihtiyaglan bu maddenin hukiimleri dahi-
linde olarak nizamnamede derpis olunur. 

ADLlYE E. M. M. MtJMTAZ OKMEN (An
kara) — Maddenin basinda, 7 nci maddenin «A» 
fikrasi denmistir ki o; 8 nci maddenin «A» fik
rasi olacaktrr. 

Sonra nizamname kelimesi vardir. Onun tas-
hih edilmis sekli statii olacaktir. 

BtTTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Miisaade buyurursaniz bendeniz bu iste Biitge 
En. M. Muharriri srfatile soyleyecegim. Ad-
liye enciimeni Biitge enciimeninden sonra ka
nun uzerinde hayli durdu ve faydali bazi tas-
hihler de yapti. Yalniz bu kanunda gok defa 
tekerriir eden nizamname veya statii kelimesi 
vardir. Bu kelime uzerinde duruluyor. Statii, 
malumu aliniz sirketlerde hissedarlar arasm-
da aktedilen mukavelei asliyedir. Vakia bu her 
hangi bir tesekkulun idaresine taalluk eden 
talimat manasina da geliyor. Kanunun ta 
ibirinci maddesinde enciimenin nazari dikkatini 
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celbeden nizamnamei esasi tabiri vardi. Nizam-
namei esasi veya nizamnamei dahili sirketlerin 
statiisii mukabili olarak kanunlarimizda yer 
alan bir kelimedir. Statii lisanrmizda baska big 
bir kelimenin muadili olarak ta kullanilmamak-
tadir. Hjalbuki bu banka bir kanunla, B. M. 
Ifijeclismin kabul ettigi bir kanunla vucuda 
gelmis bir tesekkul mahiyetindedir. Bir sirket 
degildir. Ve nitekim bu kanun meriyete gir-
digi anda Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat banka-
si mevcuddur. Tesekkiilii igin nizamname ya-
pilmasma ihtiyag yoktur. Bu itibarla enciimen 
iizerinde bir gok durduktan sonra statii kelime
sini muvafik gormedigi gibi nizamnamei esasi 
kelimesini de muvafik gormedi. Kanunun her 
yerinde bunu nizamname olarak kaydettik. 
Vakia asagida gelecek maddeler arasmda bu 
kelimenin nasil telakki edilebilecegine dair hii-
kiimler vardir. Adliye encumeni buna binaen 
bunu alelade bir nizamnameden farkli olarak 
du^undugiimuz zehabmda bulunmustur. 0 dii-
zeltilebilir. Fakat kanunlarda kendisine kanu-
ni bir kuvvet izafe edilen metinler, ancak ni
zamname olarak yazilmaktan ve Heyeti Celile-
nizin de bunda hassas oldugu nazan dikkate ali-
narak talimatname veya bu manada da olsa, 
statii kelimesinin nizamname olarak yazilma-
smi liizumlu gbrdtik. Binaenaleyh nizamname 
olarak kalmasi ve diger yerlerdeki statii keli
mesinin nizamname kelimesile tebdili muvafik 
olacagi kanaatindeyim. 

ZIYA GEVHER ETtLI (ganakkale) — Maz-
bata muharriri sifatile soyleyecegim dediniz. 
Hukumetin teklifinde statii kelimesi vardir. Bir 
tezad oluyor. Size o zamanki Butge encumeni 
mazbata muharriri sifatile soruyorum. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Demek oluyorki 
bazi yerlerde nizamname bazi yerlerde ise statii 
kullanilmi^tir. Ahengin muhafaza edilmesi 
iqin her yerde nizamname olsun. 

ADILtYE En. M. M. Mt3TV[TAZ OKMEN (An
kara) — §imdi okunan madde Biitge encii-
meninin maddesidir. Bu, esas itibarile Adliye-
encumenince kabul edilmis oldugu igin madde-
de nizamname kelimesi kalmis tashih edil-
misti. Heyeti Aliyece bu kanunun miizakere 
edildigi ilk gtinu ikinci madde ile nizamname 
yerine statii kabul edilmisti. Biitge enciimeni-
nin statii yerine koydugu nizamnameyi miisa-
adenizle ele alalrm. Nizamname mi yahud statii 
mix olacagina aid hiikiim (73) ncii madde-
dedir. Hiikumetin teklifi statiidiir. Biit§e encii-
meni de Hiikumetin statii kelimesini kabul ettigi 
halde, statii kelimesini kullanacagi yerde, 
nizamname yazmis. Halbuki maddede idare 
meclisince tanzim, tktisad vekaletince tasvib 
ve tcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir 
nizamname yapilrr deniyor. Arkadasim gok iyi 
bilir ki bu nizamname degildir. Nizamname, §u-
rayi Devletten geger ve iradei milliye ile bir 

mahiyet alrr. Kendi maddeleri dahi nizamname 
degildir, statiidiir. Nizamname Biitge enciimeni-
nin dahi tarif ettigi gibi nizamname olmaz. 
Arzettigim veghile birinci madde ile esasen ka
bul edilmi§tir. 

tk. V. S. Miis. ALi RIZA TttREL (Konya) — 
Bu (statii) kelimesi elimizde bulunan layihanin bi
rinci maddesinde de gegen bir tabirdir. Bu 
madde Yiiksek Meclis tarafmdan kabul edilmi§-
tir. Hiikumetin teklifinde bu vesikamn statu 
olmasi teklif edilmi§tir. Diger biitiin enciimen-
ler; Maliye, Ziraat ve iktisad enciimenleri, Hii-
kumet teklifini aynen kabul etmiglerdir. Biitge 
enciimeni, simdi arkadasimm izah ettigi gibi, yal-
niz statii kelimesi yerine nizamname kelimesini 
koymak suretile bu maddede bir degisiklik yap-
mistir. Bizim bundan istidlal ettigimiz mana, 
biitge encumeni bu statii kelimesi yerine nizam
nameyi koymakla te§kilati esasiye kanununun 
52 nci maddesinde derpig edilen nizamnameyi 
kabul etmemi§, istatiiyu tiirkge bir kelime ile 
ifade etmek liizumundan mulhem olmugtur. 
Qiinkii nizamnamenin nasil yapilacagini kanun-
da saymaga, tarif etmege luzum yoktur. 

Tarif edildiginden onu anladik ki, Biitge en
ciimeni bu nizamnameyi diger enciimenler ve 
Hiikumetin anladigi manada bir statii olarak 
kabul etmi§, yalniz ismini degi§tirmi§tir. I§in 
sekli bakimmidan, meseleye taalluk eden maru-
zatrm budur. Bir de bunun esasma taalluk eden 
ciheti vardir. Yani statii veya nizamname ile 
ifade edilen bir vesika hakikatte teskilati esa
siye kanununun derpi§ ettigi nizamname mi ol-
malidir, yoksa hususi sirketlerin dahili tegkila-
tinm miinasebetlerini ve memurlarin hak ve veci-
belerini tayin eden statii mii olmalidir. Bizim ka-
naatimizce bu manada bir statii olmak lazimdir. 
Qiinkii bu kanunun birinci maddesinde de, banka-
nm biinyesi tarif edilirken, bunun bir devlet 
muessesesi oldugu tebariiz ettirilmekle beraber, 
hususi hukuk hukiimlerine tabi ve ticari usulle-
re gore igliyen ve Divani muhasebatm vize ve 
muraKabesine tabi olmiyan muhtar bir muesse-
se oldugu da tebariiz ettirilmiftir. Yani Ziraat 
bankasmin iki hiiviyeti vardir. Biri devlet mii-
essesesi olmak hiiviyeti, digeri de tipki bir hu
susi ticaret §irketi gibi i§iemek zaruretinden 
dogan ticari bir hiiviyettir. Statii hakkmdaki 
hiiKiim, bankanm bu ikinci hiiviyetine taalluk 
eden bir neticedir. Yani nasil ki ticari §irketle-
rin vaziyetini statii tesbit eder. Ziraat bankasi-
nm da ticari bir muessese olmak hiiviyetine ta
alluk eden bir netice olmak iizere, bu munase-
betleri, bir statuniin tayin etmesi esasi tercih 
edilmi§tir. idarei devlet igin mevzu olan nizam
name hakkmdaki hiikiimlerin, bu miiessesenin 
ticari mahiyetine taalluk eden bir netice olarak 
nizamname halinde tatbik edilmesini dogru bul-
muyoruz. Yani bunun, tipki ticaret girketlerin-
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de oldugu gibi, bir statu olarak kabuliinu arz 

• ve teklil ediyoruz. 
MUSTAFA SilREF OZKAN (Burdur) — 

Arkadaglar, birinci madde ile statu kelimesi 
Yiiksek Heyetinizce kabul buyurulmugtur. Bu-
nun, §ayet arzedecegim esbab muhik gbriiliir-
se, ikinci defa kiraatinde tadilname ile tashihi 
kabildir. Binaenaleyh birinci maddede bu keli-
menin kabul edilmis, olmasi, esbabi varid goriil-
diigii takdirde, tashihine ve tadiline mani te^kil 
etmez. 

Bunu bdylece arzettikten sonra, burada aca-
ba hakikaten te§kilati esasiye kanununun 52 nci 
maddesmin kastettigi (nizamname) kelimesi mi 
kullanilmalidir, yoksa ticaret §irketlerinin, o 
§irketi tesis eden sermayedarlan taraimdan ya-
pilip, Hiikumetge tasdiK edilen (statii) kelime
si mi kabul ediimelidir? Bu noktalardan hangi-
sinin vaziyete daha uygun oldugunu arzedece
gim. 

Arkada§im dediler ki, Ziraat bankasinm iki 
§ekli vardir. Binsi u»evlet muessesesi olmak §eK-
lidir, ikincisi de banka olmak itibarile ticari bir 
takim muameleierde bulunmasi geklidir. ±su boy-
ledir. Bunda hig §uphe yoktur. * akat hig bir va-
kit, Te§kiiati esasiye kanununun 02 nci madde-
sine uygun bir nizamname yapmak, miiessesenin 
ticari maiiiyette islemesine mani teskil etmez. 
Yani miiessese ticari mahiyette isleyecektir di-
ye, bunun nizamnamesinin teskilati esasiye ka
nununun 52 nci maddesinin tarif ettigi eskale 
uygun bir nizamname olmasi dogru degildir, 
denemez. 0 sekilde bir nizamname, bunun ga-
yesme uygun bir surette isleyecek hukumieri 
navi oldugu takdirde, siipnesiz islemesmi te-
min eder. Bundan basKa teskilati esasiye kanu
nunun 52 nci maddesine uygun bir nizamname 
yapilmasi igin burada bir zarureti kanuniye var
dir. 0 zaruret te sundan ibarettir: Ticaret sir-
ketleri igin Ticaret kanununda vazu kanun, her 
ticari sirkete kabili tatbik olan umumi htikum-
ler koymustur. Bir ticaret sirketini teskil eden-
ler, kendi hususiyetlerine aid, bir statii yapar-
lar. Zaten esas itibarile bu statii hatta HuKume-
tin tasdikmdan bile gegmemek lazmi gelir. Nite-
kim bir gok memleketierde anonim sirketlerin 
statuleri Hukumetten gegmez; sirketi teskil 
edenler arasmda, noteriikge tanzim edilmis, 
bir mukavelenameden ibaret kalir. Yalniz Dev
let bunlarm uzerinde nizami amme bakmiindan 
bazi murakabeler yapmak istedigi igindir ki, ni-
zamnameyi, statiiyu bir kerre de ben gorecegim 
demistir. 

Fakat bizim vaziyetimiz byle degildir. Biz 
Ziraat bankasmi, ticaret kanununun anonim sir-
ketler hakkmdaki hukiimlerine tevfikan teskil 
etmiyoruz. Ziraat bankasi, huzurunuzda simdi 
tetkik edilen ve kendisine mahsus, mustakil bir 
kanunla yapilmaktadir. Mustakil bir kanunla 
yapildigi igin, her hangi bir anonim sirketin 

vaziyeti mahsusasma teadiil edecek bir ma-
hiyeti yoktur. Ticaret kanununun ahkami umu-
miyesine tevfik edilerek viicude getirilecek bir 
Devlet muessesesi degildir. Bu gun verecegimiz 
bu miisaadeye istinad ederek, ticaret kanunu
nun anonim sirketler hakkindaki hukiimlerine 
uygun bir miiessese viicude getirmiyoruz. Biz 
Ziraat bankasi igin boyle bir yol da tutmus 
degiliz. Ziraat oankasi igin 75 - 80 maddelik 
ayri bir kanun yapmaktayiz. Teskilati esasiye 
kanununun 52 nci maddesi ise, Biiyiik Mecii-
siniz taraimdan yapilan kanunlarm tatbikma 
aid olmak uzere nizamname yapilmasini emret-
mektedir. Onun igindir ki, bu kanun mucibince 
yapilacak nizamnamenin, Ziraat bankasi igin 
yapilacak olan nizamnamenin, teskilati esasiye 
Kanununun 52 nci maddesine ve kanunun tat-
bikatina uygun olarak yapilmasi laznndir. Statii 
kelimesini, soyle bir de istimali olarak alacak 
olursaK, Ziraat bankasmm iptidai, ilk senedi bu 
kanundur. Ziraat bankasmm statiisii bu kanun-
dur. Bu kanunun tatbikatini viicude getirmek 
igin yapilacak nizamname ise 52 nci maddenin 
emri mucibince yapilacak olan bir nizamna-
medir. Onun igin bunu anonim sirketlerin vazi-
yetlerine tesmil ederek alelitlak statii seklinde 
anlamak ve statii seklinde gikarmak, vaziyeti-
mize uygun degildir. Bunun igin Biitge encii-
meni bu noktalari diisulndii, statii tabirini ni-
zamnameye kalbetti. 

Yalniz aflerine magruren huzurunuzda bir 
noktayi arzetmek mecburiyetindeyim. Kanun 
enciimende miizakere edildikten sonra, bu 
nizamnameyi, teskilati esasiye kanununun tarifi 
seklinde bir nizmnameye tahvil edelim diye 
enciimen mazbata muharriri arkadasnniza soyle-
dik Mazbata muharriri arkadasnniz o zaman si-
yasi vazifesine baslamak iizere olduklari igin 
bu noktada ziihul etmislerdir. Bu ziihuldendir 
ki boyle olmustur. Bunu Biitge enciimeninin 
noktai nazari olarak huzurunuza arzederim. 

SIRRI1QOZ (Yozgad) — Muhterem Mustafa 
§eref arkadasimiz izah ettiler. Bendeniz, tes
kilati esasiyenin o maddesi miizakere edilirken 
hasil olan intibadan bahsetmek istiyorum Bel-
ki layihanm aslmda nizamname ve talimiatname 
kaydi vardir. Fakat birinci Meclis bu kanunu 
yaparken o kadar kiskang davrandi ki mutlaka 
nizamname olsun dedi. Bundan dolayi teskilati 
esasiye kanununda, talimatname, kararname 
kaydi yoktur. 0 zaman Refik Incenin nizamna
me diye israr etmesinin sebebi; talimatnameyi 
o vakit teskilati esasiye kanununun kabul et-
memesinden ileri gelmistir. 

Statii, nizamname kelimelerine gelince, Biit
ge enciimeni reisinin izah ettigi gibi, ben de 
ayni kanaatle, teskilati esasiyenin emrettigi 
sekilde, nizamname yapilmasi reyindeyim. Qiin-
kti banka bir anonim sirketten, bir Devlet 
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miiessesesi haline giriyor. Yeni bir kanunla, 
yeni bir tesMlat kurarken, onun icin yapilacak 
sey, teskilati esasiyenin emrettigi nizamname-
dir. 

tKTISAD V. S. M. Ali RtZA TttREL (Kon-
ya) — Maksadmn iyi arzedemedigimi zannedi-
yorum. Banka, bu kanunun birinci madde-
sinde kabul edilen esasa gore, mali ve idari muh-
tariyeti haiz bir Devlet miiessesesi oluyor, yani 
bir taraftan Devlet miiessesesi olmakla beraber 
diger taraftan muhtariyeti haiz bir miiessesedir. 
Devletin yiiksek nazareti altmda isler ve dahili 
istiklale, mali muhtariyete maliktir. Bu da 
onun ticari sahada muvaffakryetleri icin zaruri 
olan bir hiikumdur. ^irndi bankanm boyle 
ticari mahiyetinden dosun bir netice olarak 
kendisine mali ve idari muhtariyet verilmesi-
nin baslica tecellivati, bu kanunda. oteve be-
riye serpilmis bir halde gbriilmektedir. Mesela 
bankanm or^anlarmdan bahseden maddeler var-
dn*. Bu maddelerden bir tanesi, krediler yiik
sek nazim heyeti nammi tasryan organdir ki, 
bilhassa bankanm faaliyetinde takib edecesi si-
yaseti tesbit ve tanzim eden yiiksek bir heyettir 
ve bankanm muhtariyeti esasi ile sria sikrya 
alakadardir. Bu heyettir ki. Hiikumetin yiiksek 
murakabesi hakkmdaki esaslar dahilinde olarak 
bankayi tedvir eder. Zannediyorum ki. bu statu 
hakkmdaki muzakerenin zamani 73 ncii madde-
nin miizakere edilecegi zaman olmak icabederdi. 
73 ncii maddede, bankanm idare ve murakabe 
sekilleri ve zirai kredi islerile bu kanun hii-
kiimlerine tevfikan yapmaga mezun bulundugu 
differ islerde takib edeceai usuller ve bankanm 
dahili teskilati ve teskilata aid vazifeleri ve 
bu teskilat icinde calisan memurlarm hukuk 
ve vecibeleri, idare meclisince tanzim ve Iktisad 
vekaletince tasvib ve tcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilecek bir statii ile tayin olunur, diye 
hiikiim vardir. Bu madder in ihtiva ettiei hii-
kiimlerin hususiyeti suradadir ki, bu statunun 
tavin edecegi hususat tamamile ve kismi azami 
itibarile teknik hususlardir. Statii yapilmasi 
liizum ve zarureti suradan doguyor ki, bu statiiye 
konulacak hukiimleri en ivi takdir edecek olan 
organ, bankanm salahiyetli organidrr. Ciinkii 
teknik islere taalluk eder. Bu itibarladir ki, 
teskilati esasive kanununda kabul edilen idari 
nizamnamelerle biitiin hiikiimleri ve biitiin esas-
lari tesbit etmek mahzurlu olur ve belki ihtiyaca 
tamamile tevafuk etmez diye diisiinuldii. 0-
nun igin bu teknik kisimlarm statii ile tesbit 
edilmesi muvafik goriildii. Son soz Biiyiik Mec-
lisindir. 

B U T Q E En. Rs. M. S. OZKAN (Burdur) — 
Hakikaten nizamnamenin. teskilati esasiye ka-
nunu bakimmdan, vaziyetini tesbit edecek mad-
de, 73 ncii maddedir. 

Bu hususa aid noktai nazar ve kati karar 

73 ncii maddede verilecektir. Yalniz burada 
nizamnamenin bakasi esasi iizerine bir miiza
kere ge§mi§tir. Qiinkii bu maddede, nizamna-
me kelimesi kullandmaktadn*. Nizamname ke-
limesini burada ipka etmek veya nizamnameyi 
statiiye tahvil etmek vardir. O bakimdan da 
bu maddede dahi mesele bahse mevzudur. §im-
di kendilerinin bunun bir statii olmasi ve sta-
tiiniin de te§kilati esasiye kanununun 52 nci 
maddesinin tesbit ettigi §ekilde olmasi icin 
serd buyurduklan sebeb, statiide teknik hu-
suslarm bilhassa kaydedilmi§ olacagidir. Za-
ten statii dedigimiz vesika ve sened, beyan 
buyurduklan sekilde olmayip, te§kilati esa
siye kanununun 52 nci maddesi §eklinde olsa, 
onun i^ine teknik hususlarm girmesine ne ma-
ni var? Zaten bu giin statii dedikleri projeyi 
de yine bankanm teknik organlari ihzar ede-
ceklerdir. 0 proje Icra Vekilleri Heyetine ge-
lecektir. Te§kilati esasiye kanunundaki 52 nci 
madde, projenin bir kere de kanuna uygun-
lugu bakimmdan ve kanuna muhalif hiikiimle
ri muhtevi olup olmamasi bakimmdan, §urayi 
devletin tetkikmdan gecirilmesini amirdir. 
Yoksa teknik ahkami ihtiva etmeyecek bir 
proje tanzim edilsin de, o proje §urayi dev-
letten gegsin, demek degildir. Kendileri na-
sil statii icin teknik esaslann banka tarafm-
dan konulmasmi, layihanm projesinin banka 
tarafmdan tertib edilmesini istiyorlarsa, Biit-
qe enciimeni de 73 ncii maddede ayni §eyi der-
pis etmi§tir. Yalniz statii nami altmda Icra 
Vekilleri Heyetinin tasdikile mesele bitmez. 
Te§kilati esasiye kanununun 52 nci maddesinin 
istedigi ve§hile ayni esasi ihtiva eden proje 
Devlet §urasmdan gecsin, denmi§tir. Boyle 
olduguna gore burada nizamnamenin ipka edil
mesi ve §urayi devletten gegmek iizere bir fik-
ranin ilavesi muvafik olur. Kanaatim budur. 

FAZIL AHMED AYKAQ (Elaziz) — 
Arkada§lar; muhterem hatiblerin 50k vakifa-
ne, 50k alimce izahati elbette hepimizin igin-
de biiyiik bir siikran duygusu yaratmi§tir. Bu-
nu burada ifade etmegi siiphe yok ki bore ad-
dederim. 

Bendeniz bu mevzubahs mesele miinasebe-
tile, belki dogructan dogruya ona taalluk et-
miyor gibi gbziiken, fakat her halde bu mese-
lenin iginde ehemmiyetli bir parantez agmagi 
icab ettiren bir nokta iizerinde dikkatinizi, bir 
dakika, teksif etmek istiyorum. Yiiksek he-
yetiniz herkesten iyi bilir ki, bizim en esasli 
siarimiz, daima cok aydmlikli, cok sarih, 
cok kolay anla§ilir ve ciddiyetli uslubla konu§-
mak ve du§iinmektir. Bunun en ehemmiyetli 
bir harici ifadesi kanun dilidir. Bilirsiniz ki, 
kanun dili denilen seyin, en ileri gitmi§, mii-
tekamil, miinevver memleketlerde bir hususi 
uslubii vardir. Bu uslubiin en biiyiik istinad-
gahi da vuzuhtur. Kanun, nizamname, tali-
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matname ve saire gibi muayyen hudud, tarti I 
ve blciilerde mefhumlari ifade eden, birer re-
miz, birer semlbiildur. §u halde biz, 50k defa 
dikkat ediyorum ki, kanunlanmizin metninde 
bu miihim vecibeden ziihul eder gibi bazi dik
kat eksiklikleri gbstermis, bulunuyoruz. Vazi-
yeti hazirada bendeniz tamamen Miustafa §feref 
iistadimiz gibi du§uniiyorum. Yani, burada mev-
zubahs olan §ey, nizamname kelimesine bir hu-
kuki mefhum olarak verdigimiz mana dahili-
ne giren bir mevzudur. Gerek komisyonlardan, 
gerek enciimenlerden ve gerek Muhterem he-
yetinizin heyeti mecmuasmdan birden rica ede-
rim ki, statii, nizamname, kanfra, talimat-
name ve saire, muayyen mana ifade eden ke-
limelerin muayyen manalarinda kullanilmasi 
igin kati bir karar ittihaz buyurasiniz. Bilve-
sile statii kelimesini elime alayim. Acaba hu-
sule gelecek miiesseselerde bu statiiyii yapmak 
lazimgeldigi zaman, bu kelimeyi mi kullana-
lim, ba§ yasa mi diyelim? 

Yani bu kelimenin bize ifade ettigi mef-
humu kendi dilimizde kar§ilayacak bir keli-
me ile mi ifade edelim, yoksa, az 50k beynel-
milel mahiyeti haiz oldugundan ve biz de bey-
nelmilel medeniyet ailesinde giizide bir yer 
tuttugumuzdan dolayi, tipki aspirin, elektrik 
ve saire ilmi istilahlarda kullandigimiz keli-
melerde oldugu gibi mi kullanahm? Buna bir 
karar veriniz, cunkii ben gbriiyorum ki hayati 
ameliyede, kanunlanmizin kiraati esnasinda, 
bir takim kimseler tarafindan bu kuciicuk il-
tibas noktalan, cok miiessif ziihullere ve hata-
lara sebebiyet vermektedir. Bundan dolayi na-
zan dikkatinizi bu nokta iizerine celbetmek 
cesaretinde bulundum. Maruzatim bundan iba-
rettir. (Bravo sesleri). 

BALKAN — Baska miitalea var mi? 
Nizamname kelimesi iizerinde miinakasa ce-

reyan etmistir. Fakat teklif yoktur. 
SIRRI i>AY (Trabzon) — Statiilmn nizain-

nameye tahvili igin enciimenin bir teklifi var 
midir? 

IKTISAD VEKALETt S. M3. ALI RIZA 
TttREL (Konya) — Yoktur. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Oyle ise takrir ve-
riyorum. 

Yiiksek Reislige 
Statii kelimesinin nizamname olarak tashihi-
ni dilerim. 

Trabzon 
Sirri Day 

IKTISAD V. S. M. ALI RIZA TttREL (Ken
ya) — tfsule aid sbyleyecegm: Birinci madde 
kabul olundu. Orada statii kelimesi kabul edil-
mistir. Acaba bu takrir kabul edilirse 0 da 
degisecek midir? 

(Tabii sesleri) 
BASKAN — Takrir okundu. Nazari dikkate | 
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alanlar... Almayanlar... Kabul edilmistir. §u 
halde (statii) kelimesi (nizamname) olarak tas-
hih edilmistir. Zaten matbuda da nizamnamedir. 
Baska miitalea var mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — 8 nci maddenin (b) ve (c) 
fikralarindaki maksadlari karsilayan kredi-
lerden: 

1 - Gerek heniiz islenmemis topraklan kabili 
istif ade bir hale getirmek ve gerek islenen top-
raklann verimini arttirmak igin her tiirlii fay-
dali toprak islahati yapmak, 

2 - Sulama, kurutma ve su islahatmi onle-
mek igin lazim gelen her tiirlii tesisati viicude 
getirmek, 

3 - Isletme hududu i§inde zirai isletme ile 
dogrudan dogruya alakasi olan her tiirlii bina 
insa etmek, 

4 - Kullanma ve dayanma miiddetleri 9 ncu 
maddenin 2 nci fikrasmda yazili hadlerden fazla 
olan ve zirai isletme ile dogrudan dogruya ala
kasi bulunan her nevi makina ve malzeme satm 
almak, 

5 - Tabii ve suni gayirlan islah, tesis ve 
tevsi etmek, 

6 - Meyve fidanliklari ve bahgeleri tesis ve 
bunlari tevsi ve islah etmek ve bu gibi fay-
dali ve verimli ziraatler kurmak, 

7 - Bizzat isletmek gayesile her hangi bir 
ziraat isletniesini edinmek, 

8 - Gerek isletmenin arazisini genisletmek 
ve gerek daginrk arazi pargalarmi birlestirmek, 

Uzere verilecek kredilerin vadeleri, tesbit 
edilecek esaslar dahilinde 20 seneye kadardrr. 

!Bu gibi krediler tahsil edilmis sermayenin 
miisaadesi nisbetinde bu hususa ayrilacak mik-
tarlarla tedvir olunur. 

BALKAN* — Bu maddede ikinci fikrada mii-
rettib hatasi vardir. (islahatmi) denmis (su is-
tilasmi) olarak tashh ediyoruz. MJutalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

IMADDE 11 — Banka, zirai kredilerde borg-
lularin durumlarina ve gudiilen maksadlara go
re su karsiliklardan birini alir: 

1 - 2836 numarali kanunla teskil edilen Ta-
rrni kredi kooperatiflerinin mesuliyeti, 

2 - Bu tesekkiillerin ciizdanlarindaki ortak 
senedleri, 

3 - Qiftgilerin miiteselsil kefaleti, 
4 - Arazi ipotegi, 
5 - Kanuni ve idari hiikiimlerin miisaadesi 

dahilinde is, gift ve irad hayvanlarile her nevi 
zirai alat, malzeme ve makinanm rehni, 

6 - Menkul kiymetler ve zikredilen biitiin bu 
karsiliklari tamamlayici mahiyette olmak iizere 
her nevi maddi teminat, 
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7 - Devletin veya mah&lli idarelerin kefale-

ti, 
8 - Nevileri ve teminat sekilleri statiide gos-

terilecek olan toplanmis ve toplanmamis zirai 
mahsiiller, 

MUSTAFA SEREF OZKAN (Burdur) — 
Karar mucibince statiiniin nizamname olmasi 
lazimdir. 

HttSNtJ KlTABQI (Mugla) — Bir sual sora-
cagim: Be§inci fikrada «kanuni ve idari hii-
kiimlerin miisaadesi dahilinde» deniyor. Acaba 
«idari hiikiimler» den maksat nedir? 

Ik. V. S. M. ALl RIZA TtfREL (Konya) — 
Mevzuubahis olan idari hiikiimlerden maksad, 
hayvan sicilli zabitasi kanunu htikumlerine uy-
gunluktur. Aranilan §ey budur. 

HtJSNtJ KlTABQI (Mugla) — Merhundur 
deniliyor. Idari karar ile rehin koymak hakki 
verilmesi nasil olur? 

ALl RIZA TtJREL (Konya) — Hayir, hay-
vanlara aid idari hiikiiraler mevzuu bahistir. 

EMlN SAZAK (Eskisehir) — Biraz anh-
yalim. 

HtJSNtJ KlTABQI (Mug-la) — Eger mak-
sadiniz hayvan saglik kanunu ise «ve idari» 
kelimesine mahal yoktur. Bu yine kanuni de-
mektir. «Idari» denince idareten bir rehin vazi 
hakki verilmi§ gibi oluyor. 

ALl RIZA TUREL (Konya) — Oyle bir §ey 
kastedilmis degildir. 

HttSNtJ KlTABQI (Mugla) — 0 halde «lda-
ri» kelimesi kalkmahdir. Yalniz «.. Kanuni» 
kelimesi kafidir. Sizin soylediginizi de bu «ka-
nuni» kelimesi tazammun eder. Binaenaleyh 
«ve idari» kelimesinin kaldirilmasma encumen 
muvafakat etmelidir. 

BASK AN — Ba§ka miitalea var mi? 
ADLlYE E. M. M. MttMTAZ 0KMEN (An

kara) — «Ve idari» kelimesinin kalkmasmda 
bir mahzur gormiyoruz. 

BASK AN — Takrir veriyor musunuz? 
HtJSNtJ KlTABQI (Mugla) — Encumen de 

kabul ediyor. 
BASKAN — Heyeti umumiyenin malidir, 

belki Heyeti umumiye kabul etmez. 
HttSNU KlTABgi (Mugla) — 0 halde tak-

dim ediyorum. 

Yiiksek Bagkanliga 
«.. Ve idari» kelimesinin kaldinlmasmi teklif 

ediyorum. 
Mugla 

Husnii Kitabci 
BASKAN — Takriri nazan dikkate alanlar.. 

Almiyanlar.. Takrir nazan dikkate almmi§tir. 
Su halde «ve idari» kelimesi kalkti 

Maddeyi bu suretle reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

mi§tir. 

MADDE 12 — Tarim Kredi Kooperatifi olan 
yerlerde, zirai krediler kooperatif ortaklarma 
bu kooperatifler vasrtasile tevzi edilir. Ancak 
bu tesekkullere ortak olanlara 8 nci maddenin 
(b) ve (c) fikralarmdaki ihtiyaglari igin ve or
tak olmayanlara da 8 nci maddedeki biitiin ihti-
yaglar igin verilecek kredilerde maddi karsdik 
aranir. §u kadar M, kooperatif ortaklarmm ko-
operatifin faaliyet mevzuu igindeki ihtiyaci te-
maita edilmedikge diger kredi muameleleri yapd-
maz. 

Banka kooperatif olmayan mahallerdeM zi
rai kredileri 11 nci maddede gosterilen kar-
sdddarla temin eder. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Ig ve bilhassa dis piyasalarda 
devamli ve genis bir suriimii olan zirai mahsulleri 
isleyerek hazirlamak ve s^atislari kolaylastir-
mak igin miistahsillere ve miistahsillerin teskil 
ettikleri kooperatiflere mahsul veya vesikali 
sened mukabilinde avans, vesikali sened istirasi 
ve sair suretlerle icab eden kredi verilir Bu kre-
dilerin vadeleri piyasa sartlarma ve karsriik 
gosterilen mahsuliin dayamkligma tabi olub 
big bir zaman ertesi raievsime kadar uzatdamaz. 

Bankanm riskleri karsdanmak ve Iktisad 
vekaletinin miitaleasi almmak sartile zaruri 
hallerde vadelerin ertesi mevsime kadar uzatd-
masi caizdir. 

Banka, 2834 numarali kanutna gore kurulmus 
olan Tarim satis kooperatiflerine ve birliklerine 
mahsullerin islenmesi, hazirlanmasi ve amba-
laji igin lazrm olan tesisati gerek kendi hesa-
bma ve gerek bu kooperatifler hesabma yapti-
rabilir veya bu gibi isler igin uzun vadeli kre
diler verebilir. Bu gibi tesisattan kooperatifle-
riln ne suretle istifade edebilecegi ve bunlarm 
kooperatiflere hangi sartlar altmda devredilecegi 
banka nizamnamesinde tesbit olunur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 14 — Tarim satis kooperatiflerile 
birliklerinin banka ve kredi isleri Iktisad ve
kaletinin direktiflerine uygun olarak Tiirkiye 
Ciimhuriyeti Ziraat bainkasmca yapdir. Liizum 
ve ihtiyag halinde Tiirkiye Oiimhuriyeti Ziraat 
bankasi ile yapilacak danisma iizerine bu isler 
Iktisad vekaletinin gosterecegi bankalar tara-
fmdan da yapdabilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Banka, Tarim satis koopera-
tifleri ve birliklerinin inkisaf ma halel vermek-
sizin zirai mahsullerki suriim ve satismi kolla-
mak ve kolayla^tirmak maksadile bu hususta 
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faydali gorecegi her tiirlii te§ebbiislere girise-
bilir 

BALKAN" — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etimeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 16 — Banka 2834 ve 2836 numarali 
kanunlara gore kurulmus kooperatiflere ortak-
larmm istihlakine ve zirai istihsaline liizumlu 
olan esyayi, maddeleri ve her nevi istihsal va-
srtalarmi dahilden ve harigten temin ve tedarik 
edebilmeleri maksadile kredi verebilir. Henuz 
kooperatif bulunmayan mahallerde giftgilerin 
bu maksadlar etrafmda ve karsilikli yardmi ve 
mesuliyet esasina miisteniden yapacaklari miis-
terek tesebbiisleri kredileyebilir ve bu gibi te-
sebbiislere resen girisebilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir 

Fasil : IV 
Zirai kredi ile ilgili diger muameleler 

MADDE 17 — Banka, iptidai maddeleri 
memleket dahilinde yetisen zirai sanayii statii-
siindeki esaslar ve sartlar dahilinde tesis ve bu 
sanayie istirak edebilecegi gibi bunlari her su-
rette kredileyebilir ve devredebilir. 

Bankanm, alakalanacagi zirai sanayi, banka 
nizamnamesinde tesbit olunur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

HALlL MENTESE (Izmir) — Ziraat Ban-
kasinm bugiin gerek kendi elinde tesis sure-
tile, fabrika ve istirak suretile ne kadar plas-
mani vardir onu anlamak istiyorum. Madde bu 
degil mi? 

ZIRAAT BANKASI UMUM MtfDttRtJ KE-
MAL ZAlM — Seker §irketindeki i§tirak de da-
hil oldugu halde 8-8,5 milyon lira kadar i§tiraki 
vardir. 

HAUL MENTE§E — (Izmir) — Bunun a-
mortismani baslami§ midir, ve kag senede amor-
ti edilecektir? 

U. M. KEMAL ZAlM (devamla) — Amor-
tisman, i§tiraklerin her birine, bunlarm kendi 
hususi biinyelerine gore, ayri ayri §artlara tabi-
dir. Malumu alinizdir ki herhangi bir te§ebbii-
siin muhakkak surette amortismani ayni olma-
si icab etmez. Bunlarm her biri ayri ayridir. 
Hangisi hakkmda emir buyurursaniz onu arze-
deyim. 

HALlL MENTESE (Izmir) — Anlamadim. 
KEMAL ZAlM (devamla) — Tabii muhtelif 

te§ekkullerin, makinelerin mahiyetine, binalarm 
hususiyetine gore amortisman nisbetleri degi-
§ir. Bunlar igin sabit bir §ey tesbit edilemez. 
Hangisi hakkmda emir buyurursaniz onu arze-
deyim. 

HALlL MENTESE (Izmir) — Bu suali sor-

maktaki esas maksadim sudur; Ziraat bankasi-
nm, tesis ve istirak suretile 8 milyon lira kadar 
bir parasi, fabrikalara immobilize olmus demek-
tir. Tabii bunlarm amortismani uzun senelere 
tevakkuf edecektir. Bu sey Ziraat bankasmm 
kendi esas sermayesinden plase edilmis, ise, ban
kanm esas rolii olan kredi i§ini tedvir edecek 
sermayesi kafi olmadigi halde, bu suretle im
mobilize edilmesi dogru olmaz. Mevduattan im
miobilize edilmis ise, mevduatm miiddetleri mu-
ayyen oldugu. igin, bankanm bu suretle olan 
plasmanm genislemesi tehlikeli bir netice vere
bilir. Onun icin bu maruzattan maksadim, ban
kanm sanayie olan istiraki hususunda tehlikeli 
geni§lemelere meydan verilmemesini temenni 
etmekten ibarettir. 

BASKAN — Baska miitalea var mi?... Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 18 — Banka ciftciye ve zirai sana
yie liizumlu alat, malzeme, makine ve cihazlarm 
memleket dahilinde imalile ugra§an tesebbiisle-
re kredi verebilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mistir. 

MADDE 19 — Banka, bataklik kurutma, 
irmak ve gay yataklarmi temizleme, hark ve ka-
nal acma ve bu suretle ziraate elveri§li arazi 
edinib bunu dogrudan dogruya i§letme ve ya-
hud yeniden kurulmak istenen zirai i§letmelere 
veya topragi kifayetsiz ciftgiye uzun vadeler-
le dagitma gibi i§lere tesebbus edebilecegi gibi 
bu maksatlara matuf tesebbiisleri kredileyebi
lir ve bunlara muhtelif §ekillerde i§tirak ede-
bilir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

HALlL MENTESE (Izmir) — Ben banka
nm sermayesinin bu gibi i§lerde immobilize edil-
mesini muvafik bulmuyorum. Yalniz bu i§ler, 
bataklik kurutmak, sulamia irmaklan temizle
me i§leri, gerek sihhi, gerek iktisadi cepheden 
memlekette gayet muhim bir i§tir. Devlet ener-
jisile beraber hususi enerjilerin de buraya dog
ru tevcih ve sevkedilmesi her halde memleket 
igin gok hayirli ve liizumlu bir i§tir. 

Ba§ka memleketlerde devlet enerjisi ve hu
susi enerjileri toplayip sevketmek hususunda 
bir takim idari ve kanuni tedbirler almmi§tir. 
ve hakikaten biiyiik mikyasta hususi enerjiler, 
Devlet enerjisile beraber miismir neticeler ver-
mistir. Mesele Fransada Assosyasyon sendikal de-
dikleri hususi bir s,irket vardir ki bu isleri yap-
maktadrr. Bunun icin Devlet, ayri bir kanun 
yapmistrr. 0 kanunla, bu mmtakada bataklik 
ve yahud deniz hiicumlarilna karsi araziyi mu-
hafaza etmek, yahud irmaklari temizlemek veya 
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sulama igin kanal agmak gibi ihtiyag hasil olan ! 
menatik ahalisinden, nisbeti muayyene daire- ! 
sinde, para alir ve sirketin. bu isi yapmasi igin 
kanun icbar eder. Kanun bu siiretle icbar et-
tigi gibi o ise aid masarifin tahsili hususunda 
da adeta vergi tahsilindeki miisteslna usulleri 
tatbik etmek iizere ayrica ahkam konmustur. 
Binaenaleyh memlekette hususi enerjiyi de,' bii-
yiik inikyasta baslamis olan Devlet enerjsile bir-
lestirmek igin asosyasyon sendikal seklinde bir 
tesekkul igin bir kanun halinde hazrrlik yapila-
rak Meclise sevkedilmesini Hukumetten taleb 
edecegim. 

Esasa gelince; bu yolda vuku bulacak husu
si tessekkullere bankanm yardim etmesi ve ser-
mayesinin bu gibi islerde immobilize edilmemesi 
taraftanyrm. 

EMlN SAZAK (EsMsehir) — Efendim; ha-
kikaten kurutma, sulama isi miihimdir. Devlet 
te en muhim is diye muhim tahsisat koyarak bu-
nu eline almistir. Zannederim; banka kanunun-
da istihdaf edilen sey sudur: Bes bin, on bin, 
yuz bin lira koyarak bankanm faydali olabile-
cegi yerler vardir. Bu is kbyliiler arasmda ken-
di emeklerile, biraz da nakdi yardimla gorule-
cekse, her seyden ewel bunu yapmalidir. Biitun 
memleketin sulama, kurutma isi ancak 100 se-
ne galisilarak yapdabilir. BeriM ufak isler de 
100 sene sonrasina birakilmis olur. Oyle koyler 
vardir ki bes bin, on bin lira gibi ufak yardim-
larla ihtiaglarmi tamamile kapatabileceklerdir. 
Madde gok yerindedir. Yalniz sermaye muesse-
sesi olan Ziraat bankasi, biitun memleket ihtiya-
cma yeti^ecekse, asagi yukari bu ihtiyaglara ce-
vab verebilmek igin her halde 500 milyon lira 
lazimidir. Buna da tabii imkan, yoktur. Binaen-
aleyh nisbet dairesinde olacaktir. Asil benim 
korktugum bir sey vardir: Banka istihsal koo-
peratifi, satis kooperatifi iizerine ehemmiyet ve-
reoek ve bunlari canlandirmak isteyecektir. 
Amma elimizdeki sermaye azdir. Bu da 
ihrac mallammiza yarayacaktir. Bu da 
Izmir, Adana, Giresun gibi bir kag 
vilayete munhasir kalacaktrr. Bu arzettigim 
vilayetler haricinde kalaln vilayetler, bu kuvvet 
eksikliginden zarar gorecektir. Mumkiin olsa 
da bu satis ve istihsal kooperatiflerine ehemmi
yet verilecek yerler tayin edilse. Bunlari da 
bankanm meclisi idareleri vardir, yapabilirler. 
Bunlari yapabilirler amma bu gun parasiz, yar-
dnna gok muhtag kurak, gorak yerler vardir; bu 
yerler oyle mmtakalardir ki rahmet olmasa top-
raga verdigini alamazsm. Sermayenin kismi 
azami kooperatiflere sarfedilince diger vilayet-
lerimize az para kaliyor. Bunlarm hakki gidi-
yor gibi geliyor bana. 

Bu hususta bir sey konsa her halde daha eyi 
olur. Hig olmazsa bu is iizerinde sifahi bir ka-
naat verilirse memnun oluruz. 

IKTISAD V. CELAL BAYAB (Izmir) — I i i 
madde okundugu zaman kolaylikla anla^ilrr M, 
bankaya, bu kabil islere girmek igin salahiyet 
veriyoruz. Mutlaka banka bu i^leri yapacaktir 
diye tavzif etmiyoruz. Bu i§ler, yapilmasi bila-
istisna her ferd tarafmdan arzu edilen, hayrrli 
ve memleket igin nafi islerdir. Bunda ^iiphemiz 
yok. Eger banka bunlarm yapilmasi igin ken-
disinde imkan gorur, vaziyetini miisaid bulursa; 
bu salahiyetine istinaden bu islere giri^ecektir. 
Boyle bir imkani bankanm elinden alip, mem
leket lehind^ kuUanmasma miisaade etmemek, 
zannediyorum ki, memleket igin faydali bir §ey 
olmaz. 

Arkadaslar tatmin igin §unu da ilave edeyim 
M, bittabi bu bankanm da emsali bankalar gibi 
her seyin iistunde tuttugu bir is, vardir; o da, 
kendi serefini muhafaza etmek. Bir bankanm 
serefi, taahhudatmi zamanmda hiisnii if a ile 
ancak muhafaza edilebilir. 

Ziraat bankasi, memleketin ekseriyeti azi-
mesini teskil eden giftginin maksadma hizmet 
etmekle kendisini birinci derecede mukellef tu-
tar. Birinci derecede, ziirram menafiini siya-
net vazifesile mukelleftir ve bunun haricmde 
giristigi isler, yine memleketin ziraati ne-
fine olmak iizere kazang istihsali igin girisebile-
cegi islerdir. Biitun buna miiteferri olan i^leri 
siraliyabiliriz: Bankanm, gegen giin arzettigim 
gibi, bilangosunda goruldiigii veghile, mevdu-
ati giinden giine artmaktadir. Bu da milleti-
mizin bankaya olan itimadmmm biiyuk bir ni-
sanesidir. Fakat itimadm devam etmesi, mut
laka mevduat sahiblerinin paralarmi gununde 
almasile kabildir. Bunun igin her giristigi isde 
hesabi bulunmasi icabeder. Immobilizasiyon, zi-
rai, ticari, smai krediler, uzun ve kisa vadeli 
avanslar... hulasa her nevi muamelede mevduat 
sahiblerine zamanmda paralarmi iade etmek 
suretile onlarm itimadmi temadi ettirebilir Bu; 
malumu aliniz, bankaciligm basit, iptidai tek-
nigidir. Bittabi bankanm umumi politikasmi 
idare eden bir nazim heyet vardir. Zirai kre-
dilerde, mecburen dahil olacagi ticari kredi-
lerde, sanai kredilerde, kanal agmak, bataklik 
kurutmak gibi hususlarda, bu heyetin verecegi 
karardir M, bankanm umumi siyasetini gbste-
recektir. Binaenaleyh bankanm ayni zamanda 
itimad edilmesi laznngelen tecriibeli bir miidii-
riyeti umumiyesi vardir ve ayni zamanda, iti-
raf etmek lazimdir ki, gok dirayetli ve yuksek 
bir idare meclisi vardir. Bunlarm haricinde 
bankanm gorecegi hizmetlerde, elbette Hiiku-
metin de milli menafii muhafaza etmek igin 
goriisleri ve umumi politikasi vardrr. biitun 
bunlarm hassasiyeti, bankanm §ahsiyeti 
maneviyesinde toplanmis olan mesleki 
serefi muhafaza etmekle beraber, Turk mille-
tine layik bir miiessese olmasmi da bu giinkii 
elemanlar temin edebilirler. Yeter ki bizi bu 
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salahiyetle techiz etmekten mahrum etmeyiniz. [ 

HALlL MENTEgE (Izmir) — Bay vekilin j 
mutalealarma temamile istirak ediyorum. Ha- j 
kikaten bankanm itibarmi ve serefini tutmak 
hususunda, bu gtinkii tesekkuliin Hukumetin ve 
umum mudurlugiin 50k hassas olduklarina ve 
olacaklarma temamen emniyetim ve iimidim var-
dir. 

Bir kanun yapryoruz. Kanun bugiin i§in ya-
pilmiyor. Tadil edilinceye kadar bankanm faa-
liyetinde hakim olacak ahkami ihtiva etmekte-
dir. Binaenaleyh bu miihim meselede, seref 
meselesinde, 8 milyon liralik bir plasman soy-
lendigi zaman, bu cereyana, yani immobilizasi-
yon plasmanmm bankanm serefini tehlikeye 
koyacak bir genisleme verilmemesi hususunda 
Meclisin veya Meclis azasmdan birisinin temenni 
izhar etmesi zannediyorum ki yerindedir. 

IKTISAD V. CELAL BAYAR (Izmir) — 
Mutabikiz mutabikiz, yorganrmiza gore ayagi-
mizi uzatacagiz esas budur. 

BALKAN — Baska miitalea var mi?. Mad-
deyi kabul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmistir. 

MADDE 20 — Banka, 15, 16, 17, 18 ve 19 
ncu maddelerde zikredilen muameleleri tkti-
sad vekaletinin tasvibile yapabilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Fasil : V 
Diger banka muameleleri 

MADDE 21 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasi bu kanun ile yapmag-a mecbur oldugu 
esas muamele ve vazifelerden ba§ka: 

1 - Faizli, faizsiz, vadeli, ihbarli ve vadesiz 
tevdiat hesablan agmak, 

2 - Havale, mahsup ve miinakale emirleri, 
gek alim ve satimi ve sair suretlerle dahil ve 
harig icin para nakline, tahsiline, tediyesine ve 
mahsubuna aid her nevi banka muamelelerini 
yapmak, 

3 - Kendi veya mu§teri hesabina doviz, al-
tm ve gumii§ almak ve satmak (Hususi kanun-
larm hiikiimleri mahfuzdur), 

4 - Devlet, Devlet miiesseseleri ve hiikmi, ha-
kiki §ahislar nam ve hesabina esham ve tahvilat 
alim ve satimi, bu gibi kiymetlerin kayid ve ih-
raci, muhafazasi, kuponlannm tahsil ve tediye-
si muamelelerini yapmak ve nizamnamede der-
pi§ edilecek hiikiimler dairesinde bu nevi kiy-
metlerden borsada kote olanlar mukabilinde 
borsa kurlarmin % 75 ine kadar ve Devlet tah-
villeri mukabilinde nizamname hiikiimleri da-
hilinde avanslar agmak, 

5 - Vesikali, vesikasiz sened tahsili hizmet-
leri yapmak, 

6 - §ube ve ajanslarm kasa durumlarmi 
tanzime yaramak maksadile hakiki ve hiikmi 

| sahislarm bu sube vc aianslarin bulunduklari 
mahaller iizerine cekecekleri cek ve azami bir 

j ay vadeli polic.elerini i§tira etmek, 
7 - Zirai sanayi te§ebbuslerile milli mahsul 

ve maddelerin ic ve di§ ticaretini yapan hakiki 
ve hiikmi sahislarm dahilde ve harice yapacak-
lari sati§a muteallik en §ok iic ay vadeli bo
no ve poligelerini istira etmek ve bunlara §ah-
si taahhiidlerine miisteniden borglu hesablar 
agmak veya mal mukabilinde cari degerin % 
90 ma kadar avanslar vermek, 

8 - 7 nci benddeki tesebbuslerle istihsalin 
ve ziraatin yiiriimesi ve ilerilemesi ile ilgili di
gger te§ebbiislere sahsi ve maddi teminat muka
bilinde her nevi akreditifler agmak, 

9 - Ayni ve §ahsi teminat mukabilinde kefa-
let ve teminat mektublan vermek, 

10 - Bankalarla sermaye hadleri nizamname
de tayin edilecek miiesseselere tek imza ile her 
nevi kredi muamelesi yapmak, 

11 - Muteber iki imzali ve vadeleri iic, ayi 
gcgmeyen ticari senedlerle vadelerine en fazla 
iki sene kalmi§ ve diger bir imza ta§iyacak 
Devlet bonolarmi iskonto etmek, vadeleri alti 
ayi gecmeyecek ticari senedlerle vadeleri tig 
seneyi gecmeyecek Hazine bonolan mukabilin
de nizamnamede derpi§ olunacak nisbetler da
iresinde avanslar agmak, 

12 - Nizamnamede derpis edilecek hiikumler 
dairesinde Devlete borclu hesabi cariler acmak 
ve kefalet etmek, 

13 - Devletin muhtelif taahhudleri igin vere-
cegi bonolara hususi kanun hiikiimleri dairesin
de akseptasyonunu koymak, gibi banka mua-
melerini de yapabilir. 

7, 8, 11 ve 12 nci bendlerde yazili muamele-
lerden her birinde takib ve tatbik olunacak 
prensibler iktisad vekaletince tayin edilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 22 — Banka mali kaynaklarmi art-
tirmak igin a§agida yazili muameleleri yapar: 

1 - Zirai ve ticari portfoyunu Turkiye Ciim
huriyeti Merkez bankasma reeskont ettirmek, 

2 - Kiymetli kagidlar portfoyii mukabilinde 
Turkiye Ciimhuriyeti Merkez bankasmdan 
avanslar almak, 

3 - Diger bankalardan muhtelif §ekillerde 
krediler temin etmek, 

4 - Odenmis. sermayenin yiizde yirmisine ka
dar Iktisad vekaletinin ve daha fazlasi igin 1c-
ra Vekilleri Heyetinin kararile imtiyazlr, ipotek-
li veya basit tahviller gikarmak, 

5 - Di§ piyasalarda iktisad vekaletinin tas
vibile mutad kredi yollarma gitmek veya Icra 
Vekilleri Heyetinin kararile ledelicab (4) ncii 
benddeki tahvillerin ihracini ve surumunii temin 
etmek. 

BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
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Kabul edenler., Etmiyenler.. Madde kabul edil- [ 
mistir. 

MADDE 23 — Banka, zirai mahaiil ve hay-
van sigortalarile bu kanun hiikumlerine uygun 
olarak yapmaga mezun bulundugu muamelele-
rin emniyetile ilgili diger sigorta te§ebbiislerine 
girigebilir ve bu gibi tesebbiislere i§tirak ede-
bilir. 

BASKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul e-
dilmigtir. 

Pasil: VI 
Bankanin idare ve murakabesi altinda bulunan 

tesekkiiller 
MADDE 24 — 2834 ve 2836 numarah ka-

nunlarm hiikumlerine gore kurulmu§ ve kurula-
cak tarim kredi ve sati§ kooperatiflerile birlik-
leri Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm 
kontrol ve murakabesi altmdadirlar. 

Banka, muntazaman yaptiracagi murakabe 
neticelerini Iktisad vekaletine bildirir. Bu mura
kabe Iktisad vekaletinin umumi mevzuati dahi-
linde kendi te§kilatile yaptiracagi murakabeye 
mani degilcUr. 

BASKAN — Miitalea var mi? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler.. 

Etmiyenler.. Kabul edilmi§tir. 

MADDE 25 — Istanbul Emniyet sandigi, 
Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma bagh 
hiikmi §ahsiyeti haiz ve mezkur bankanm mura-
kabesine tabi bir miiessesedir. 

Sandigm miidiir ve murakibleri Ziraat ban-
kasi umum miidiiriiniin inhasi ve idare meclisi-
nin teklif i uzerine Iktisad vekaletince ve miidiir 
muavinleri ile muhasebe miidiir ve murakib 
muavinleri umum miidiiriin inhasi iizerine ida
re meclisince tayin olunurlar. 

Sandigm biitgesi Tiirkiye Ciimhuriyeti Zira
at bankasi idare meclisinin tasdikindan sonra 
tatbik olunur ve bilangosu Ziraat bankasi u- I 
mum miidurliik ve idare meclisinin tasdik ve 
tasvibinden sonra Iktisad vekaletince Tiirkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankasi umumi heyetinin 
tasdikma arzedilir. 

Sandigm tevdiat ve ikrazlarile plasman ve 
diger muamelelerinde takib edecegi esaslar san-
dik idaresinin miitaleasi almdiktan sonra idare 
meclisinin tayin ve Iktisad vekaletinin tasvibin
den sonra tatbik olunur. 

Sandik igin §imdiye kadar yapmaga mezun 
bulundugu muamelati da ihtiva etmek iizere bu 
kanunun ne§rinden itibaren iig ay zarfmda ay-
nca bir nizamname ne§redilir. 

TEVPlK ARICAN (Antalya) — Bu maddenin 
son fikrasmda sandigm yapmaga mezun oldu
gu muamelati da ihtiva edecek bir nizamname 
yapilir, deniliyor. Bundan maksat, bu nizamna
me ile sandigm §imdiye kadar yapmamis oldu

gu muamelati da yapacagmi, ifadeye mi matuf-
tur? Bunu soruyorum. 

ADLIYE En. M. M. MtJMTAZ OKMEN (An
kara) — Sandigm mevcud nizamnamesi, emvali 
gayrimenkule, miicevherat, esham ve tahvilat 
iizerine ikrazat yapmagi amirdir. Sandigm al-
digi tevdiat yalniz bu mevzularda isletilmeye 
kafi gelmiyor. Bize Hiikumetin verdigi izahat 
uzerine, tehlikeli mevzulara giris-memek sartile 
yapilacak nizamnamede bu giine kadar yapma
ga mecbur oldugu muamelati da-tarzi tahrir 
itibarile de o anlsilryor - ihtiva etmek sartile, 
daha bazi sandik iqm faydali isleri tazammnn 
edecek hukiimleri ihtiva edecek bir nizamname 
yapilacaktir. 

TEVFIK ARICAN (Antalya) — Bir defa san
digm simdiye kadar yapmakta oldugu mua-
melat, Mazbata miuharririnin dedigi gibi yalniz 
hulliyat ve emlake mukabil ikrazata munha-
sir degil Hazine tahvilati mukabili ikrazata da 
samildir. Fakat bunun haricine simo^ye kadar 
Emniyet sandigi hig bir zaman gdonami|tir. 
Biitiin Heyetinizce malumdurki Emniyet sandigi 
zaten adi iizerinde nihayet bir emniyet mii-
essesesidir. Yetmis seneden beri bu ve§hile 
muamele yapmistn*. FilvaM asil nizamnamesile 
her seyi yapmaga mezundur. Yani yapmakta 
memnu bir muamelesi yoktur. Yalniz arzet-
tigim gibi su iig nevi ikrazat haricine simdiye 
kadar gitmemistir ve emniyet sandigi siiphesiz 
ki maksadi teessiisii itibarile bunun haricine 
gikamazdi ve gikmamistrr ve simdiye kadar ih-
raz ettigi emniyet te hig subhesiz ki su muame-
lattaM mahdudiyetten miitevelliddir maksadi te
essiisii hilafJna bir banka subesi gibi muamele-
sini tevsi edecek olursak bu emniyetini kaybeder 
ve esas tesekkulune miinafi bir vaziyete girmis 
olur. 

Emniyet sandigmin eski nizamnamesi bir ka-
nundur. Eski nizamnameler kanun mahiyetin-
dedir. Bu kanulnda deniliyor ki, Emniyet san-
d^ i sunlar, sunlar mukabilinde ikrazat yapar 
ve diger isleri de yapar fakat maksadi teessusii 
ile kabili telif olmayan hig bir muamele yapma-
mistir. 

Esasen emniyet sandigi mustakil oldukga 
teessiisii itibarile zaten yapamayacagi muame-
lattan memnuiyetini icab ettirir hiikiim vazma 
ihtiyag yoktur. §imdi goriiyoruz ki Emniyet 
sandigi dogrudan dogruya Ziraat bankasmm 
tahti vesayet, ve tahti idaresinde bulunacak-
trr. Emniyet sandigi bu suretle bir bankanm 
tahti idaresine tevdi olunurken pek tabii olarak 
sandigm maksadi teessiisiine miinafi muamelata 
sevkolunamayacagmi kaydetmege ihtiyag hasil 
olur. Kendi kendine hakim iken hig bir memnui-
yete liizum olmayabilir. Fakat baskasmm tahti 
murakabesine girince bu muamelatm yapilmasma 
imkan vermeyecek seMlde madde koymak la-
zimdir. Mezun bulundugu muamelat igin dahi 
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nizamname ile tasrih lazimdrr. Bir kelime tadili j 
ile maksadrm hasil olabilir. 0 da: f ikranm, simdi-
ye kadar yapmaga mezun oldugu... ilah iba'resin-
deki «Mezun» kelimesinin yeriine «Yapmakta» 
kelimesinin ikamesidir. 

MUMTAZ OKMEN (Ankara) — Halen meri 
olan Emniyet sandigi nizamnamesi 1304 tarihli-
dir. Bu sandigm nizamnamesinde saindigm yap
maga mezun oldugu muameleleri, sandigm bu 
giinkii vaziyetine gore, tevsi demeyeyiin, fa-
kat takyid etmemek zaruretin ve sandigm harb-
ten ewel iizerine aldigi krymetlerin tenmiye 
vazifesinin icabidir. Tevfik Nazif arkadasmim 
dedigi gibi, vazu Kanunun maksadi yine bu ni-
zamname dahilinde kalmak degildir. 0 nizaim-
nameyi de ihtiva eder yeni bir nizamname yapi-
lacaktrr ve bu nizamnamede sandigm yapmasi 
caiz olan ve yapilmasinda tehlike melhuz olma-
yan ve sandigm igindeki mevduatm tenmiyesi 
igin faydali gbriilecek olan islerin yapilmasma 
mezuniyet verilecektir. Mevzu hukuki olmaktan 
ziyade iktisadidir. Sandik eski isleri hududu da
hilinde kalsm ve yeni faydali olabilecek bir isi 
yapmasm mi? Yoksa yapmaga mezun oldug-u is-
lere gore yeni bazi isleri de yapabilsin mi? Bi-
ze verilen Hukumet teklifinde boyle g"e§mistir. 
Salndigm yapmaga mezun bulundugn eski mua
meleleri de ihtiva etmek iizere yeni bir nizam
name yapmakta fayda vardrr. 

Sandik igin menfaatli olan daha bazi isler 
bittabi ancak bu nizamname ile olacagma gore 
ve bu nizamname icra Vekilleri Heyetinden ve 
§urayi devletten gegecegine gore, tabii sandi
gm da bu hususta miitaleasi almacagmdan ve 
sandigm menfaati hangi islerde gorulurse bu 
makamlarca onlar tesbit edileceginden yine ni-
zamnamie daha faydali olacaktir. 

TEVFIK ARIOAN (Antalya) — Belki ayni 
seyleri sbyleyecegim. Daha ziyade izahat ta ver-
mek istemiyorum. 

Emniyet sandigi bir emniyet miiessesesidir. 
Ora ile muamele yapanlar higbir zaman ne gok 
faiz almagi diisiinur ve ne de bir banka gibi o-
nunla itibar iizerine is yapmak ister. Burasi 
70 senedenberi mahdut bir daire dahilinde ve i 
yalniz Istanbulda muamele yapar. Onu simdiye 
kadar yapmadigi muamelelere sevketmek bir ha-
tadir. Binaenaleyh sandik banka idaresine rap-
tedilirken emniyet miiesseseligine halel getirile-
bilmek yol ve ihtimalinden ihtiraz edilmek icab 
eder. Sandik 70 senedenberi oldugu gibi bun-
dan sonra da kemali emniyetle muamelesine 
devam etmelidir. Bu emniyet sayesindedir ki 
bu sandigm bu giin 20 - 30 milyon lirasi vardir 
ve big §tiphe yoktur ki, bu muessesenin idaresi-
nin Ziraat bankasma tevdii bankayi sermaye ve 
mevduatile de takviye etmektedir. Agik kapi 
birakdmca, Ziraat bankasmm kendi noktai na-
zarmdan kendi menafii icabmca yarm bir ni
zamname tadilile bu emniyet sandigmi vasi ve | 
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emin olmayacak islere mecbur etmeyecegini kirn 
temin edebilir?.. 

Kemal Zaim Muhterem arkadasimiz, Emni
yet sandiginm vaziyeti hakkmda, belki de bi-
raz ifrata varan, fakat takdire layik, bir hassa-
siyet gostermektedir. Her halde maksadlari Em
niyet sandigmm vaziyetinin korunmasi ve bu 
giin Istanbul halki nazarmda kazanmis oldugu 
emniyet ve itimadin, her hangi vesile ile sarsil-
masma meydan verilmemesi olsa gerektir. 

Bu mevzu agilmisken Heyeti Celilenizi tasdi 
etmezsem, Emniyet sandigmm, maziden hale 
intikal safhalarini ifade etmek iizere kisaca bir 
hulasa arzedecegim: 

Emniyet sandigi 1284 tarihinde kurulmu§tur. 
Mithat Pasa mfirhum §urayi devlet reisi iken 
Emniyet sandigmi kurmus ve §urayi devlete 
baglamistir. 93 harbinde Emniyet sandigi - lyi 
esaslara istinaden kurulmus olmasma ragmen -
hali acze diis^niis bulunuyor. O zaman Osmanli 
Bankasmdan onbin liralik bir istikraz akdedili-
yor ve sandik, vaziyetini idame edebilecek bir 
hale getiriliyor. 

Ondan sonra te^kilati az gok degi§tiriliyor, 
Nafia ve Ticaret nezaretinin murakabesi al-
tina konuyor ve bir heyeti idare teskil edili-
yor. Bu heyette, §urayi devletten bir zat, Di-
vani muhasebattan bir zat, Ticaret ve Maliye 
nezaretlerinden de birer zat bulunuyor. Bu 
suretle 302 tarihinde yapilan bir nizamname-
ye istinaden bu heyet cali§maga devam ediyor. 
Fakat 322 tarihinde sandik, tekrar mevduat 
sahiblerine paralarmi iade edemeyecek vazi-
yete du§iiyor. Bunun iizerine Ziraat bankasm
dan 50 bin liralik bir istikraz yapihyor ve san
digm vaziyeti kurtuluyor. Fakat o tarihten iti-
baren sandigm idaresi, dogrudan dogruya, 
Ziraat bankasi Meclisi idaresine mevdu bulu
nuyor. Nihayet 340 biitge kanunu gikiyor, o 
kanunun bir maddesi sandigm Ziraat bankasi 
Meclisi idaresine olan bu irtibatini teyid edi
yor ve Ziraat bankasi Meclisi idaresine de, san
digm yapabilecegi muameleleri tesbit ve tak-
dir hususunda geni§ salahiyetler veriyor. O 
derece ki, bu salahiyet mutlak mahiyettedir. 
Demek oluyor ki, 302 tarihli nizamname, had-
dizatinda, biitge kanununun Ziraat bankasi 
Meclisi idaresine vermis, bulundugu bu geni§ 
salahiyetle, hemen hemen ortadan kalkmis. bu
lunuyor. Bu hadiselerden sonra bilhassa san
dik, Ziraat bankasi Meclisi idaresine baglan-
diktan sonra vaziyetinde §imdiye kadar big bir 
aksaklik goriilmemi§tir. Tabii kerameti, Ziraat 
bankasi Meclisi idaresine baglanmakta aramak 
ve ona atfetmek dogru degildir. Hadisatin sey-
ri ile, bilhassa Cumhuriyet Hiikumetinin tees-
siisiinden sonra sandik vaziyeti gayet seri bir 
inki§af seyri takib ediyor. Bu inki§af hakkm
da bir fikir vermek iizere tevdiat seyrini ki
saca arzedeyim. 
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1931 tarihinde sandikta 284 000 liralik bir 

tevdiat var. Ondan sonra sene, sene: 
387 000, 506 000, nihayet 1337 de 1 143 000. 
1341 de 3 900 000 liraya balig oluyor. On

dan sonra 50k seri bir inkisaf seyri takib edi-
yor: 

1926 da 6 600 000 
1927 de 10 600 000 
1928 de 13 000 000 
1929 da 16 000 000 
1930 da 18 000 000 
1931 de 22 000 000 
1932 de 20 000 000 
1933 de 20 000 000 
Bu suretle seyrediyor. Son sene zarfinda, 

1936 da 600 000 fazlasile 20 900 000 liraya 
gikryor. 1931 senesinde 22 000 000 iken miite-
akib bazi senelerde 20 000 000 milyona du§us 
vardir. Bu, 0 tarihlerde sandik, tevdiat faiz-
lerini indirmis olmasmdandir. 

§imdi buna nazaran; demek oluyor ki, Ziraat 
bankasi meclisi idaresinin 1340 tarihinden iti-
baren sandik muamelatmi tesbit ve tayin etmek 
hususundaki genis salahiyetine ragmen, Mec
lisi idare bilangoyu yapmak nihai bir safha-
da tasdik etmek salahiyetini haiz oldugu halde, 
azami bir titizlik gbstermistir. Bu sandigm mu-
amelatmi idare etmekte, belki de banka mu
amelatmi idare etmekten ziyade biiyiik bir 
teyakkuz gbstermislerdir. 

Arkadasimizm endiseleri, bu fikrada sim-
diye kadar yapmaga mezun bulundugu muame-
lati ihtiva etmek iizere bir nizamname hazrr-
lanir tabiri, acaba ilerde bu yapilacak nizam
name ile sandik arzu edilmeyen veyahud ken-
disini tehlikelere sevk edecek muamelelere 
siiruklene bilir mi, siiriiklenemez mi? 

Bu giinkii vaziyet yarinki vaziyete nazaran 
gok daha az murakabeye tabi oldugu halde, bu 
giine kadar bbyle bir sey olmamistn*. Bun-
dan sonra olmasi ihtimali de hig bir za-
man varid deoildir. Qunki, yapilacak bu 
nizamnameyi tktisad vekaleti gbrdiikten 
sonra Icra Vekilleri Heyeti de gbrecek-
tir. Ondan baska sandigm bilangosu, tktisad 
vekaletince gbriildiikten sonra, Yiiksek Mec-
lisin, Biit^e, Maliye, tktisad, Ziraat ve Divani mu-
hasebat enciimenlerinden miitesekkil bir Heyete 
arzedilecek ve bu Heyeti umumiye tarafmdan 
tasdik edilecektir. 

Effer her hangi bir tesekkul - ki sandik 
isi Ziraat bankasi mudurii umumiliginden 
gegecek, meclisi idaresinden gegecek, tk
tisad vekaletinden gegecek, tcra Vekille
ri Heyetinden gegecektir - tasawur ede-
lim ki, farzi muhal olarak, bu tesekkuller 
gaflet gostersinler ve sandik, arzu edilmiyen 
bir yola sevk edilsin, Heyeti umumiye bilan
goyu tetkik ederken buna sahid olmryacak mi? 
sandigin muamelelerini tetkik ve bu islere ne 

kadar para tahsis ettigini gbrmiyecekmi? her-
hangi tehlikeli bir mevzua para akitildigmda 
muahaze edikmyecek mi? Tabii heyeti umumiye 
muaheze edecektir. Yani arzetoiek istedigim 
sudur M, sandigm murakabesi dunkune naza
ran big kiyas kabul etmiyecek derecede emni-
yetbahstir. Bendeniz bu emniyetbahs vaziyet 
karsismda, bir endise duymalarma yer olmadi-
gma kaniim. Tekrar olarak sunu da arzetmek 
isterim ki; son zamanlarda yalniz sandik mu-
amelati cebhesinden biraz genislik yapilmistir. 
GenisHk su sekildedir: tstanbulda emlak kry-
metleri gunden giine diismektedir. Sandigm 
4 - 5 sene ewel emlak uzerine yaptigi ikrazati 
kolaylikla tahsil etmesi gittikge miiskil vaziyet 
alryor. 

Mucevherat uzerine ikrazat; gunden giine 
azahnakta ve eski miicevherat iizerinde zevkler 
degismektedir. 

Bunlarm krymetleri diismus,. esham ve tah-
vilat iizerindeki ikrazat da gok genislemis de-
gildir. Hatta 35 senesinde 158 000 liralik bir 
miktar ifade ederken, 36 senesinde 75 000 lira
ya diismiistur. §imdi sandigm bir taraftan tev-
diati artryor. Bir taraftan ikrazat hususunda 
bir sahada az gok daralma, bir sahada bir az da 
teyakkuz gostermegi istilzam eden bir vaziyet. 
Bunun karsismda, Ziraat bankasi meclisi idare-
si sandiga, Hazine bonolan uzerine muamele 
yapmiak salahiyetini vermis, bulunuyor. Hangi 
Hazine bonolan? Ziraat bankasmm kefaletini 
tasryan bonolar. Oyle bonolar M, inhisar vari-
dati, bu bonolarm vadesi gelmeden bir kag ay 
ewel, bunlarm karsdigi olarak Ziraat banka-
smda terakum etmektedir. Bu giin bu bonolar 
odur ki, bundan daha saglam bir muameleye, 
bizim memleketimizde degil, belki ecnebi mem-
leketlerinde de tesadiif etmege imkan yoktur. 
Hali hazirda Hazinenin yiiksek itibari, taahhiid-
lerine olan hassas sadakati, bundan baska, in
hisar varidatmm da bunun karsiligi olarak gbs-
terilmis olmasi, her sene yirmi, yirmi bes mil-
yondan fazla bir miktar ifade eden varidatm 
karsilik olarak gbsterilmesi, vadelerinden ewel 
karsiliklarmm Ziraat bankasma tediye edilme-
si, bu bonolar iizerinde byle bir vaziyet ihdas 
etmistir ki, bunlar hali hazirda yerli ve ecnebi 
bankalar tarafmdan kapisilmaktadir. 

Bu bonolar iizerinde muamele yapmaga sa-
lahiyet verilmi§tir. Eger bu salahiyeti vermek-
le, muamelatmi tevsi etmekle, sandigm aleyhin-
de bir vaziyet ihdas edilmi§ olduguna kani ise-
niz, buna maalesef istirak edemem; yapilan i§ 
gok yerindedir. Ke§ki kabil olsa da sandik ser-
mayesi, bu kabil kuvvetli effet'ler iizerinde isti-
mal edilse. Bunda, Heyeti celilenizde ve mem-
leket efkari umumiyesi iizerinde yarm igin 
en kiiguk bir siiphe ve endise telkin edebile-
cek bir vaziyet yoktur. Murakabe geni§letil-
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mi§tir, sandigrn muamelati, bugiin oldugu gi-
bi, yarin dahi <?ok metin esaslar iizerinde yurii-
yecektir. Bu fikradaki kayrt, az cok i§lerin i-
caplarmi takib etmekle beraber, yumuasklik-
Ia yapilan bir tahdittir. Bu, eski nizamname-
sinde olup ta, simdiye kadar yapmadigi i?!er 
iizerinde bir salahiyete miincer olacaktir. Boy
le olmazsa, emlak iizerindeki ikrazatini tevsi 
etmek mecburiyetinde kalacak, emlak iizerin
deki muamelesini tevsi etmek, esham ve tah-
vilat kadar emniyetli midir? Istanbul borsa-
sinda esham ve tahvilatin gbsterdigi vaziyet 
kadar emniyeti haiz §eyler midir? Onlar iize
rinde muamele yapmaga eski nizamnameye go
re zaten salahiyeti vardir. Yalniz Hazine tah-
villeri iizerine muamele yapmak salahiyeti ve-
rilir ve eski muamele §ercevesi iginde bulunur-
sak, 20 milyon gibi bir miktara balig olan mev-
duat igin Sandnk muamelelerini genisletmek 
mecburiyetinde kalacaktir. Asil tenlike de o 
zaman ba§lami§ olacaktir. Bu itibarla Heyeti 
celileden rica ediyorum, sandigrn menafiine 
uygun yegane teklif, Biitge enciimeninin kabul 
ettigi §ekildir. Bu teklifin kabul buyurulmasini 
Heyeti celilenizden rica ediyorum. 

TEVFtK ARICAN (Antalya) — Miidiirii 
umumi Beyin verdikleri izahat, bendenizin ma-
ruzatimi cerhedecek mahiyette degildir. Artan 
bu mevduat sandigrn i$te bu gtinkii mahdud 
muamelelerinin mahsuliidiir. Bu giine kadar 
yapmakta oldugu muamelatla Sandigi mukay-
yet birakmak zarureti vardir. Madde bir tehli
ke kapisi a§ik birakiyor. Sandigrn statii ve ka-
nunu kalkryor o statii ve kanun yerine nizam-
name ile tasarruf imkani veriliyor. Diyorlar 
ki, mevduati 20 milyona gikmis. Bu da benim 
devami isbat eder bir neticedir. 20 milyona ni-
gin gikmi§? Bu ilerleme muamelatmdaki mah-
dudiyetten miitevellid itimadi umumiden dog-
mu§tur. Yoksa Ziraat bankasma merbutiyetin-
den degildir. t§te bu vaziyetin bozulmasi ihti-
malinden korkulur. Bilmiyorum ve o kadar a-
cik da soylemek istemiyorum ama, bu kadar 
musirrane miidafaa ssiiphe ve korkunun cok va-
rid oldugunu gosterir ahvaldendir. 

BASK AN — Ba§ka miitalea var mi? 
IKTISAD VEKlLl CELAL BAYAR (Izmir) 

— Mesele uzamis olmasma ragmen bir iki ke-
lime ile bendeniz de miitaleami arzetmek ce-
saretini gosterecegim. 

Bir adam farzedelim, 100 tane yumurtasi 
vardir. Bu yumurtalan hiisnii muhafaza et
mek istiyor. Her halde hepsini bir sepetin ici-
ne koyup yolculuga cikmaz. Qiinkii sepet dev-
rildigi zaman heyeti umumiyesi kinlacaktir. 
Yumurtalan muhafaza etmek igin miiteaddid 
sepetler iginde bulundurmak lazimdir. 

Para i§i de boyledir, para iqin esas olan da 
budur. Emniyet sandiginin mevduati artiyor. 
Fakat yapacagi muamelenin adedi ve nisbeti de-

I gi§miyor. §u halde ne olacaktir? Ya elinde 
para kalacak, zarar edecektir. Ve yahud, mev
duat sahiplerinin tevdiatmi reddedecektlr. Bun-
lari yapmadigi takdirde, hepsi memleket igin 
ayn, ayri zarardir. Ne gibi vazife ile tavzif e-
dilmisse o muamelenin hacmini tevsi edecektir. 
Su halde risk buradan gikacaktir. Sepetin icin-
deki yumurtalar kinlacaktir. 

Bu itibarla mevcud muameleleri yapmasma 
ragmen, diger memleket islerini mazbut esas
lar dahilinde yapmasma salahiyet veriiirse, ne-
tice elbette daha iyi olur ve sandik daha emni-
yetle galis,ir ve is daha iyi inki§af eder. 

Maruzatim bundan ibarettir. 
TEVFtK ARICAN (Antalya) — Bu salahi

yeti kanunla vermek lazim gelir. Zaten dava bu-
radadir. Emniyet sandiginin bir nizamnamesi 
vardir ki bu onun kanunudur. Simdi bu ka
nun kaldinliyor, yerine Ziraat bankasinin yapa
cagi bir nizamname kaim olacaktir. Bence bu 
miiessese Ziraat bankasinin mutlak iradesinde 
kalmamahdir. Bunda tehlike olabilir. Qiinkii o 
bankadir, bu, bir emniyet miiessesesidir. 

BASKAN — Evvelce verilen takriri okutu-
yorum: 

Yiiksek Ba§kanliga 
Arzedilen as,agidaki sebeplere binaen bu 

miaddede iki kelime tashihine ihtiyag vardir: 
1 - Maddenin son fikrasmdaki (Simdiye ka

dar yapmaga mezun bulundugu muamelati da 
ihtiva etmek iizere) ibaresi, emniyet sandiginin 
bu giine kadar yapmamis oldugu muamelelerin 
de bu nizamnameye konabilecegini ifadeye mii-
saittir. 

2 - Emniyet sandigi, malum oldugu iizere 
hiilliyat, emlak ve hazine bonolari iizerine ik-
razat yapan hususi bir emniyet miiessesesidir. 
ve sahsiyetindeki hususiyet ve emniyet de ancak 
muamelelerindeki bu mahdudiyet ve itimad ile 
kaimdir. Bunlarm tevsii onun karakterini de-
gistirir, bozar. Idaresinin bankaya raptmdaki 
maksad da bittabi bu degildir. 

3 - Sandigrn bankaya raptini gosteren bu 
maddede bilhassa onun bu hiiviyetini bozacak 
muamelelere sevki imkanina yol birakdmamali-
dir. Qiinkii : (Maksadi tesekkiiliine uymadigi 
i<jin) onun bu giine kadar yapmadigi ve yapa-
mayacagi muamelelere, yann Ziraat bankasmm 
her hangi bir ihtiyac, veya menfaati hesabma 
sevkolunmayacagi baska tiirlii temin edilemez. 

Binaenaleyh bu fikradaki (Mezun bulundu
gu) kelimelerinin yerine (Yapmakta oldugu) 
sbzlerinin konmasini teklif ederim. 

Antalya mebusu 
Tevfik Arican 

BALKAN — Takriri reye arzediyorum. Na-
zari dikkate alanlar lutfen el kaldirsin... Alma-
yanlar.. 

I Anlasilmadi, takriri nazari dikkate alanlar 
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lutfen ayaga kalksmlar... Almayanlar... Takrir 
nazari dikkate almmamistir 

Madde hakkmda ba$ka miitalea yoktur. Ee-
ye arzediyorum, kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul ediimi^tir 

Pasil: VII 
Bankanm idari biinyesi ve teskilati 

MADDE 26 — Bankanm Lirinci maddede 
bahsi ge^en salahiyetli uzuvlan jjiunlardir: 

1 - Umumi heyet, 
2 - Krediler yuksek nazim heyeti, 
3 - Murakibler, 
4 - Idare meclisi, 
5 - Idare komitesi, 
6 - Uinum miidiirluk. 
BALKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi ka

bul edenler... Etmeyenler. Madde kabul edilmis-
tir. 

MADDE 27 — Bankanm umumi heyeti Bii-
yiik Millet Meclisinin Biitge, Maliye, tktisad, Zi-
raat ve Divani muhasebat enciimenlerinin mev-
cud azasi ile Basvekaletten her sene gosterile-
cek bes. azadan terekkiib eder. 

MUzakere nisabi miiretteb adedin iigte bi-
ridir. Kararlar mevcudun mutlak ekseriyetile 
verilir. 

Umumi heyet, bankanm en yuksek tetkik 
ve murakabe mereiidir. Bilanqoyu tetkik ve 
tasdik ve bankanm umumi faaliyetinin bu ka-
nunla banka nizamnasesi hukiimlerine ve ban
kanm te$ekkiil maksadlarma uygun olarak cere-
yanmi murakabe eder. 

BALKAN — Miitalea yoktur, maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler. Kabul edilmistir. 

Krediler yuksek Nazim Heyeti 
MADDE 28 — Bankanm umumi faaliyet ve 

nlasman programmm ana hatlarmm tesbiti, 
kredilerin istihasl mevzulari bakimmdan milli 
ekonomi icablarma ve bu kanunun 4 ncii mad-
desi hiikmiine uygun olarak piftcj ziimrelerinin 
ihtiyaglarma gore tevzii, nisbet, sekil ve tarz-
larmm tayini ve bu mevzular iizerinde fictisad 
ve Ziraat vekaletlerile Banka Idare Meclisi ta-
rafmdan vaki olacak taleb ve muracaatlann tet-
kiki ve umumiyetle zirai kredilerin memleketin 
yuksek icablarma gore rasyonel bir sekilde 
tanzimi igin tktisad vekilinin reisligi altmda bir 
«Krediler Yuksek Nazim Heyeti» teskil olun-
mustur. 

tktisad, Ziraat ve Maliye vekaletlerini tem-
sil edecek birer aza ile Banka Idare Meclisi 
reisi ve azalari, Umum miidiir ve muavinleri bu 
Heyete aza olarak istirak ederler. 

Heyet tktisad vekilinin dogrudan dogruya 
istegi veya Ziraat vekilinin talebi veyahud da 
Bankanm yazili miiracaati iizerine tktisad ve
kilinin davetile toplanir, 

Mustacel haller mustesna olmak iizere i§ti-
mam giin ve ruznamesi azaya i§timadan en az 
bes giin evvel bildMlir. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum, 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

Murakibler 
MADDE 29 — Banka, ikisi Umumi heyet 

ve biri Ba§vekaletge secilen iic daimi murakib 
tarafmdan murakabe olunur. Murakiblerin 
miiddeti iicj senedir. Tekrar secilmeleri caizdir. 
Icra VeMlleri Heyetince tayin edilecek maktu 
aykk bir iicret alirlar. 

Murakibler, bu kanunun tahmil ettigi vazi-
feleri muvaffakiyetle ba§armaga muktazi ik-
tisadi ve hukuki malumati haiz ve banka ve 
muhasebe tekniginde tecriibe ve ihtisas sahibi 
zevat arasmdan segilir. 

Murakibler, banka muamelelerinin banka 
kanunu ve statiisii hukiimlerine uygunlugunu 
murakabe ederler, icrai salahiyetleri yoktur. 

Murakibler, senede bir banka vaziyetinin 
tahlili ve mesailerinin neticeleri hakkmda \xq 
niisha miisterek bir rapor tanzim ederek bir 
nushasini Ba§vekalete, bir niishasmi da Umumi 
heyete sunulmak iizere tktisad vekaletine ve-
rirler. Bundan ba§ka banka muamelelerinde 
kanun ve ri'jamname hukiimlerine uygunsuz 
gordiiklerini tdare meclisine ve Umum miidiir-
liige birer muhtira ile bildirirler. Bunlardan 
nazari dikkate almmami§ hususlan yillik rapor-
larinda kayid ve isaret ettikleri gibi miihim 
ve mustacel mahiyette bulduklari hususlan da 
Bas,vekaletle Umumi heyete bildirmek iizere 
tktisad vekaletine arzederler. 

Murakibler, vazifelerini bu kanunda ve 
banka nizamnamesindeki hiikiimler dahilinde 
yaparlar. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum, 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

tdare Meclisi 
MADDE 30 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat 

bankasi bir reis ve bes aza ve umum miidiirden 
miite§ekkil yedi ki§ilik bir tdare meclisi ile 
idare olunur. Reis, tktisad vekaletinin teklifi 
iizerine Icra Vekilleri Heyetinin karari ve Ciim-
hur Reisliginin tasdikile tayin olunur. 

Bir aza tktisad, bir aza Ziraat ve bir aza 
da Maliye vekaletinin teklifleri iizerine tcra 
Vekilleri Heyetince intihab olunur. Dordiincii 
aza bankanm umumi heyetince ve be§inci aza 
da tktisad vekilinin gbsterecegi ii§ namzed ara
smdan Tarim kredi kooperatifleri tarafmdan 
intihab olunur. Bu son azanm sepimine faali-
yette bulunan biitiin Tarim kredi kooperatif
leri is,tirak eder ve bunlarm idare heyetlerince 
mahallerinde yapilacak ve tktisad vekaletine 
bildirilecek segimler bu vekalette tasnif edile-
rek en fazla rey kazanan aza gosterilir, 
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Idare meclisi azalannm miiddetleri iig sene-

dir. Miiddetleri bitenlerin yeniden segilmeleri 
caizdir. Reis ve azalar Icra Vekilleri Heyetince 
kararla§tinlacak maktu ayhk bir iicret alirlar. 

tdare meclisi azalan bu kanunun tahmil et-
tigi vazifeleri muvaffakiyetle basarmak igin 
muktazi iktisadi, mali ve hukuki tecriibe ve ih-
tisas sahibi zevat arasmdan segilir. 

Umum miidiir muavinleri Idare meclisine i§-
tirak edebilirler, fakat rey veremezler. 

Yazi, zabit ve dosya i§lerini tedvir etmek 
iizere tdare meclisi emrinde bir btiro bulunur. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etnieyenler... Kabul edilmistir, 

MADDE 31 — Idare meclisi, banka faaliye-
tinin istikamet ve esaslarmi tayin, kaynaklari-
le plasmanlarinin sevk ve idaresini tanzim ve 
Umum', mudiirlukge teklif edilecek yillik biitge 
ve kadrolari tetkik ve tasdik eder ve bundan 
baska: 

1 - §ube ve ajanslar agilmasi ve kapanmasi 
ve seyyar ajanliklar ihdasi, 

2 - Diger bankalarla olan miinasebetlerin e-
saslari, 

3 - Her nevi mevduatta, kredilerde ve sair 
banka muamelelerinde tatbik olunacak faiz, ko-
musyon ve acyo nisbet ve miktarlari, 

4 - Mali kaynaklari genisletecek tedbirler ve 
bu meyanda diger bankalardan temin olunacak 
kredilerin mikdari ve sartlari, 

5 - 22 nci maddenin (4 ve 5) nci bendlerin-
de yazili imtiyazli, ipotekli veya basit tahviller 
ihraci, 

6 - Ulmumi faaliyet ve plasman programile 
tevdiatm kullanis tarz ve esaslari, her muamele 
nevi icin takarriir edecek plasmanlarm sube ve 
ajanslar arasinda tevzii, 

7 - 200 000 lirayi gegen kredi talebleri, 
8 - Zirai kredi ile il^ili ve yukarida 15, 16, 

17,18 ve 19 ncu maddelerde yazili muameleler, 
9 - Bankanin faaliyet mevzuu ile alakali te-

sekkiillere istirak ve hayrr miiesseselerine yar-
dim, 

10 - Nizamnamede tayin edilecek sartlara uy-
gun bulunmak ve spekulasyon mahiyetinde ol-
mamak sartile banka nam ve hesabnia menkul 
krymetler alim, satimi, 

11 - Gayri kabili tahsil alacaklarm silinmesi, 
faiz bonfikasyonlari, davalardan feragat, sulh 
ve ibra, nizamnamede tayin edilecek hadler fev-
kindeki kiymetlerde gayri menkullerin alim ve 
satimi, 

12 - Bu kanun hukumlerine gore memurla-
rin tayin, nakil, terfi ve taltifleri, cezalandiril-
malari ve hizmetten afleri, 

13 - Idari ve teknik talimatnameler, 
14 - Bankanin yillik biitcesi, bilangosu ve fa

aliyet raporu, 
15 - Merkez ve tasra miidiir ve memurlarina 

banka namina imza koymaya ve bankayi tem-
sile salahiyet itasi, 

Gibi isler hakkinda umum mudiirlukten va-
ki olacak teklifleri tetkik ve miizakere ve ge-
reken kararlari ittihaz eder. 

HttSNtJ KtTABOI (Mugla) — Muhterem 
Vekilimizin gecen celsedeki kiymetli beyanat-
lari cidden te§ekkiire layik ehemmiyette idi. Bi-
ze gergi Fazil Aykag arkada^imiz terciiman 
oldu. Fakat bu beyanlarm bir kismina biraz da 
ben sebeb oldugum icin ben de te§ekkiiru vazi-
fe bilirim. Yalniz faize dair olan sozleri benim 
dii§iincelerimi takviye eder mahiyette oldugu 
icin tekrar huzuru alinize cikiyorum. Dediler 
ki faiz hakikaten indirilmesi lazim olan bir s.ey-
dir. Hatta Basvekilimiz de bunu boyle gormiis.-
lerdir. Fakat bunu yapmak hali hazirda adimul-
imkandir. Hepimiz biliyoruz ki Ciimhuriyet 
Hiikumeti mucizeler yaratarak ise baslamistir. 
Giin gecmez ki en miihim engelleri ortadan 
kaldiracak hayirli tedbirler almasin. Bu soziim-
le zannedilmesin ki, teklifim bu kadar miihim-
dir. O kadar biiyiik bir hamleyi icab ettirecek 
mahiyette degildir. Yalniz ifade etmek istiyo-
rum ki teklifim ehemmiyetsiz bir derecededir. 
Gerek Vekili muhterem, gerek enciimendeki ar-
kadaslarm da iltihaki ile kabule mazhar olsun. 
Temas edecegim nokta s,udur: Faiz tenzili mese-
lesi izam edilecek kadar sayani ehemmiyet bir 
sey degildir. Halihazirda 300 - 400 bin lira bir 
fedakarlik ile hallounabilecek kabiliyettedir. 
Bunu da Vekili muhteremin sozlerinden anliyo-
rum. Buyurdular ki, 30 §u kadar milyon lira 
zirai alacaklan vardir. Bunun 20 kiisur milyon 
lirasi taksitlendirilmis borclardrr. Miitebaki-
si de 10, 12 milyon kadar bir §eydir. O halde 
bu kismm faizi % 6 dan hesab edilirse banka 
300 bin lira kadar karmdan kaybetmis olur, fa
kat taksitlendirilmis olan borclar ki, yiizde 3 
faize tabidir, bunlardan tahsil edilen 1,5 milyon 
lira yiizde 3 fazlasile ikraz edileceginden bu 
farkm yekunu olan 45 bin lirayi yukandaki 300 
veya 360 bin liradan tenzil etmek icab eder. 
Eger teklifim veghile zirai ikrazatta % 6 faiz 
kabul edilecek olursa banka gegen seneki mu-
amelesine gore nihayet 300 bin liralik bir kar-
dan mahrum kalmi§ olacaktir. Bu kadar az bir 
fedakarligi, zannetmem ki Yiiksek meclis miis-
tahsillerimizden esirgesin. O miistahsil ki, 
memleketin gerek umran ve gerek mudafaa i-
tibarile muhtag oldugu esyayi getirmek igin 
lazim olan dovizi memlekete getirmektedir. Bi-
naenaleyh memlekete doviz getiren her han-
gi bir meta icin, mesela komiir igin yaptigi-
miz fedakarligi neden miistahsile yapmiyalim? 
Simdiki teklifim gegen giinkii teklifim gibi 
% 4 degildir, % 6 dir. Bu teklifimi Heyeti celi-
leniz ile muhterem vekil ve bankacilar kabul e-
decek olurlarsa cok faideli bir karar ittihaz et-
mi§ oluruz. 

— 96 — 



t : 68 12-5-193? d : 1 
MtiMTAZ 5KMEN (Ankara) — Ziraat ban-

kasinin gerek ikraz edecegi paralardan alaca
gi faizleri ve gerek tevdiattan alacagi faizlerin 
mikdari ne olursa olsun bizim noktai nazari-
mizca §imdi kanunla tasrih etmekte biiyiik 
tehlike ve hata vardir. Hiisnii Kitabci arkada-
§im Ziraat bankasmin biitiin muamelelerini te§-
kilatmm tabi bulundugu masraflan ve tev-
diata verdigi faizleri vesaireyi tamamiyle ve 
inceden inceye erkam iizerine miistenid olarak 
ve biitiin mevcutlan tetkik ederek bu hesabi 
veriyorlarsa kendilerinin uzun aylar ve seneler 
devam etmesi lazim gelen bir emek sarfettikleri 
kanaatine varmak lazim gelir ki, boyle ise ha-
kikaten kendilerini tebrik ederim. 

Biz kendimizde bu faizin iig, alti veya sekiz 
olmasmi sbylemegi dogru gbrmiiyoruz. Hiiku-
metin teklifi nedir? Bunu bilmiyorum. Yalniz 
tekrar ediyorum ki gerek zirai ikraz ve gerek-
se tevdiattan alacagi faizin mikdarim kanunda 
tasrih etmek ve bankanin elini kolunu bagla-
mak bizim gorii§umuze gore bankayi tehlikeye 
sokabilir. 

HtJSNtJ KITABCI (Mugla) — Bunu biz bu-
rada tesbit etmezsek kabil midir ki, bankacilar 
bu tenzili yapsmlar. Onun igin biz bunu mutlak 
surette brrakirsak banka buna yanasmryacak-
tir. Bu zaruretten dolayi biz bunu burada tesbi-
te mecbur bulunuyoruz. 

Sonra Hiisnii Kitabci filvaki bankaci degil-
dir, yalniz ticaretle me§gul oldugu igin biraz he-
saptan anlar. Ben hesaplanmi banka defterleri 
iizerine yapmadim. Muhterem Vekilin buradaki 
beyanatlan iizerine yaptrm, Zabrtlarda yazili-
dir. ikrazat 30 milyon liradrr. 20 milyon lirasi 
taksitlendirilen mikdar olup % 3 faiz aliyoruz, 
dediler. Bunlar tetkike vabeste bir §ey degildir. 
Su halde 10, 12 milyon lira tutan diger borglar, 
ki, % 9 faize tabidir. Ben bunlardan % 3 tenzil 
edilsin dedim. Tutan 360 bin liradrr. Bunu an-
lamak igin uzun boylu ugra§mak icab etmez. 
Hatta gegen celse sonunda bu ifademi Miim-
taz arkadasimiza tekrarlami§tim. Hukumet si-
zin talebinizi isaf edecek olsaydi Meclisin, Hii-
kumeti tenkid etmesi lazim gelirdi, demelerine 
kar§i ben bu izahati vermi§tim. 

Mademki 20 milyondan harig olarak ikraz 
edilen para 10 - 12 milyon liradrr. Bundan is-
tedigimiz tenzilin yekunu 360 000 lirayi gec-
mez. Tahsil edilen para % 3 le ikraz ediliyor-
du. Altiya gikaracagimiza gore bunun da mik-
tan 45 bin liradrr. Hesab meydandadir. Ban
kayi mu§kiil vaziyete sokacagiz demek abes-
tir. §feker i§inde oldugu gibi banka boyle bir 
hale dii§er de Meclise, huzuru alinize gelirse 
biz bundan yardimi esirgeyecek miyiz? Fakat 
zaruret var diyorlar. Memlekette hayati ucuz-
latmak, mahsulatimizin maliyetini dii§urmek 
igin bir gok engellerle miicadele etmege mec-
buruz. Heniiz cihan piyasasma rakabet edemi-

yoruz. Hem az gok ucuzlugu temin etmek ve 
hem de mustahsile yaptigrmiz kanunun tadmi 
tattirmak iizere teklifimin kabuliinii dilerim. 

KEMAL ZAIM — Musaade buyurursaniz 
hesab vaziyetine temas edildi, o itibarla Heye-
ti Celilenize bir kag mulahaza arzedecegim. 
Ziraat bankasi sermayesinden taksite baglan-
mi§ olan alacaklar, arkada§imizm buyurduk-
lan gibi 21,5 milyon liradrr. Be§ buguk milyon 
lira da gayrimenkule baglidrr. Yekun da 27 
milyon. Binaenaleyh bu gun zirai ikrazati 
30 - 32 milyonu bulan, zirai ikrazatta kullani-
lan paranin sermayeden gayrisi a§agi yukari 
8, 9 milyondur. Tamamen tevdiat menabii ile 
idare edilmektedir. Bu gun bu gibi islerde kul-
lanilacak mevduat en a§agi bir iki sene va-
deli mevduattir. Bunlara odiing para vermek 
kanunun tesbit ettigi hadler dahilinde faiz ver
mek icab ederse % 6,5 a kadar faiz verilecek-
tir. Demek oluyor ki bunlarm % 6 ile dahi 
bulunabildigini kabul etsek kanun mucibince 
be§ sene miiddetle Hazine tahvilatina vermek-
te oldugu bir miktari kar§ilik olarak kasada 
bulunacaktir. % 6 dan da bulunsa kasada tu-
tacagi ve kullanamiyacagi paranin faizini de 
dahili hesab edecek olursak bankaya maliyeti 
% 7 den a§agi degildir. Bankanin masarifi 
umumiyesi, memuru, §usu, busu nazan iti-
bare alindiktan sonra, eger % 6 ile bu parayi 
istismar ederse tamamile zararli olacagi teba-
riiz eder. Unutmamah ki faizi Merkez bankasi-
nin reiskontu tesbit edecektir. Eger Ziraat ban
kasi bu gunku hadle cergeveliyecekse 32 mil
yon dahilinde kalacaksa miistakbelde Ziraat 
bankasmdan her halde biiyiik bir i§ bekleme-
mek lazimdir. Esasen 21,5 milyon lirasi 15 se-
neye bagli zirai ikrazattir. Memleketin geni§ 
zirai ihtiyacmi geri kalan 10 - 12 milyon lira 
iginde devretmek mulahaza edilirse, bunun 
netayici gok feci olur. Bu kanunun ne§rinden 
sonra dahi Ziraat bankasmin takib edecegi yol 
bilhassa mevsimlik ikrazati geni§letmek ola-
caktir. Miimkun mertebe ticari muamelatta 
kullandigi parayi da burada kisa vadelere tabi 
bulundurmayi tekarriir ettirmi§tir. Mevsim ik
razati daha emniyetli ve kisa vadeli, kolaylik-
la seyyaliyetini muhafaza edecek vaziyettedir. 
Bu ikrazati geniglettigi zaman paraya ihti-
yaci olursa Merkez bankasmdan tedarik et
mek mumkiin olur. Merkez bankasma % 5,5 
reiskont faizi verirken nasil olur da kendisi % 
6 ile ikraz eder, denebilir. O zaman Devlet biit-
gesinden miitehavvil bir tahsisat kabul etmek 
lazimdir. Her sene Ziraat bankasmm bilango-
sundaki agiklara intibak etmek iizere miite
havvil tahsisat, ki muhasebei umumiye kanu-
nunda da vardir, Hazine bunun yukiiniin ne 
olacagini onceden bittabi tahmin edemez. Zi
raat bankasmin bilangosu her sene tasdik edi-
lirken 600 - 700 bin, hatta bir milyon liralik 
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bir yiik intikal etmek lazimgelecektir. Bunun 
banka teknigi ve hesabi noktasmdan manzarasi 
budur. Evvelsi gun arkada§lar faiz haddinin 
yiiksekligine temas ettiler ve faizin indirilmesi-
nin herfeyi halledecegi seklinde ifadede bulun-
dular. Bu giinkii % 9 faiz mevzuu acaba bu ka
dar uzerinde durmaga deger ehemmiyette 
midir? Heyeti celileye bir misal arzedecegim. 
Mesela mevsimlik ikrazatlan nazan dikkate ala-
cagmi. Ciinkii elimizdeki membalarla kanunun 
verdigi salahiyetler hududuna kadar erifmege 
imkan yoktur, yani 20 senelik ikrazat yapmaga 
imfkan mevcud degildir. Bunlar belki uzun se-
nelerden sonra imkanlari elde edilecek hukum-
lerdir. Hali hazirda yapilacak sey, ziirram mil
ium istihsal maddelerinin dahilde ve harigte sii-
rumiinu temin etmek igin giftgiye miitedavil 
sermaye temin etmek olacaktir. Miitedavil ser-
mayeyi temin ederken giftgi mahsuliinun de-
geri nazan itibara almarak bu degere gore mu-
ayyen nisbette kredi verilecektir. Qiftgiye bu-
nu defaten vermek dogru degildir. Isin icabma 
gore mierhale merhale vermek icabedecektir. 
Mesela bir iiziim miistahsilini ele alalim, tstih-
salinin ancak yiizde ellisini alabilir. Bu kredi 
de 9 ay siirecektir ve muhtelif aylarda verilecek
tir. Nihayet vasatisi 6 ayi gegmiyecektir. 

§imdi bir kilo uziimii ele alalrm ve bunun 
degerini 10 kurustan addedelim. Binaenaleyh 
bir kilo iiziim uzerinde bes kurusluk kredi bu-
lunacaktir. Bu da 6 ay vadeli olacak. De-
mek ki yiiz para iizerine 4 buguk para ve bir 
kilo uzumiin kredisi olan bes kurus iizerine 9 
para oluyor. Rica ederim bu 9 paranm krymeti 
nedir? 9 para denilen miktarlari borsaya ve sa~ 
tima arzetmekle hasil olacak farklar derecesin-
de fiyat farkidir. Eger miistahsilin malmi in-
dirmek icabederse nazan itibare almacak un-
surlar bundan gok baskadir. Bunun igin de 
Hukumetge tedbirler almryor. Onlari bilhassa 
Ziraat bankasi haricinde yuksek faiz tat-
bik eden eghasa miiracaat ederek yardim-
lanna muhtag etmekten kurtarmaktir. 
Yukanda arzettigim glbi maliyetteki ifa-
desi ancak budur. Yani 10 kuru§luk bir 
kilo iiziim uzerinde nihayet 9 paradn*. 
Belki faiz yiikii agrrdir, f akat hangi paralar igin 
agrrdrr? Bankadan istikraz yaptiktan sonra 
her vesile ile bunu tecil ettirib senelerce elinde 
tutanlar igin agirdir. Onlar igin hakikaten 
yikmidir. Borcuna sadik olmayanlar igin yikim-
drr. Qunkii % 9 la alman faiz sekiz sene sonra 

dublu oluyor, bir misil oluyor. Bunlar igin fecidir. 
Fakat bu hal, borcunu vermeyen, borcuna sadik 
olmayan kimselerin vaziyetini ifade eder. 

lleride eger banka uzun vadeli krediler ver
mek yoluna girebilirse o zaman uzun vadeli kre
diler igin faiz haddini yeniden miitalea icab 
eder. 0 zaman gerek banka meclisi idaresi ve 
gerek heyeti umumiyesi bu vaziyeti miitalea ede

rek imkanlar dahiUnde ve Merkez bankasmm da 
iskonto faizini gbz bniinde tutarak yeni bir faiz 
rejimine vasil olabilir. 

FAZIL AHMET AYKAg (Elaziz) — Arka-
da^lar, pek iyi bilirsiniz ki, millet isleri igin 
gonullerimizden fevkalade necabet hamleleri 
dogar, ideal hamleleri dogar. Fakat yiine gok 
iyi bilirsiniz ki, bunlarin tatbik sahasma intikal 
etmesi en siki ilim kontrolii, en siki tecriibe ve ir-
fan kontrolii altmdan gegmesile olabilir. 

Memleket davalarmda halkm refahmi, her 
tiirlii faaliyetinde her tiirlii kolayliga mazhar 
etmesi gayesini her zeman gok aydmlik miita-
lealarile mudafaa eden arkada^rm. Hiisnii Ki-
tabci, yine boyle davalardan bir tanesini agmiijj 
bulunuyor. Kendisi, tebrik edilecek bir salahi-
yetle dediler ki; Cumhuriyet bir gok mucizeler 
yapti. Boyle kiigiik bir hadisenin karfismda aciz 
mi kalacaktir? Qok dogru soyledi. Yalniz kendisi-
nin dikkatine demin arzettigim nofctayi yeniden 
fers etmek niyetindeyim. Yani Oiimhuriyet Hii-
kiimeti bu hareketleri yapti. Yalniz goinlunun 
isikligile degil, onunla muvazi giden, daima onu 
yeni ilmin, yeni teknigin kontrolii altmda bu-
iunduran faaliyettile. §imdi burada mevzubahs 
ettigimiz kredi, banka, faiz meselesi maalesef 
gaye, ideal itibarile halka ve giftgiye edecegimiz 
yardim bakmiindan ne kadar bir gonul meselesi 
ise, o kadar da bainka teknigi denilen teknik 
banker denilen bir vaziyettir. Bizim dilekleri-
niiz ne olmrsa olsun sirf tabiatin kanunlan gibi 
irademizi, faaliyetunizi kendisine miinkat bu-
lundurur. §imdi onun kar^ismdayiz. 

Diin Celal Bayar arkadagimiz bir nokta i\v.e-
rinde dikkatimizi tesbit etti, o da §u idi: bize 
demek istedi ki memlekete hayirli olan miiesse-
seleri miitalea ederken bunlari bir hayir miies-
sesesi zannetmiyelim. Bu hig unutmamakligimiz 
lazim gelen ve hatta memleketimizin zirai, ikti-
sadi ve umumi terbiyesinde her vatandagin id-
rakine nak§etmekligiiniz muktazi bulunan bir 
hakikattir. 

Simdi bizdeki faiz mikdari §u mu olsun, bu 
mu olsun diye kati bir karar vermek davasinda-
yiz. Ewela §unu soyliyeyim ki bankacildc haya-
tmda velev az da olsa temas etmi§ bir arkada-
§miz sifatile bendeniz de itiraf ederim ki bu, 
hakikaten gok §ayam temenni, fakat maalesef 
muhal olan bir seydir. Bizde faiz mikdari hafif 
bir §ey midir? Yine maalesef itiraf etmek la-
zimdir ki degildir. Fakat buna eger bir §er ismi 
verirseniz vaziyeti hazirada bir §erri zaruridir. 
Memleketin miistakbel terakkiyatmi ve iktisa-
di miiesseselerin hayati mevcudiyetini nizam 
icinde devam ettirecek §eraite riayet etmek la-
zimdir ki bu vaziyeti de istikbal islah edecektir. 

Binaenaleyh bundan mucizevi bir §ey bekle-
mek, bir milyonun arkasmdan kogmak, §imdiye 
kadar gegen zaman iginde hep hakikati istih-
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daf etmi§ olan Cttmhuriyet rejiminin, hem idra-
kine ve hemde siarma yaki§miyacak bir hareket 
olur ve mesaisi israf edilmis, heba edilmis, olur. 
Maalesef bunu itiraf etmege mecburum. Bunu 
arzetmek igin huzurunuza giktim. 

HittSNtJ KITABCI (Mugla) — Fazil arkada-
§imizm sozlerine cevab verecek degilim. Qiinkii 
herkes bir kanaat sahibidir. Yalniz Kemal Za-
im arkada§imiza cevab verecegim; dediler - ki 
% 9 un maliyet fiati iizerinde yapacagi tesir 
gok azdir. Az olabilir, fakat memlekette zirai 
sigortanin yapilamiyacagmi dim vekili muhte-
rem soylemi§lerdi. Buna nazaran birgok tehli-
kelere kar§i mahsulleri heder oldugu zaman bu 
miistahsiller almis olduklan paralara kar§i kag 
defa faiz vereceklerdir. Bugiin dokuz paradir 
fakat iki ug sene odeyemezlerse 18, 27 para o-
lur. Bu biiyiik bir yikimdir. 

Ikincisi; maliyet fiatini tezyid eden sebebler 
bu degildir. Bunu yalniz ben demedim. Fakat 
bir kere gigir agalim, gosterelim ve maliyet fi-
atlarmi yiikselten sebebleri izale edelim. Zaten 
doludur. Buna bir damla daha eklenirse ta§a-
cak. I§te bu ta§iran damla kalksin diyorum. 
Dediler ki, bu kadar masraflar vardir. Yalniz 
zirai krediler mi alacak? 60 milyon mevduati 
olan banka bu mevduatm bir kismi muhimmi-
nin ticari i§lere hasredecegini evvelki gun ko-
nu§tuk. Bu biiyiik paranin ticari i§lerden geti-
recegi faiz bu masrafi kar§ilamiyor mu? Bu se
ne vermi§ oldugu bilangoda pekala kazanmis, 
oldugunu zikretmi§ti. Hatta temettii tevzi et-
mi§ti. Demek ki bbyle miihim bir kisim igin 
banka % 3 almakla da kar edebilmi§tir. Bizim 
istedigimiz de budur. Yekundan 300, 400 bin 
lira arasmda bir tenzil. Bu defa 938 senesinden 
itibaren bir milyon lira veriyoruz ki bankanin 
sermayesi biraz daha yiikselsin. Fakat yapmi§ 
oldugu i§lerle halka miifit olsun. Bankaya bir 
de % 6 arazi vergisinden birakiyoruz. Bu sene 
bu vergi de artacaktir. Gordiik ki vilayetlerde 
yapilan tahrirler neticesinde arazi vergisi mik-
tan yiikseliyor. Binaenaleyh onun % 6 ile ala-
cagi nisbet de yiikselecektir. Benim teklifim 
bankanm tahammiil edemiyecegi ve kendisini 
izrar edecek mahiyette- bir §ey degildir. Onun 
igin Heyeti Oelilenin mazhari kabulii olursa 
zannederim ki miifid olur. 

ADLtYE En. M. M. MtJMTAZ OKMEN 
(Ankara) — Ben Hiisnu Kitabci arkadasmiim 
faizin % 6 ya tenzili hakkindaki esbabi muci-
besinin birinci kismma itiraz etmedim. Faizin 
tenzili zaruretinde ve faiz tenzil edildigi zaman 
bu bankanm ziirraa daha miifid olacagmda ben 
de kendisile miittefikim. Fakat tekrar ediyorum 
ki takrirlerine esas olan hesaiblari yanlistir. Nite-
kim kendileri ben bankanm hesabati iizerinde 
tetkikat icra etmedim. Fakat sozlerimi tktisad 
vekilinin verdigi izahata ibtina ettiriyorum de-
digi zaman, bankanin zirai sahaya tevdiattan 

da 9 milyon lira yatirdigmi hesaba almami§lar-
dir. Vakiaya istinat ederek Ziraat bankasi u-
mum miidurii diyor ki bizim buraya yatirdigi-
miz para yalniz sermayemiz degil tevdiattan da 
ayni zamanda 9 milyon lira yatirdik. Sjfimdi bu 
vaziyette yani % 6.5 tevdiat faizi verdigimiz 
parayi % 6 ile nasil ikraz edebiliriz. Bankanm 
umumi masarifati var, bu milyonlara balig. Di
yor ki icabederse Hukumet yardrni eder. Te-
menni, haddi zatinde yerinde olabilir. Hukumet 
tetkik eder, banka tetMk eder; zirai sahada ik-
razat faizlerini imkan musaitse ziirra i§in daha 
nafi bir hale getirilmesi temennisine herkes i§-
tirak edebilir. Fakat bugun burada arzettigim 
gibi hi§ bir ciddi erkama istinat etmeden, eli-
mizde bir cetvel olmadan bu takriri kabul ede
rek zirai istikrazi % 6 ya indirmekte tekrar 
sbyliyorum muhatara olabilir, tehlike olabilir. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Miizakere 
kafidir. 

HAUL MENTE§E (Izmir) — Arkadaslar, 
miidurii umuminin verdigi izahattan banka
nm sermaye vaziyeti gok iyi tebariiz etti. Bu-
yurdular ki, sermayei asliyeniin biiyuk bir kis-
mi 15 sene tecil edilmi§tir. Biz siftginin senelik 
ihtiyacma aid olan ikrazati mevduatimizdan 
vermekle tedvir etmek zaruretindeyiz. Demekki 
memleketteki yeni tesisler igin Ziraat bankasmm 
yardnn edecek membai yoktur. Binaenaleyh 
memleketin istihsalati umumiyesi, memleketin 
miistakbel istihsalati, yardmici sermayeden 
mahrumdur. Butnun neticesi bu gikryor. Halbu
ki ise goriiyoruz ki bu sene Devlet biitgesinde 
ziraata §u veya bu tarzda milyonlarca tahsisat 
ayrilmistir. 

Kombine igin 3,5 milyon, diger hususat igin 
geni^ teskilat ve saire... 

Arkadaslar, ben giftgi isindeki tecriibeme 
istinaden arzediyorum, mademM Devlet biitge-
sinden ziraata bu kadar geni§ mikyasta yardnn 
etmege musaade vardir, bu yardnnlar Ziraat 
bankasmm sermayesini kuwetlendirmege teksif 
edilsin. Yoksa memleketin ziraati stationel 
vaziyette kalacak demektir. Istihsalat igin ban
ka uzun vadeli kredi yapmryorsa her senenin 
istihsalati iizerinde dbnecek demektir. Halbuki 
biz diinyanm vaziyetine gore milli mukavemeti-
mizi kuvvetlendirmemiz lazimdir. Bunun igin 
de memleketim faaliyeti iktisadiyesinin mesnedi 
olan ziraati kuwetlendirmek laznndir. Bu i§ 
de yeni tesisata luzum gosterir. Bilhassa memle-
ketimizin, hususiyeti vardir. Adeta bizim mem-
leketimizin sahilleri ve bu sahillerin hinterlandi 
toprak degil, fabrika yaratmi^tir. Demek istiyo-
rum ki mutedil iklimlerdeki sahillerimiz bin bir 
ge§id mahsul yeti§tirecek vaziyette iken biz yal
niz hububat yetistiriyoruz. Halbuki diinyanm 
her ge§id meyvesini yetistirebilen bir iklimdeyiz. 
Bag, agustosta kesilir. 
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tncir eylutde, tesriniewelde toplanir. Zey-

tin, mandarm kanunuewelde, kanunusanide top
lanir. Portakal subatta, martta mayista, kaysi 
haziranda toplanir. Bunlarm arasma daha bir 
gok ilave edilebilir. Sahillerde fmdik falan.... 
Zeytini soyledim. §imdi tasavvur buyurunuz 
memlekette ufak giftgiyi polikultur dedikleri 
bu vadiye sevkeden netice ne oluyor? Senenin 
her mevsiminde uzerinden mahsul toplanan ve 
iizerinde alis veris olan bir fabrika haline getir-
mis olacagiz memleketi, ve memleketi bu hale 
getirmek igin en ziyade lazrni olan yardmici 
sermayedir; uzun vadeli, ucuz sermaye.. Bu te-
min edilerciiyorsa memleketin sermayesi stasyo-
nel vaMyettedir. Memleketin zirai politikasi, 
zirai teskilati falan... Ewelce bilvesile arzetti-
mistim. Ziraatte teknigi nig bir memlekete res-
mi teskilat goturmemistir. Resmi teskilatm ya-
nmda giftgi kendi varligi ile bu teknigi temin 
etmistir. 

Maliye vekili buradadir. Ben su miilahaza ile 
Meclisin nazari dikkatini celbediyorum. §u Dev-
let varidati umumiyesinden ayrilacak yiizde 
yarmii % 1 yapmaga muvafakat etsinler ve do-
layisile Ziraat butgesine verecek olduklari pa-
ladan tevkifat yaparak bu parayi buraya de-
vir etsinler. Maliye vekilinden bunun cevabmi 
istiyorum. 

M1ALIYE V. F. A6RALI (Elaziz) — Hii-
kumet, memleketin gerek iktisadi gerek zirai 
ve gerekse imari hususunda lazimgelen ihtiyag-
larini nasil nazari dikkate almissa, bu kanunun 
tanziminde de yani Ziraat bankasma muavenet 
hususunda da lazimgelen ihtiyaci derpis etme-
mis degildir. Ziraat bankasi ikrazatmi tecil etti-
gi zamanda, o kanunla bilirsiniz ki, Hukumet, 
kendisine, buna mukabil olmak iizere, her sene 
bir milyon lira vermegi taahhud etmistir. Bu 
para her sene muntazaman verihnektedir. §im-
di elde bulunan bu kanunla da, Ziraat bankasi-
na yardim olmak iizere her sene, butgesinin 
yiizde yarmii nisbetinde, yani 1 250 000 lira 
raddesiade bir para verilecektir. Bunu, boyle 
yapmakla, diger ziraate aid tesebbusten sarfi-
nazar ederek hepsini buraya teksif etmek, zi-
raatin kalkinmasi istihdaf edildigi bir zamanda, 
dogru degildir. Zannediyorum ki teknik noktadan 
dahi dogru degildir. Binaenaleyh arzetmek 
istedigim, nasil ki ziraat kombinalari igin, zi
rai tesklat igin icab eden tahsisat temin olun-
mussa, beri taraftan Banka igin de lazrni geleni 
yapmaktan geri kalmadik. Biitgeler daha viis-
at kesbederse her sene elden geleni yapmaktan-
da Hukumetiniz gekinmiyecektir. 

BALKAN — Baska mutalea yoktur. Verilen 
takriri okutuyorum. 

Yiiksek Baskanliga 
31 nci maddenin 3 ncii bendine zirai kredi-
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ler faizi % 6 yi gegemez. komusyon ve baska 
namlarla masraf almamaz ciimlesinin ilavesini 
teklif ederim. 

Mugla 
Hiiisnii Kitabci 

BALKAN — Takriri nazari dikkate alan-
lar... Almayanlar... Nazari dikkate almmamis-
tir. 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

tdare komitesi 
MADDE 32 — 2999 numarali bankalar ka-

nununun tesbit ettigi esaslar dahilinde idare 
meclisi tarafmdan idare meclisine dahil olanlar 
arasmdan segilen iki aza ile umum mudiirden 
murekkeb iig kisilik bir idare komitesi tesis 
olunur. 

BALKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

Umum mudiirluk 
MADDE 33 — Bankayi umum mtidur temsil 

eder ve isbu kanun ile banka statusu hukumle-
rine gore bankanm faaliyet ve idaresini temin 
eyler. Idare meclisinin emrindeki memurlar ha-
rig olmak iizere bankanm biitiin memurlari ta-
limat ve emirleri umum mudurden alrrlar. U-
mum mudiiriin iki muavini toulunur. Umum 
miidiir ve muavinleri Iktisad vekilinin teklifi, 
tcra Vekilleri Heyetinin kararile tayin ve me-
muriyetleri Ciimhur ReiSi tarafmdan tasdik 
olunur. 

Umum miidiir ve muavinleri tcra Vekilleri 
Heyetince kararlastirilacak maktu aylik bir iic-
ret alirlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 34 — Bankanm miidur ve miidiir 
derecesindeki memurlarile mufettisleri umum 
muduriin teklifi ve idare meclisinin tasvibile 
tayin olunur. Bunlarm taltif, terfi ve tahvilleri-
le vazifelerinden afleri de ayni hiikme tabidir. 
Yukarida yazili olanlar haricinde kalan me
murlar hakkmda umum miidur resen tayin, na-
kil, taltif, terfi, tecziye ve vazifeden af karari 
verip bunlari tatbik edebilir ve kararlari her 
ay bir liste ile idare meclisine bildirir. 

Bankanm yillik biitgesi umum mudiirlUkge 
her yil eylul sonuna kadar tanzim ve idare mec
lisine tevdi olunur. 

BALKAN — 34 ncii maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmistir. 

Mudiirler enciimeni 
MADDE 35 — Umum miidiirlukte umum 

miidiir muavinleri, muhasebe miidur ve teftis 
heyeti reisile nizamnamede vazifeleri tesbit edi-
lecek diger merkez mudurlerinden mutesekkil 
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bir Miidiirler enciimeni bulunur. Bu enciimen, 
mzamnamiede tayin edilecek vazifelerden baska 
teftis, raporlarile muamele, muhasebe ve idare 
raporlarmm memurlara taalluk eden kzsimlari-
ni da tetkik ederek tayin, taltif, terfi, tahvil ve 
tecziyeleri ve vazifeden afleri umum mudurlii-
ge aid bulunan memurlar hakkmda niiitaleasi-
m beyan eder. 

Miidiirler enciimeninin kararlari, Umum mii-
diiriiii tasvibile tatbik olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmistir. 

Fasil : VIII 
Bilango tasdik, kar ve zararm tevzii 

MADDE 36 — Bankanm umum miidurlukge 
hazirlanacak bilangosu kar ve zarar hesablan 
idare meclisince tasvib edildikten sonra mura-
kibler raporile birlikte ertesi senenin ilk alti 
ayi iginde bir niishasi Basvekalete, bir niishasr 
umumi heyete sunulmak iizere iig niisha olarak 
tktisad vekaletine verilir. Uimumi heyete veri-
lecek bilangoya taalluk ettigi senenin baslica 
faaliyet safhalarmi gosterir bir rapor baglanir. 
Umumi heyet, bilanconun tevdii tarihinden iti-
baren iki ay iginde kararmi varir. Bilango kar 
ve zarar hesablarinm katilesmesi uimumi heye-
tin tasdikma bagli olub, bu tasdik idare mecli-
sinin ve muraMblerinin ibrasmi da tazammun 
eder. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MADDE 37 — Bankanm hesab devresi ydm 
31 kanunuevvelinde kapanir. Envanterlerin 
tesbitinde ve bilangonun tanziminde teknik 
diisturlara riayet edilmek suretile banka ak-
tifinde vukua gelecek krymet tenezziilleri ve 
melhuz zararlar igin geregi kadar karsdik ayril-
diktan sonra safi kar kalirsa bunun: 

% 25 si sermayeye 
% 75 si adi ihtiyat akgesine tahsis olunur. 

Adi ihtiyat akgesi itibari sermayenin dortte 
birini bulduktan sonra karm isbu % 75 si f ev-
kalade ihtiyat akgesine verilir. Ancak, her han-
gi bir senenin zararmi kapatmak igin adi ihti-
yata miiracaat edilmisse, safi kardan ilk once 
bunun eksilen miktari tamamlanir ve m.iitebaki 
kismi yukariki nisbetler dairesinde aynlir. 

Her yd zarar karsdigi olarak ayrdacak mik-
tar safi karm % 5 tutarmdan az olamaz. Fev-
kalade ihtiyatta mevcud miktarlar Umumi Hey-
etge kafi goruldugii takdirde bu ihtiyata ayrd-
mis olan membalar sermayeye tahsis edilir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler .. Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

HttSNlJ KITABCI (Mugla) — Sozlerim, fa
sil hakkmda, bir de muvakkat maddenin tahsili 
emval nizamnamesinin tatbikmi amir olan iki 

maddesi hakkmdadir. Adliyemiz inMlabtan 
kafi derecede feyiz alims, gittikge kemale dog-
ru yuriimus, kanunlarla teghiz edilmistir. Bun-
dan 3 - 4 sene ewel feibul ettigimiz icra ve if las 
kanununda biitiin niuasir cereyanlari, muasir 
hukuk goruslerini kavrayarak tamamile ihtiya-
ca karsi duracak, memleket icablarmi ibtiva 
edecek sekilde bir kanun hazirladigimizi esbabi 
mucibelerde okumustuk ve hatta ilaveten de-
mislerdi ki, Hiikumetin yalniz hakki hukumra-
nisi dolayisile alacagi vergiler miistesna, fakat 
biitiin muamelatta bu kanun hiikmiine riayet 
edecekfcir. 

§imdi, bu kadar giizel esaslar dairesinde 
almmis kanunlarmiiz meydanda iken, 
yani hususi hukuk igin gerek asd ve gerek usul 
kanunlan en modern kanunlar teskil ederken 
nasil olur da bilhassa Adliye enciimeniniz tek-
lif ettigi bir kanunda buna tamamile aykiri hii-
kiimler bulunsun. 

Yapmis oldugumuz kanunlarm ahkamma ev-
vela Devlet, ondan sonra nim resmi miiesseseler 
ittiba edecektir ki bu kanunlar halk tarafm-
dan iyi karsilansm. Biz birgok seylerde bunu 
tatbik etmiyoruz. 

Mucib sebebler arasinda tahsili emval igin 
diyorlar ki; bir kooperatif kanunu kabul et-
mistik. Bu kanunda tahsili emval igin miisaa-
deler vermi§tik. Bu ana kanunda da bunlari na-
zari itibara aldik. Evet halkm oraya karsi ve-
receei derecei ehemmiyet layiki ile tebariiz et-
mediginden bir zaman igin kabul edilmis ol-
sun, maahaza o da dogru degildir. Fakat sim-
di istinbati ahkam ederek bunu tesdid etmek 
dogru mudur? Bence hususi, istisnai hukumler 
koymak bilhassa adlive kanunlan ipin tecviz o-
lunur mahiyette degildir. Biitiin kolayliklan a-
sil kanunlara koyalim. Qiinkii biitiin efrad iyi 
kanunlarla idare edilmek hakkmi ve salahiyeti-
ni haizdir. Bu hususta Adliye enciimeni bizi ten-
vir ederse giizel ve faydali bir is yapmis olur. 

ADLIYE EN. M. M. MtlMTAZ OKMEN 
(Ankara) — Bu fasrida Hiisnii Kitabci arkada-
§imizm itiraz ettigi esas muhtelif maddelerde 
zikredilen esaslar §unlardan ibarettir: Ziraat 
bankasiyle muamele yapacak bir koylii ve bir 
giftginin arazisini, bankaya ipotek ettigi zaman 
banka ikraz senedile giftginin verdigi tapu se-
nedini tapu memuruna ibraz ettigi zaman, tapu 
memuru umumi hiikumlerden ayri olarak koy-
liiyii merkeze kadar gelip ferag vermekten, re
nin mmamelesmi yapmadan kurtaracaktir. Isin 
esasmda koyliiyu izrar eden higbir tarafi yok-
tur. Bilakis koyliiyu masraftan ,koyluyu giin-
lece kaza, vilayet merkezlerinde bekletmekten 
kurtaran bir vaziyet var. 

Bunun, Hiisnii Kitabci arkadasimm dedigi 
gibi Adliye enciimeninin noktai nazarma gore 
hukuki prensiplere aykiri hig bir yeri yoktur. 
Tapu senedi, deyin senedi veren bir koyliintin 
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bu muamelesi resmi bir daire tarafmdan tapuya 
ibraz edildigi zaman tapu dairesi renin muame-
lesini yapryor. Farkm birisi bu. 

Arkadasrmiz, tahsili emval kanununun Zira-
at banikasmm alacaklarmda tatbik edilmesini 
hukuki esaslara miinafi gordii ve Adliye encii
meni bunu nasil yapti, diye hayret etti. Bir de-
fa gerek Hukumetin teklifinde ve gerek diger 
dort enciimenin teklifinde bu hiikum daimi bir 
hiikumdiir. Adliye Enciimeni bunu bes sene igin 
muvakkat bir hiikiim olarak kabul etti ve ayni 
zamanda kanuna sunu ilave etti M tahsili em
val kanununun hapis ile tazyiki tazam-
mun eden hukumleri bu hususta cari degildir. 
Yani koylii hansedilemiyecektir. Dana gegen 
sene, Meclisi Alide kabul edilen, cikan kredi 
kooperatifleri, satis kooneratifleri kanunlari -
ki uzerinden sene gecmedi - ariz ve amik tetkik 
edilerek Adliye encumeninden de muhtelif en-
ciimenlerden de gecti. Heyeti umumiyede miiza
kere edildi. Bu esbabi mucibe ile bes sene ipin 
bankanm alacaklarmi da tahsile yarar diye bu 
hak verildi. Pakat hapis hakki yoktur. Bu 
dogrudan dolruya kanaatimizce koyliiye veri-
len bir kolayliktrr. Hie bir kimse her hanffi bir 
teminattan mahrum birakilmis degildir. Arzet-
tisim f ibi srrasi, buna aid maddeler gelince, 
Hiisnu Kitabci arkadasumiz da gorecektir ki 
giftqi ve koyliinun lehinde Adliye enciimeni pek 
ook hukiimler koydu. Haciz isinde de koyliiniin 
bilumum mail haczedilmeyin deyin senedinde 
teminat gosterdigi kadar, haczedilebilir, dedi. 
Lavihada ciftci ve koyliiniin gayrimenkulu. em-
vali sajresile beraber haczolunur deniyordu, Ad
liye enciimeni bunu tamamile refetti. Bilhassa 
nazari dikkatimizi celbeden nokta hukuk pren-
siplerhte sigmayan biitiin hukumleri layihada 
teminat altina aldi. Arzettigim gibi hie bir kim-
senin, big bir vatandasm hakkmi iptal edecek 
bir §ey yoktur. 

BAffKAN — Fasil iizerinde miizakere usulii 
yoktur. Maddeler iizerinde miizakere acriacak-
trr. 

Fasil : IX 
Hukuki hukiimler 

MADDE 38 — Zirai kredi muamelelerinde 
Turkiye Oumhuriyeti Ziraat bankasma teminat 
gbsterilen gayri menkullerin ipotek muamele-
leri, banka memurlarmin tahriri talebi iizerine 
ve ibraz olunacak deyin ve tapu senedlerine 
miisteniden takrir almmiyarak Tapu dairelerin-
ce derltal ifa ve tescil olunur ve bu ipoteklerin 
kaldirilmasi da avni suretle yapilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... Mad
de kabul edilmistir. 

MADDE 39 — Turkiye eiimhuriyeti Ziraat 

bankasma zirai bir deyin mukabilinde temi
nat gbsterilmis olan gayri menkuller, icinde-
ki biitiin gayri menkul mallar ve sair tesisat 
ve agaglar ile zirai i§letmenin miitemmim ciizii-
lerini ve teferriiatmi teskil eden alat, edevat, 
makine ve kaffei tesisat o gayrimenkul ile bir-
likte bankaya merhundur. 

Ancak, borcun vadesi gelmedikge borglu, 
bankanm miisaadesini almak sartile bu isletme 
teferruati iizerinde serbestge tasarruf edebilir. 
Banka bu miisaade talebine tic is giinii zarfmda 
cevab vermeo-e mecburdur. 

HttSNtt KlTABCI (Izmir) — l§te burada 
bir mii§kiil gikryor. Miistahsil gayrimenkuliinii 
ipotek etmi§tir. Bundan ba§ka alat ve edevati 
da dahil edilmistir. Bunu tebdil edemiyecektir. 
Ancak bankayi haberdar etmek sartile yapabi-
lecektir. Mademki gayri menkulii miistahsilin 
almis oldugu borcu telafi edecek vaziyettedir. 
Ikrazat da gayrimenkul iizerine yapilmi§tir. 
Alat ve edevati ziraiyenin buna ithal edilmesi 
adamin elini kolunu baglar. Qiinkii liizumunda 
degi^tiremiyecektir. Bu dogru mudur? Eger 
kemali siikranla karsilanmasi lazxm gelen ve 
miistahsil lehine uygun bir tedbir ise mesele 
yoktur. 

ADLtYE En. M. M. MttMTAZ OKMEN 
(Ankara) — Esasen kanunu medeninin 770 nci 
miaddesmde bir hak va«rdir. Miitemimim oiiziile-
rin takdirini kanun hakime birakmistir. Biz 
burada tadad ediyoruz. Fazla olarak bankaya 
merhun olan mallar icin onun mezuniyetini 
almak sartile koyliiye tasarruf etmek salahiye-
tini veriyoruz. Bence burada giftginin aleyhine 
degil lehine kayid vardrr. 

BALKAN — Baska miitalea yoktur. Mad-
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 40 — Turkiye Oumhuriyeti Ziraat 
bankasmHn ipotekli zirai alacagi vadesi hulu-
liinde odenmezse borgluya ve kefiline ve yahud 
bunlarm kanun! ikametgahlarma bankaca bir 
ihbamame teblig edilerek borcun odenmesine 
davet olunur. 

Ihbarnamenin tebliginden itibaren otuz giin 
iginde bore odenmedigi takdirde ipotekli gay
rimenkul ayrica krymet takdiri ve vaziyet me-
rasimine tabi olmaksizm banka tarafmdan 
bir bucuk ay miiddetle agik arttirma suretile 
satiliga cikarilir. Alici QEkmadigi veya vurulan 
pey borcu tamamen kapamadigi takdirde agik 
arttirma muddeti bankaca daha on bes giin uza-
tilabilir. Miiddet bitince bankaca talibilue mu
vakkat ihalesi yapdir veya indelicab tefewuz 
edilir ve medyuna bir ihbarname teblig oluna-
rak on bes giin icinde borcunu odemezse kati 
ihale yapdmak iizere keyfiyetin icraya tevdi 
edilecegi bildirilir. 

Bu miiddet te gegtikten sonra kati ihalenin 
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icrasma karar vermek iizere, evrak, mahalli 
icra dairesine verilir. 

Icra hakimi, iic, gun iginde karar vermege 
mecburdur. Kati ihale kararitom sudurundan 
sonra borgluya bir guna ihbar ve teblige liizum 
olmaksizm ipotekli gayrimenkuliin talibi namma 
kayid ve tescili igin icra tarafmdan Tapu da
iresine muzekkere yazikr. Banka, alacagmi faiz 
ve masraf ile satis bedelinden istifa eder. 

ISMAIL KEMAL ALPSAR (Qorum) — Re-
is beyefendi; koyluyii arazi sahibi etmek istiyo-
ruz. Halbuki arazisini satmak dogru degildir. 
Eger meinkul esya ve emvali varsa ewela on-
lara miiracaat edilmeli, yetmedigi takdirde ara
zisini satmaga te^ebbiis etmelidir. 

Ad. E. M. M. MUMTAZ OKMEN (Anka
ra) — Bunun aksi olmak lazrni geldigi kanaa-
tindeyim. 

Terhin ettigi teminat dururken ve alacakli 
igin de elde boyle teminat varken alacaklmm, 
borglunun diger her hahigi bir malma miiracaat 
etmek ne benim ve ne de Hiisnii Kitabci arka-
dasmm dedigi gibi borglu lehine olmaz ve pren-
sibe iste bu sigmaz. 

BALKAN — Baska mutalea var mi? Madde-
yi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen-
ler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 41 —Bankanm zirai alacaklarmdan 
dolayi tef evviiz ettigi gayrimenkuller, bankanm 
uhdesinde bulundugu rmuddet§e bunlara aid bor-
cun resiilmali ile faizi ve her tiirlii masraflan 
gayrimenkuliin getirdigi safi gelir gikarildiktan 
sonra tamamen odenmek sartile sahiblerine veya 
varislerine iade olunur. 

BALKAN — Bir mutalea var mi? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 42 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasiSnin 39 ncu madde haricinde kalan zirai 
alacaklarina karsi kiigiik ve biiyiik Qiftgilerin 
deyin senedinde teminat olarak gosterecekleri 
mahsullerile hayvanlan ve zirai istihsal vasi-
talari iizerinde bankanm umumi rehin hakki 
vardir. Uc,uncu sahislar tarafmdan ancak rehin 
bedeli fazlasi haczedilebilir. 

BALKAN —. Bir mutalea var mi? Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 43 — Bankaya rehnedilen zirai 
mahsuller, menkul krymetler ve sair menkullerin 
rehnedildikleri zamandaki kiymetleri ban-
kaca ikraz sirasmda alikonulan ihtiyat payi-
nm yansmi giderecek kadar diiser veya borcun 
vadesi gelerek odenmezse, borcluya veya ka-
nuni ikmetgahma merhunun krymetindeki 
noksanm ikmali veya borcun odenmesi icm 
bir haftadan on bes giine kadar olan miiddetli 
bir ihbarname teblig olunur. Bu tebligin hiik-

miinii borglu ifa etmedigi halde bankaca bir 
hiikiim istihsaline ve icra dairesine miircaata 
mahal kalmaksizm rehnedilmis olan mallar pi-
yasa rayicine gore satilarak bedelinden masa-
rifile birlikte alacak istifa olunur. 

thbarnamenin tebliginden sonra krymet 
diisuklugii ihtiyat paymm dortte iicjine var-
digi takdirde merfaun, bankaca bu miiddetin bit-
mesi beklenmeksizin derhal piyasa fiatile satili.r 

HttSNtt KtTABCI (Mugla) — Bu maddenin 
sonuncu fikrasi buhrandan miilhem olarak 
<jok siddetli ve keskindir. Deniliyor ki, eger ter
hin tarihinden sonra ihtiyat payi dortte ugiinii 
kaybederse yani zirai kredilere mal mukabili 
yiizde 90 verildigine gore 10 kurusun 7 buguk 
kurusu giderse artik kendisine teblige hacet 
kalmaksizm bir mail satacagiz. 

§imidi medyuna tebligat yapilmis, 15 giine 
kadar bu farki ode, diye. Fakat bu fark yiizde 
50 ile % 75 i buldugu gibi hie, beklemeden mail 
satacagiz. Bu, acaba mustahsilin ve Bankanm 
lehine midir? 

Mesela bundan 1, 5 - 2 ay ewel memlekette 
bir kriz hiikiim siirdii. Bu mallarda % 20 te-
nezziil vaki oldu. Bu, birazda bankalarm kaba-
hatmdan ileri gelmisti. Boyle mahsiilat iizeri-
ne muamele yapanlarm bankaya tevdi ettikleri 
mallari kendilerine hie haber vermeden satar-
sak panigi bizzat Banka viicude getirmis olmaz 
mi? Biz mustahsili ve mahsiilati mahalliye iize-
rine ticareti yapanlari tamamile tutmak mec-
buriyetindeyiz. Boyle ufak bir zarar terettiib 
edecek diye ona bu ihtiyati pdemege imkan 
vermeden satmak ne dereceye kadar dogrudur? 
Sonra maddede deniyor ki, tebligden sonra 
olursa . . . Ya tebligden ewel olursa ne olacak-
tir? 0 vakit hiq teblig yapmryacak mismiz? 

Buda Qiftginin, mustahsilin ve Bankanm le
hine midir? 

Bilmem arzedebildim mi? Kendisine 100 e 
mukabil 90 verildi. O (10) kurusluk fark te-
nezsiil ettd. % 50 ye inince bunu doldursun dive 
teblig edecektir. Fakat tebligden sonra daha 
fazla inerse ihtiyat payma ayrilan kisrni i^in 
tenezzul devam ederse kendisine haber veril-
meksizin satilacak. E&er evvelce hie, tebligat 
yapilmamissa, bunun hakkinda hi? bir sarahat 
yok. 

Bankayi boyle takyid edersek, banka bu is-
lerde kanuna ve bizim verdigimiz emre bittabi 
uyma£a meoburdur. tmtisal edecektir. Fakat 
mesuliyet bize teveccuh edecektir. Onun i<jin 
ben bu fikrayi dogru bulmuyorum. Bu fikra-
nm kaldirilmismi rica edivorum. 

EMtN SAZAK (Eskisehir) — Miisaadelnizle 
buradan arzedeyim: HakUcaten Meclisi idarenin 
Miiduriyeti umumiyenin on be§ giinden fazla sa-
lahiyeti yoksa banka iejn de, her kes i§in de mu-
zirdir. Onlarm salahiyetini tahdid ediyorsak 
bu maddeyi degistirmek lazimdir. 
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Ik. V. S. M. ALI RIZA TUREL (Konya) — 

Bu hukmiine itiraz edilen son fikra bankanm 
menfaati ile beraber alakadar koyliiniin menf a-
atini de koruyacak bir mahiyeti haizdir, boyle 
borsada seri bir dtisme emniaresi gbsteren bir 
eshain ve tahvilati bir an evvel elden gikarmak 

mal sahibinin de menfaati icabidir. Maamafih, bu-
nun igin tebligat mecburiyeti kabul edilmistir. Bu 
tebligat yapildiktan sonra sn esaslar dakilinde 
bu fikrada yazili olaln hadden asagrya diiserse 
neticeyi beklemeden bankaya, satmak mezuni-
yeti vermek hem bankanm ve hem de tahvil 
sahibinin menfaatini korumus olur. 

EMtN SAZAK (Eskisenirj — Iginde bulun-
dugumuz nig bir seyde istikrar olmadigi zaman-
da degil, normal zamanlarda da falan yerdeki 
hadiseden dolayi falan malin fiati diisebilir. 
Yirmi giih sonra her hangi bir ticaret mukavelesi 
ile falan malm fiatma % 30 zammedilecegini 
banka da bilir, mal sahibi de bilir. Binaenaleyh 
bildigi halde ani bir vaziyet dolayisile buna 
ihbarname teblig edilir ve banka 15 gun zar-
fmda bunu tatbik eder desek, bu hem banka igin 
hem de mukellef igin muzir bir maddedir. Hepi-
miz biliriz, iginde bulutnuyoruz. Bu ticaret mu-
ahedesi akdetmek igki icab eden miizakereler 
bitmistir, yahud kontenjan, kliring muamelesi 
bitmi^tir, o mal mahreg bulacaktrr. Eger miidii-
riyeti umumiyeye bu salahiyeti kanunda verdrsek 
% 90 dan asagi olursa sunu yapacak bunu yapa-
cak, ihbarname gonderecek ve saire dersek bu 
miiduriyeti umumiye igin de iyi bir sey degildir. 
Bendenizce madde sakattrr. 

Ad. E. M. M. MUMTAZ OKMEN (Anka
ra) — Maksad, bankaya salahiyet vermektir. 

HASAN FEHMI ATAQ (Giimiisane) — O 
halde «Satabilir» seklinde yazilmali. 

Ad. E. M. M. MUMTAZ OKMEN (Anka
ra — «Fiatile satabilir.» diyelim. 

BALKAN — Etnciimen, maddenin nihaye-
tindeki fikrayi; miizakereden ilham alarak bu 
sekile ifrag ediyor. Baska soz isteyen de yok-
tur. Maddeyi bu suretie reye arzediyorum. 
Maddenin sonu «Piyasa fiatile satilabilir» sek
linde olmustur. Kabul buyuranlar ... Etmeyen-
ler ... Madde bu suretie kabul edilmistir. 

MADDE 44 — Turkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasiSnin zirai alacaklari igin koy ihtiyar mec-
lislerince veya noterlerce imza veya muhiirii tas-
dik edilmis olan senedler, icra ve iflas kanunu-
nun 38 nci maddesinde yazili vesikalar hukmiin-
dedir ve vadelerinde protestoya tabi degildir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
mistir 

MADDE 45 — Medyunun vefati halinde ban-
kalnm zirai alacaklarindan dolayi merhun olan 
emvalin paraya gevrilmesine dair tebligler borg-
lunun ikametgahmda ilanen yapilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 46 — Istanbul Emniyet sandigi, 
gayri menkullerle menkul mal ve krymetler ter-
hini mukabilinde yaptigi ikrazattan miitevellid 
alacaklarmi takib ve paraya gevirme hususla-
rmda borclunun gayri merhununa miiracaat ha-
li umumi hiikiimlere tabi olmak kaydiyle Tiir-
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankasma i§bu kanu-
nun 40, 43 ve 45 inci maddeleriyle bahsedilen 
istisnai hiikiimlerden istifade eder. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.... Madde kabul edil
mistir. 

MADDE 47 — Kuraklik, hastalik ve her 
hangi bir afet veya miicbir ve fevkalade bir se-
beple vadesi hitammda borglarmi odemiyenler 
hakkmda su yolda muamele olunur: 

a) Miinferid tecil miiracaatleri ilgili borg-
lunun bulundugu yerin banka sube veya ajan-
sma yapilir. Bu miiracaatler sube veya ajans-
larca, icabmda mahallin ziraat mudurliik veya 
memurluklarmdan malumat almmak suretile 
tahkik olunduktan sonra Banka umum mudiir-
liigiine gonderilir. 

b) 2 000 liraya kadar olan borg tecilleri hak
kmda Umum mudiirliikce resen karar verilir. 

c) 2 000 liradan yukari teciller Banka ida-
re meclisinin kararile yapilir. 

c) Bir nahiye veya kazanm umumuna veya 
biiyiik bir kismma aid mintakavi tecil taleb-
leri vilayet idare heyetinin mucib sebebli maz-
batasi iizerine bankaca Icra Vekilleri Heyetinin 
takdirine arzolunur. 

d) Miinferid veya mintakavi teciller igin 
vuku bulan miiracaatler neticelendirilinceye 
kadar remain paraya gevirme takibleri bankaca 
durdurulur. 

Bu hiikiimler dahilinde yapilan tecillerin di-
ger §ekil ve sartlan banka tarafindan ayrica 
kararlastirilir. 

BASKAN — Miitalea var mi? 
HUSNU KlTABCI (Mug-la) — Maddede; 

miicbir ve fevkalade bir sebeble deniyor. Kredi 
kooperatiflerinde de buna mutenazir olan bir 
madde vardir. Orada mahsuliin fiat du^kiinliigu 
de sayilmistir. Burada fevkalade, miicbir se-
bebler deniyor, bunlar arasmda fiat duskunlu-
giinii da kabul ediyor musunuz? 

ADLIYE ENCUMENl M. M. MUMTAZ 
OKMEN (Ankara) — Miicbir ve fevkalade se-
bebler meyaninda fiat diiskiinlugii de dahildir. 

BASKAN — ibarevi tashih edecek misiniz? 
ADLlYE ENCUMENl M. M. MUMTAZ 

OKMEN (Ankara) — Zannederim burada de-
gisiklige liizum yoktur. Tasrih ettik. Miicbir ve 
fevkalade sebebler, deyince umumi bir hiikiim-
diir. Fiat diiskiinliigii de bunun igine giriyor. 
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BALKAN — Pek ala zabta gecmi§tir. 
Madde hakkmda baska miitalea var mi? 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler. Madde 
kabul edilmistir. 

MADDE 48 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasi sube ve ajanslan gerek kendilerine ve 
gerekse diger sube ve ajanslara tealluk eden 
her tiirlii dava acmaga ve takibati ifaya ve bu 
bapta vekaletname itasma ehildirler. 

Banka veya sube veyahud ajanslarmm avu-
katlarmm icra dairelerine tevdi ettigi salahiye-
ti natik vekaletnamenin bir niishasi, vekiliii 
azledildigi bankaca icraya teblig edilmedikge 
takibatm kaffesinin icrasi icin muteberdir. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea Var 
mi? Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... 
Madde kabul edilmistir. 

MADDE 49 — Bankaya terhin olunan men-
kul ve gayri menkul mallar nevi ve mevkiine 
gore bankaca liizum gbruldiieii takdirde mutla-
ka bankanin kabul edecegi bir miiesseseye si-
gorta ettirilir. Sigorta muameleleri borclu ve
ya rahin tarafindan aktedilerek policesi ban
kaya ciro edilir. Veyahud prim ve masrafi borg-
luya aid olmak iizere dogrudan dogruya ban
kaca yapilir. Banka, ancak alacagi ile faiz ve 
teferriiatmi koruyacak nisbette sigorta aktede-
bilir. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmistir. 

Fasil: X 
Muafiyetler ve miisaadeler 

MADDE 50 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasmm piftpiye ve Tarim kredi ve sati§ ko-
operatifleriyle birliklerine yapacagi her nevi 
krediler muamele vergisinden muaftir. Bu kre
di muamelelerine aid alacak senedleriyle bu 
kredilere miiteferri bilumum senedat, evrak, ve-
saik ve kuyud. defatir ve hulasai hesabiyeler ve 
gayri menkul ipotek ve menkul renin muame
leleri, damga, tapu ve noter harclan, muamele 
vergi ve sair her nevi tekalif ve riisumdan 
muaf oldugu gibi vine bu kredilerden miite-
vellid borclar hakkmda icra makamlan, resmi 
daireler ve mahkemeler nezdinde yapriacak ta-
kib ve tahsile miiteferri her nevi taleb, teblig 
ve kararlar da her tiirlii resim ve hargtan mu
aftir. 

tsbu maddede zikredilen zirai borglarm 40 nci 
madde mucibince takibi neticesinde bankaca 
tefewiiz olunan gayrimenkullerin banka nami-
na tescili her tiirlii fera? ve intikal hare, ve 
resimden muaf oldugu gibi bu kabil gayri men-
kullerin 40 nci madde hukiimleri dahilinde sa-
hiblerine veya varislerine iadeleri de keza fe-

1 rag ve intikal har<j ve resimlerinden muaftir. 
Kbylerde, ztirraa bankaca yapifecak zirai 

kredilere aid evrak, senedat, kuyud, defatir ve 
hulasai hesabiyelerin kby ihtiyar meolislerince 
tasdiki, noter tasdiki hukmiinde olup bunlar 
hakkmda da 1 nci fikradaki muafiyet hukiimle
ri tatbik olunur. 

RIPAT VARDAR (Zonguldak) — Arkadas-
lar, bendeniz bu faslm muafiyet kismmi tetkik 
ettigim zamanda ikrazat ve muamelat hususun-
da bankanm tabi olacagi resimlerden muafiye-
tin kendine bahsedildigini goriiyorum. Yalmz 
bu gordiigii vazifelerin amme hizmetine aid 
olusuna ve bilhassa son kanunla bankanm bir 
resmi miiessese vaziyetine ge§is,ine gore diger 
Devlet miiessesati gibi kendisinin de emvali 
gayrimenkule vergisinden muaf tutulmasi la-
zimdir. Amma bankaya amme hizmetinde bulun-
dugu sbyle dursun. Her ne zaman §ube a^mak 
gibi bir vazife teklif olimursa o yerde bir ka-
zainc meydana gelib gelmeyecegini nazari itibare 
almaksizm sube agmakta ve bir kar ve zarar 
diisunulmemektedir. Bu dusuniilmedigi gibi ken
disinin gordiigii vazif eler tetkik edilecek olursa 
ayni zamanda kendisi bazi hususata Hiikumetin 
vezne muamelesini de gbrmektwiir. Bu cihet-
ten dolayi kiilfet nimete, nimet kiilfete mukabil 
olacagma ve bahusus bu sefer resmi miiessese-
ler meyanma dahil olur seklini aldigma gore 
milli bankalar smif mdan da kismen ayrilmis bu-
lunduguna, Devlet emvali gayri menkulesinin 
tabi oldugu esasa gore bunun da yani Ziraat 
bankasi emvali gayri menkulesinin vergiden 
muafiyetinin bu maddeye ithalini teklif eyiyo-
rum. Ve bunun icin bir takrir veriyorum, kabu-
liinii dilerim. 

BtTTQE En. M. M. SIRRI DAY (Trab-
zon) — Muhterem arkadasrmizm sbyledikleri-
ne zaten hepimiz istirak ederiz. Ziraat banka
si hakikaten bir amime hizmeti ifa eden bir mii-
essesemizdir. Fakat ayni zamanda diger milli 
bankalara terettiib eden hizmetleri de ifa et-
mektedir. Hiikumetten gelen teklifte bankanin 
emvali gayrimenkulesinin vergiye tabi tutul-
mamasi hakkmda bir kayid yoktur. Hukumet 
bunun muafiyetini istemis degildir. Halbuki 
biitiin milli bankalar arasmda bir ahenk temin 
etmek zarureti de var. Diger bankalar bu ver-
giyi vermekle mukelleftir. Zaten Hazine her 
sene bu banka sermayesinden kabul buyur-
dugunuz esaslara gore iki milyon liraya yakm 
bir yardim miikellefiyeti kabul edilmistir. Za
ten bina vergileri tamamile Idarei hususiyelere 
aiddir. Binaenaleyh takririn kabul veya ademi 
kabulii Heyeti Celilenizin takdirine baglidir. 

HtJSNtJ KlTABOI (Mugla) — Noter harg-
larmdan muaftir. Fakat noter kendilerine 
aid masraflan alacak midir? Encumenden og-

I renmek istiyorum. 
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ADLlYE En. M. M. MttMTAZ OKMEN (An

kara) — Nloter kendi masrafmi alacaktir, Dev-
lete aid har§lardan muaftir. Enciimen bilhassa 
bunun iizerinde cok durdu. 

Yuksek Baskanhg-a 
Devlet mtiessesesi vaziyetine konulan Zira-

at bankasma ait emvali gayrimenkulenin Dev
let emvali gibi vergiden m<uaf tutulmasmi tek-
lif ve kabuliinu dilerim. 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

EMtN DRAMAN (Yozgad) — Takrirde ban
kanm gayrimenkul emvali mutlak olarak soy-

lenmis oluyor. Ben zannediyorum ki bankanm 
islemesine muktezi binalara aid olacak.Yoksa 
Bankada kalacak ciftliklere, tarlalara kadar, 
takrir sahibinin maksadlari oraya kadar vari-
yor mu? Emvali gayrimenkule bankanm nez-
dinde kalacak mi? 

(Maliye vekilinin huzuru lazmidir, sesleri) 
BALKAN — thtar yerindedir. Maliye vekili 

burada degildir. Kendisinin huzuru ile miiza-
kere edilmek iizere bu maddeyi ve takriri tehir 
ediyoruz. Ekseriyet de kalmamistir. Ouma giinii 
15 de toplanilmak iizere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18, 30 

T. B. M. M. Matbaast 
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Ziraat vekaleti vazife ve te?kilati hakkinda kanun layihasi 

ve Ziraat ve But?e encumenleri mazbatalan (1/678) 

T.C. 
Ba§vekdlet 13 -1 -1937 

Kararlar mudurltigu 
Sayif: 6/110 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
Ziraat vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 8 - I - 1937 tarihinde Yiiksek Meclise 

arzi kararlastirilan Ziraat vekaleti vazife ve teskilat kanunu layihasi esbabi nmcibesile birlikte su-
nulmustur. 

Basvekil 

/ . Inonii 

Ziraat vekaleti teskilat kanunu esbabi mucibesi 

Toprak verimierinin ve en miihim tabii servetlerin nazimi olmak msevkiini tutan Ziraat vekaleti-
mizin, son senelerde aldigi vazifelerdeki kesret vetenevviie ragmen bilhassa teskilat zafi sebebile, 
asil faaliyetini kuramamasi ve kasdolunan icra kudretini kazanamamasi gok inkisafa miisteid bu 
cephenin tarn tecellisini kuvvetle m&ni bulunmaktadir. Sa lk ekseriyetimizin ciftQilik vasfini ten-
miye ve takviye edecek ve mutlak ve muhakkak bir terakki gostereeek ziraat mefhumnnun iptidai 
ve ilml unsurlarmi yetistirmek emelile ve sarfedilen bunca iriaddi, manevi emeklerle kurulan yiik
sek enstitii camiasmdaki Ziraat, .Orman, Baytar fakiiltlerinin mezunlari da sirf halin dar teskila-
ti Qergevesinden kurtulamayarak faal birer uzuv olmlak Mviyetini kazanamiamislardir. 

Ihtiyacin icablarile miiesses bir qok teskilati yine bu sebepten muvakkat m&hiyeti haiz miis-
tahdemlerle yoriitmek zaruret halindedir. Halbuki teknik durumdan her biri c,ok cezbeli ve kiy-
metli birer varlik teskil eden enstitii mezunlarmm ve bu miiteferrik tesekkiillerin, masraf biit^ele 
rinin imkan gosterdigi nisbetler karsiligi mustahdemlerle idaresi, bir taraftan ahenkli ve ntiiteva-
zin bir §alismayi gidermekte bir taraftan da memnrin hukukunu vadetmemesine, ve muvakkat bir 
cehre gostermesine binaen ehliyetleri tecriibe edilmislerin eline tevdiini miiskiil kilmaktadir. 

tstihsalatm arttirilmasma matuf ve en kiskanc, hadlerle tayin edilen masraf biitgemizin, viicud-
lerine mutlak liizum zaruretile yetistirilen fakiilteler mezunlarina, garb memleketleri ihtisas tahsi-
linden donen gene. elemanlara tahsisi ve bunun her sene tekerriir ve tevalisi meeburiyeti bu mak-
sadlann husuliinii sektedar etmekte oldugu kadar miitehassis m'emurlarm iktisab edecekleri huku-
ku da tatmin edemez hale gelmistir. Bunlardan baska 1910 sayili kanun ile tesekkiil eden veka-
letimizin Iktisad vekaletinden miidevver zaif merkez kadrosile sayisi bir misil artan ve vazifesi sii-
mullenen daginik kurumlari idaresi mahzurlu kifayetsizlikler gostermektedir. §u zaruretler ve 
1452 numarali teadiil kanununun amir bulundgu hiikiimler, bir az da gee, kalmis olan teskilat ka-
nunumuzun tanzimini zorlamaktadir. 

llisik kanunumuz, goz oniinde tutulmus iki gayenin ifadesidir. Bunlardan birineisi yukaridan 
beri izahma galisilan ahengi idarenin tesisi, ikincisi de biit^eye yeniden kiilf et tahmil etmemek kaziye-
leridir. 
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§uphesizdirki Ziraat vekaleti mefhumunun, bu gimkii muhati muhtelif suabat ile, ulkemizin 

her tarafinda tatbiki igin ideal bir teskilata viieud verme yarmm isidir ve ancak bu giiniin ihtiyae,-
larmi karsilayacak haddi asgaride bir tesekkul ise zaruridir. 

Kanunun 27 nci maddesine kadar olan ahkami, bu teskilatin, inkisam eyledigi daireleri ve bu 
dairelerin alacagi vazifelerin ana hatlarini gostermektedir. 

Ziraat vekaletinin yeni teskil olunan kadrolari ayrcca ilistirilmis d a n bir nunmararli cetvelde gosteril-
mis ve bu eetvelin, teadiil kanununun vekaletimize aid fasli kadro yerini almasi 27 nci maddenin 
mevzuu olmustur. 

Teknik bilgilere ihtiyac, gosteren ve fakat Teadiil kanunu hiikumlerile bu evsafr haiz zevatm 
tavzif ve istihdamma imkan bulunmayan istisnai ahvalin is eephesinde bir sarsinti tevlid etme-
mesini teminen hasil olabilecek liizum ve zaruretlerde kullanilmak iizere maasli memuriyetlerde 
iicretli memur istihdammi gosterir 28 nci madde mevzudur. 

29 ncu madde, muvakkat veya zaruri icablarla ve fakat kadro haddi dahilinde olmak iizere me
mur ve iicretli memurlarm liizumlu goriilecek yerlerde galistirilmasi salahiyetini temine matuftur. 

Vekaletimizin tesekkiilleri aksanuna dahil bulunmadiklari halde umumu alakadar eden bazi 
hususi tesekkiiller mensubininin, memleketin bu kisrm mevzulan iizerinde ve sirf teknik mahiyette 
Devletin kabul ve tatbik etmekte oldugu usullere gore hareket etmeleri ancak miisterek vasiflari 
haiz olmasmi istilzam etmektedir. Bu sebebledirki hususi tesekkiillerin Vekaletimize mevdu ih-
tisas subelerinde (jalistiracaklan zevatm, umumiin menfaati namina, Vekaletimiz tarafmdan tayin 
ve tebdilleri salahiyetini kazamnak 30 ncu madde, ile ve tatbikat sahasmdaki faaliyetlerinin 
miirakabesi de 31 nci madde ile ifade edilmistir. Yine su maruz sebeblere ve ihtisasa kiymet 
vermek maksadlarma miibteni olarak 32 ve 33 ncii madde viieud bulmustur. 

34 ncii madde, teskilata bagli memurinin tayin vazife ve salahiyetini gosterecek nizamnamenin 
tanzimini Smirdir. 

Teskilati hazira altmda cjalismakta olan memuririnin ve bilhassa yukanda arzedilen miicbir sebeb-
lerle iicret kismina alman mustahdeminin mukteseb haklari ile haiz olduklari evsafm tain bir tea
diil esasma ve bu teskilat kanununa gore tevzin ve tevzii 50k elzemdir. 

1452 sayili Teadiil kanununun meriyete girisinden evvel yine Vekaletin gordiigxi liizum iize-
rine iicrete geeirmis ve sahib oldugu ihtisasa yeni yeni kudretler eklenmis kiymetli mustahdeirii-
nin eski maas derecelerile hizmete cell) ve davetleri heman miimkiin degildir. Bu sebeblere ve mev-
cud memur ve miistahdeminin tesbit. edilmis kudi etlerine gore, yalniz bir defaya mahsus olmak 
ve oda maruz hukuku temine matuf bulunmak iizere, alacaklari derecenin tayini igin 35 nci 
madde konulmustur. 

Ziraat enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ziraat enciimeni 3 - II - 1937 

Karar No. 15 
Esas No. 1/678 

Yiiksek Reislige 

Ziraat vekilligi vazife ve teskilati hakkmda 
vekillikge hazirlamp Icra Vekilleri Heyetinin 
8 - I - 1937 tarihli toplantisinda Yiiksek Meeiise 
arzi kararlatirilan ve enciimenimize gonderi-
len kanun layihasi Ziraat vekili ve Ziraat Bay-
tar, Orman umum miidiirleri hazir bulunduk-
l an halde okunup gorusiildii. 

Oesit iklimler arzetrnesi itibarile her tiirlii 
mahsiiller yetistirmek kabiliyetinde olduktan 
baska Lmtiyazli mahsuller vermek kudretini 
de siuesinde tasiyan topraklarimizidan hakkile 
istifade yollarmi gostermek, onu koyliiye kadar 
ulastirmak ve toprak zenginliklerinden genis 
bir nisbette memleketi faydalandirmak vazife-

( S. Sayisi : 158 ) 
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sini iizerine alan Ziraat veMIHgimizin bu isi nok-
sansiz gorebilmesi ancak teskilatmi esasli kurma-
sma baglidir. 

§imdiye kadar bekledigimik semereleri tama-
men alamamissak bunu, fen meanurlarnnizin vazi-
felerinin esasli bir programla belli edilip guniin 

ihtdyaQlarina cevab verecek surette ameli yollardan 
gidilecek teskilat kjurulamamasinda ve bu isleri 
goreceklerin emsaline nazaran terfih ve ikdar-
dan uzak kalmalarmda bulmaliyiz. 

Cezri bir hamle ile qiitqi ve giftQiligimizi kal-
kmdirmaya ve ormanlarimizi muhafaza ve ve-
rimlestirmege azmeden Ciimhuriyet Hukumeti-
mizin Ziraat vekilligine esasli bir programla 
ortaya atilaeak vasitalar verirken teskilati da 
ona gore tanzim etmek siiphesiz ilk sirada yapi-
lacak islerdendir. 

Yalniz Enciimenimiz, teskilat kanun layiha-
smda bu icablara gore ve tasarruf fikirlerinden 
uzak kalmayarak asagidaki degisiklikleri yap-
mayi c,ok zaruri bulmustur. 

Vekilligin Ziraat, Baytar, Ormian umum mii-
diirlukleri yeni yenii kalkinma pilanlarile ortaya 
atilir ve bir takim kanunlarla kendilerine yeni 
vazifeler verilirken teskilati da ona gore kur-
!mak ve simdiye kadar gikarilmTg vekillikler tes
kilat kanunlarile o vekillikler memurlarcna ve-
rilen haklarin, mahrumiyet iginde galisan bu ve-
killik memurlari hakkinda da esirgenilmeyece-
gi siiphesiz gorulmiistiir. Degisiklikler iginde 
en esaslisi, Sihhat ve igtimai muavenet vekilligi-
nin teskilat kanunundaki 79 neu maddesinin Zi
raat vekilligi memurlari hakkinda da tatbiki 
igin layihaya birinci muvakkat maddenin ilave-
sidir. 

Ziraat, baytarlik ve ormancilik tahsilini 
yapmis fen adamlarma inhisar ettirilen bu mad
denin tatbikile 1452 sayili kanun gikmazdan da-
ha bes on sene eyvel terfi gormemis olanlari ik-
dar suretile aneak bunlardan hakkile vazife 
beklenebilecektir. Esasen btiyiik bir yekun tut-
mayan ve vekilligin mevcud iicret ve maas ta-
sarrufatile karsilanan bu zamlar yeniden tahsi-

sat konmasmi istilzam etmedigi gibi layihadaki 
kadrolarda da esasli degisiklikler yapilmamis 
ve yalniz sebebleri asagida gosterilen bu degi-
sikliklerin baslicasi (L) cetvelinde bir kismin 
faal kadroya almmasi ve yeniden ziraat ateselik-
lerile Orman umum mudurlugiinde fen miifet-
tislikleri, muhasebe mudurliigii ihdasidir. 

Iklim benzerligi itibarile ziraat mahsul ve 
usulleri, memleketimiz ziraatine benzeyen mem-
leketlerin zirai hareketlerini takib etmek liizum 
ve zarureti, Ziraat vekilliginin memlekette ya-
pacagi yeni isler igin, bir kat daha anlasilmis ve 
bir §ok Hiikumetlerin yabanei memleketlerde 
bu gibi, teskilati bulundugu da gorulmiiistur. 
Almaeak neticelere gore ileride daha ziyade ge-
ni^letilmek iizere Ziraat vekilligine bagli yal
niz lie. tane ziraat ateseligi konulmustur. 

Lozan ahidnamesile bagli bulundugumuz Eo-
ma Beynelmilel ziraat enstitusiinun biitun ei-
han ziraatile alakali vaziyetlerinden istifade ta-
bii goruldiigiinden (L) cetvelindeki delegelik 
tahsisati faal kadroya almmis ve orada fen ve 
tecriibesi kuwet l i bir zati bulundurmak ve zi-
raatin yiiksek bir fen meclisi ve akademisi sa-
yilan bu beynelmilel ziraat enstitiisunde ilim 
ve fen cebhesinden de memleketimizin hakkile 
temsili igin (80) liralik kadro (100) liraya gi-
karilmistir. 

Yeni gikan orman kanunile, hukmi sahsi-
yeti haiz ve miilhak biitge ile idare edilir bir 
miiessese halini alan Orman umum mudurlugii 
orman islerinde bir gok mali muamelat ve sar-
fiyati da yapaeagmdan merkezde simdiden bir 
muhasebe mudurlugii bulunmasma kati ihtiyac, 
goriibnustur Orman umum mudurlugunun al-
digi bu yeni sekil iizerine teskilatmm da ona 
gore farkli olmasi ve vazifesinin maksada uy-
gun hukumlerle aynca belli edilmesi i§in orman 
islerinin hususiyetine gore bir is senesinin ka-
bulii ve miilhak biitge ile idare olunmasi baki-
mmdan isletme sermayesinden yapilacak sarfi-
yatm sekli, isletme sermayesinin sureti tesek-
kiilii, ormanlardaki insaat ile baska memieket
lerde oldugu gibi ormanlarda oturacak memur-
larm vazife ve vaziyetlerinin hususiyetine go
re bunlara demirbasile birlikte mesken ile nak-
liye vasitasi (at ve araba) verilmesi, gocuklari-
nm okutturulmasi gibi kolayhklar gosterilmesi 
hakkinda hiikiimler konmak suretile layihaya 
yeniden 14 madde ilave edilmistir. 

Bundan baska Orman umum miidurlugii is
lerinin kanuni tarifat ve ahkam dairesinde go-
riilmesi ve biitiin muamela*m daima kontrol 
edilebilmesini temin igin vekalet teftis heye-
tinden baska umum miidurliik kadrosunda da 
bir miirakabe subesinin ihdasi zaruri gorulmiis 
ve bu suretle fen miifettisleri unvanile ormaa 
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ba$miiliendisi ve muavin basmtihendislerden 
miirekkeb bir murakabe heyeti teskil edilmis-
tir. Otedenberi orman islerinin muamelat ve 
hesabatile mesgul olan orman cibayet ve mu
amelat memurlan kadrolarile katib sinifina ge-
cmlmis ve bu memurlarm uzun senelerdenberi 
10 lira gibi asgari bir maasia orman Jslerinde 
calistirilmasmi eneiimenimiz muvafik gormeye-
rek bunlarm maaslanna qok ehemmiyetsiz zam-
lar yapilmistn*. 

Ziraat umum mudurliiguniin merkez teski-
lati on subeden ibaret iken qok genis olan tar-
la ziraati subesi : 

1 - Hububat 
2 - Tiearet ve sanayi nebatlari 
3 - Bakliyat, yem nebatlari, mera ve eayirlar 

olmak iizere uqe ayrildigi gibi memleketimiz 
bagciligmm ehemmiyeti ve meyveeilik icin ye-
niden bir takmi tedbirler almmasi ve miiesse-
seler kurulmasi dusiiniilerek bag ve bahge zi-
raatinin : 

1 - Bagcilik 
2 - Meyve, sebze ve ci^ekgilik 

olmak iizere iki subeye ayrilmasi muvafik go-
riilmu^tur. 

Bunlfirdan ba§ka miinhasiran koy kalkinma 
i§lerile i^tigal etmek iizere koy kalkmma subesi 
konulmx^tur. 

Ziraat umum miidurliigu. ta§ra teskilati da 
memleketin vaziyetine gore mmtaka halinde ida-
re edilefeilmek iizere yedi mmtaka basmiidurlu-
giine ayrilmiijtir. Agronom esasina dayanan 
teskilatta mevcud kanunlarm Ziraat vekaletini 
ilgileyen kisimlannda ziraat teskilatma men-
sub memurlann miidiirliik ile ifade edilmesine 
ve aleluimim vilayetlerde diger vekalet miimes-
sili olan memurlarm miidiir unvani tasimala-
rma ve §iftcilerimizin otedenberi bu unvanlara 
alisik olmalarma binaen agronomlar yerine mm
taka basmudurliigu. ve ziraat miidiirlukleri ve 
ziraat muallimlikleri unvanlan konulmustur. 

Bundan sonra biiyiik bir ehemmiyet alaeak 
olan miistakil nesriyat miidurliigu maasi emsa-
line gore (70) den (80) liraya eikanlmistir. 

Ziraat umum miidiirliigii teskilatinda bulu-
nan pamukculuk saibesi, pamuk ziraati icm ali-

nan son tedbirler -iizerine ehemmiyet kesbetmistir. 
Milli dokuima fabrikalariimizin mulutelf kalitedeki 
pamuk ihtiyaelarini yurd icjnden tedarik etme-
leri ve beynelmilei piyasada kiymetli bir satis 
maddesi olan pamugun memleketimizde kalite-
sini yiikseltip, ihrac. suretile memlekete fazla do-
viz getirmesi dusuniiliirsa bu subenin vekalet 
teskiil'atinda ayri ve miistakil bir miidiirliik sek-
line konulmasi tabii goriiliir. Eneiimenimiz bu 
noktayi diisiinmiis ve vekillikge de bu fikre is-
tirk edilerek (Pamuk isleri miidiirliigii) namile 
miistakil bir sube viicude getirilmis ve karsiligi 
pamuk tahsisatindan verilmek iizere pamuk is
leri kadrosuna bazi ilaveler yapilmistir. 

Baytar umum miidiirliigii teskilatma iinvan-
lar aynen kabul edilmis ve yalniz «L»cetvelinde 
9 ncu derecedeki baytar miidiirliiklerinin yanina 
kidemli muavin baytar ve kidemli fen memur-
luklan konulmustur. 

Ziraat, orman, baytar mesleklerinin ayri ayri 
bulndugu ve bu mesleklerden almacak miisavir-
lerin de ayni dereeede oldugu goz oniinde tutu-
larak umum miifettisliklerdeki (70) liralik mu-
savirliklerde (80) liraya eikanlmistir. 

Bundan sonra ziraat vekilligi teknik teskila-
tmm muhtae bulundugu yiiksek elemanlari ye-
tistirmek iizere biiyiik t'edakarliklarla kurulan 
Yiiksek ziraat enstitulerinden cikacak genglerin 
mesleklerine tamamen bagli kalabilmelerini an-
cak diger vekaletlerin teknik memurlan derece-
sinde terfih ve ikdarlarile miimkiin goren eneii
menimiz bu layihayi tetkik edereken daima bu 
ciheti goz oniinde bulundurmustur. 

Havalelerine gore Biitee enciimenine gonder-
mek iizere Yiiksek Reislige sunulur. 

Izimir Manisa Bolu 
Zr. E. Reisi M. M. Kattib 
R. Koken Yasar Ozey 1. Uzmay 

Denizli Konya Ankara 
Y. Baskaya G. Tekm M. Ayasli 

Seyhan Bolu Kirsehir 
V.-Tairman M. Denli A. Esen 

Nigde Denizli Bursa 
C. Oral F. A. Tokad $. Insel 

Ankara 
/ / . Qirpan 
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HtKt^MOETlN TEKLlFt 

Ziraat vekaleti vazife ve teskUdt kanunu 

MADDE 1 — Ziraat vekaleti, Devlet teskilati 
icerisinde memlektin ziraat, hayvan ve orman 
siyasalarmm tatbikma ve bu mevzulara giren 
islerin iktisadi vaziyetlere gore, tanzim, islah ve 
teskUatlandrrilmasma ve inMs>fma miiteallik 
hizmetleri ve umumi, hususi kanunlarm tahmil 
eyledigi vazifeleri yapmakla mukelleftir. 

MADDE 2 — Ziraat vekaleti, Icra VeMlleri-
ne dahil bulunan br vekilin emrinde: 

Bir miiste^arlik, 
Bar teftif heyeti reisligi, 
Bir hususi kalem mudurliigii, 
Vlq umum mudiirluk, 
Bes mudiirluk, 
Bir miisavirlik. 
Tarafmdan idare olunur. 

Umum mudurliikler: 
1) Ziraat isleri, 
2) Hayvan isleri, 
3) Orman isleri. 

Miidurlukler : 
1) Zat i§leri, 
2) Levazim isleri, 
3) Nesjiyat, 
4) Evrak, 
5) Seferberlik. 

Miisavirlik 
1) Hukuk mu^avirligi, 

MADDE 3 — M|iiste§ar : 
Vekilin miisavir ve yardrmcisi ve vekillik da-

irelerinin mesul amir ve murakibidir. Vekalete 
aid biitiin isleri veMl namma ve ondan alacagi 
direktif dairesinde tanzim ve idare eder. 

MADDE 4 — Teftis, heyeti : 
Bir reis emrinde bas mufettis, mufettis, ve 

mufettis, muavinleri ile bir teftis heyeti brosun-
dan tesekkul eder. 

MADDE 5 — Bas, mufettis, muf ettis, ve mua-
vinler ziraat vekaletinin emir idare ve muraka-
besi altmda bulunan biitiin tesekkul ve miiesse-
seleri vekalet makammdan alacagi emir ve tali-
mat dairesinde teftise memurdur. 

ZIRAAT ENCtlMENtNlN DE&i§TlRl§i 

Ziraat vekilligi vazife ve teskilat kanunu layihasi 

MADDE 1 — Hiikumetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2 — Ziraat vekaleti, Icra Vekil-
lerine dahil bulunan bir vekilin emrinde: 

Bir miistesarlik, 
Bir tefti§ heyeti reisligi, 
Bir hususi kalem miidiirlugii, 
Iki umum mudiirluk, 
Bir hiikmi §ahsiyeti haiz umum mudiirluk, 
Alti mudiirliik, 
Bir mii§avirlik. 
Tarafmdan idare olunur. 

Umum miidurliikler: 
1 - Ziraat i§leri, 
2 - Baytarlik i§leri, 
3 - Hiikmi §ahsiyeti haiz orman i§leri. 

Miidurliikler: 
1 - Pamuk i§leri, 
2 - Zat i§leri, 
3 - Levazim i§leri, 
4 - Negriyat, 
5 - Evrak, 
6 - Seferberlik. 

Mii§avirlik: 
1 - Hukuk miigavirligi. 

MADDE 3 — Hiikumetin maddesi aynen. 

MADDE 4 — Hiikumetin maddesi aynen. 

MADDE 5 — Hiikumetin maddesi aynen. 
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MADDE 6 — Hususi kalem mudurliigii : 
Bir miiidur ile biirosundan miirekkebtir. 

Vekil ile mustesarm muhaberelerini ve kendisinc 
vekil ve mustegar tarafmdan verilen igleri ve 
vekaletin sifreli muhaberelerini yapmakla mii
kelleftir. 

MADDE 7 — Ziraat i§leri umum mudurliigii: 
Memleketin ziraat siyasasmi yiirutmek, ziraat 
istihsalatmi iktisadi vaziyetlere gore tanzim ve 
islah eylemek, istnhsalatm iyilegmesine miies-
sir olacak islah, deneme ve iiretme ve temiz-
leme miiesseseleri kurmak ziraat mahsiillerine 
zarar veren her turlii hastalik, hasarat, hayvan-
lar ve tabii hadiselerle savagmak bir bolgeden 
diger bir bolgeye gege bilecek ve yabanci mem-
leketlerden gelebilecek hastalik ve hasarata kar-
§i korunma tetbirleri almak ve dig ulkelerden ge-
tirilecek her gesid iiretme vasitalarmin ithalini 
ve memeketten gikanlacak olanlarm da ihracmi 
tahdid, men ve murakabe etmek ziraat sulama 
tesisati viiviide getirmek ve i§letmek ziraat 
mahsullerinin memleket i§inde islenib kiymet-
lendirilmesine galismak ve bunun igin luzumlu 
tesisati kurmak ve kurdurmak ziraat mahsulleri
nin surumlerini ve satislarmi canlandiracak tes-
Mlati meydana getirmek, tedbirler almak, koylu 
ekonomisinin diizenlenmesine ve diizeltilmescine 
ugrasmak ve ziraat tedrisatmi teskilatlandir-
mak ziraat alat ve makinelerini yaymak ve mii-
esseselerini kurmak ve idare etmek ve hususi 

kanunlarla yapilmasi kendisine verilen isleri 
yapmak ve ziraat mevzuuna taalluk eden bil-
ciimle hizmetleri gormekle miikelleftir. 

MAJXDE 8 — Ziraat isleri umum mudurliigu: 
A) Merkez 
B) Ta§ra 
Is kiBnnlarma aynlmistrr. 
A) Merkez : 
1 - Tarla ziraati, 
2 • Ziraat makine ve aletleri, 
3 - Bag ve bahge ziraati, 
4t - Ziraat sanatleri, 
5 - Zirai miicadele, 
6 - Ziraat tedrisati, 
7 - Zirai i§letmecilik ve korunmalar (Koy 

Zr. E. 

MADDE 6 — Hukumetin maddesi aynen. 

MADDE 7 — Ziraat i§leri umum miidiirlugu 
Memleketin ziraat siyasasmi yiikseltmek, 

ziraat istihsalatmi iktisadi vaziyetlere gore 
tanzim ve islah eylemek, istihsalatin iyilegme-
sine miiessir olacak, deneme ve iiretme ve te-
mizleme miiesseseleri kurmak, ziraat mahsul-
lerine zarar veren her tiirlii hastalik, ha§e-
rat, hayvanlar ve tabii hadiselerle sava§mak, 
bir bolgeden diger bir bolgeye gegebilecek ve 
yabanci memleketlerden gelebilecek hastalik 
ve ha§erata kar§i korunma tedbirleri almak ve 
di§ ulkelerden getirilecek her ge§id iiretme 
vasitalarmin ithalini ve memleketten gikanla-
cak olanlarm da ihracmi tahdid, men ve mu
rakabe etmek, ziraat sulama ve kurutma te-
issati viicude getirmek ve i§letmek, ziraat 
mahsullerinin memleket igin islenip kiymet-
lendirilmesine caligmak ve bunun igin luzumlu 
tesisati kurmak ve kurdurmak, ziraat mah
sullerinin surumlerini ve sati§larmi canlandi
racak te§kilati meydana getirmek, tedbirler 
almak, koylu ekonomisinin diizenlenmesine ve 
diizeltilmesine ugrasmak ve ziraat tedrisatmi 
te§kilatlandrrmak, ziraat alat ve makinelerini 
yaymak ve murakabe etmek ve miiesseselerini 
kurmak ve idare etmek ve hususi kanunlarla 
yapilmasi kendisine verilen igleri yapmak ve 
ziraat mevzuuna tealluk eden bilciimle hiz
metleri gormekle miikelleftir. 

MADDE 8 — Ziraat i§leri umum miidurliigii: 
a) Merkez, 
b) Tagra, 
c) Yabanci memleketler. 
Ig kisimlarma ayrilmigtir. 
a) Merkez: 
1 - Hububat, 
2 - Ticaret ve sanayi nebatlan, 
3 - Bakliyat, yem nebatlan, mera ve gayir-

lar, 
4 - Ziraat alat ve makineleri, 
5 - Bagcilik, 
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kalkmmasi, 
8 - Sulama isleri, 
9 - Zirai kurumlar, kredi ve idare , 

10 - Pamukguluk. 
§ubelerine ayrilmi^trr. Bu te$ekkuller kad-

rolarma miiretteb memurla idare olunur. 
B) Tasra: 
1 - Ta§ra teskilati; 
Mmtaka agronomlari, 
Agronomlar, 
Mmtaka ziraat miitehassislari, 
Fen memurlan ve katiblerden ibarettir. 
Zirai miiesseseler : 
Bu miiesseselerin isleri kadrolarmdaki me-

murlarla yiirutiiliir. 
Zirai miicadele : 
Reis, naudur ve liizumu kadar niemurlardan 

tesekkiil eder. 
Ziraat tedrisati: 
Kanunlarma ve bu kanunlara bagli kadro-

larma gore idare olunur. 

MADDE 9 — Hayvan i§leri umum miidiir-
ltigii: 

Memleket ehli hayvanlannm sihhatlerini 
korumak ve kendilerine zarar veren her tiirlii 
amillerle sava§mak, hayvanlardan insanlara 
gegen hastahklar bakimmdan hayvanlari ve 
maddelerini insanlara zarar vermeyecek bir 
hale getirmek, vasiflarmi yukseltmek, verim
lerini ve sayilarmi gogaltmak, her tiirlii hay-
van mahsullerile hayvan meskenlerini ve yiye-
ceklerini muayene, murakabe, tahlil etmek, 
hayvan hastaliklarmda kullanilan §imik ve bi-
yolojik mustahzarati muayene ve murakabe et
mek ve liizumlularmi yapmak, hayvan hasta
liklarmda kullanilan asr ve seromlan yapmak 
ve haricten gelecekleri muayene ve murakabe 
etmek ve bunlara aid enstitu, laboratuvar, 

Zr. E. 

6 - Meyvacili, sebze ve §i§ek§dllk, 
7 - Ziraat sanatlari, 
8 - Zirai miicadele, 
9 - Ziraat tedrisati, 

10 - Idare ve zirai kurumlar, 
11 - Zirai ekonomi (Devlet ctftlikleri, ziraat 

isjetmeleri, himaye, tesvikler ve kredi), 
12 - Koyciiliik, 
13 - Kuguk sulama ve kurutma isleri 
§ubelerine aynlmi§tir. Bu te§ekkiiller kadro-

larma mtiretteb memurlarla idare olunur. 
b) Ta§ra : 
1 - Tasra teiskilati, 

Mmtaka ziraat basmlidiirleri, 
Ziraat miidurleri, 
Mmtaka ziraat miitehassislan, 
Ziraat muallimleri ve katiblerden ibaret
tir. 

Zirai miiesseseler : 
Bu miiesseselerin isleri kadrolarmdaki me

murlarla yiirutuliir. 
Zirai miicadele : 
Reis, miidiir ve liizumu kadar memurlardan 

tesekkiil eder. 
Ziraat tedrisati : 
Kanunlarma ve bu kanunlara bagli kadrola-

rma gore idare olunur. 
d) Yabanci memleketler : 
Roma beynelmilel Ziraat Enstitiisii delegesi 

ve yabanci memleketler ziraat ateselerinden ve 
fen memurundan miirekkeptir. 

MADDE 9 — Baytarlik isleri umum mudiir-
liigii: 

M3emleket ehli hayvanlannm smatlerini ko
rumak ve kendilerine zarar veren her tiirlii 
amiUerle savasmak hayvanlardan insanlara 
gecen hastahklar bakimmdan hayvanlari ve 
maddelerini insanlara zarar vermiyecek bir hale 
getirmek, vasrflanni yiiksetmek, verimlerini ve 
saydarmi gogaltmak, her tiirlii hayvan mahsiil-
liklarmda kullanilan kimyevi ve biyolojik mus-
ayene, murakabe, tahlil etmek, hayvan hasta
liklarmda kulamlan kimyevi ve biyolojik mus
tahzarati muayene ve murakabe etmek ve lii
zumlularmi yapmak, hayvan hastaliklarmda 
kullanilan asi ve serumlari yapmak ve haricten 
gelecekleri muayene ve murakabe etmek ve 
bunlara aid enstitii, laboratuvar, tetkik ve 
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tetkik ve muayene ve tahlil istasyonlan ve hu-
dud kapilan ve iskelelerinde baytari tahaffuz-
haneler agmak, memleket icerisinde hayvan 
parklan tesis etmek ve i§letmek ve ahar tara-
findan agilacak bu kabil kurumlarm kurulma-
sma miisaade ve faaliyetlerini kontrol etmek, 
ehli hayvanlann vasiflarmi yiikseltmek, ve-
rimlerini ve sayilarmi gogaltmak bakimmdan 
haralar, depolar, inekhaneler, ornek agil-
lari, tay giftlikleri, tay depolari (Remont), bi-
nicilik mektebleri ve emsali kurumlar acmak 
ve idare etmek, sergiler, yari§lar ve miisaba-
kalar tertib etmek hayvan pazar ve panayir-
larini, sergi yerlerini, ekari§as tesisatmi tef-
ti§ ve idare etmek, serbest baytarlik yapmak 
isteyenlere ruhsat vermek, tescil etmek ve mu-
ayenelerini kontrol ve tefti§ etmek, hayvan 
sagligi sihhiye memur mektebleri acmak ve 
bu iinvanla memur yeti§tirmek, nalband mek
tebleri acmak, nalbandlan tescil etmek, nal-
bandlik sanatina ruhsat vermek ve nalband 
dukkanlanni kontrol etmek, hayvan dispan-
serlerile klinik ve hastanelerini acmak, idare 
etmek ve acilmis. bulunanlan kontrol ve teftis, 
eylemek, hayvan techizatinin tensik ve tevhi-
dini temin etmek, hayvancilik islerile ilgili 
olarak te§ekkul eden kurumlarm faaliyetleri
ni teknik bakimmdan kontrol ve teftis, ederek 
direktif vermekle miikelleftir. 

MADDE 10 — Hayhan isleri umum mudiir-
liigii: 

A - Merkez 
B - Ta§ra 

is kisimlanna aynlmi§tir. 

A - Merkez: 
1 - Salgin hastahklar, 
2 - Tahaffuzhaneler, 
3 - Paraziter hastahklar, 
4 - Hayvan hareketleri, 
5 - Biyolojik mustahzarat, 
6 - Pazar ve panayirlar ve hastaneler, 
7 - Atcilik, 
8 - Konyunculuk ve kegisi, 
9 - Sigircilik, 

10 - Tabii ve suni sifad, 
11 - Haralar, 
12 - Sergiler, ko§ular ve miisabakalar, 

Zr. E. 

muayene ve tahvil istasyonlan ve hudud ka-
pulan ve iskelelerinde baytari tahaffuzhaneler 
acmak, memleket icerisinde hayvan parklan 
tesis etmek ve isletmek ve ahar tarafmdan agi-

lacak bu kabil kurumlarm kurulmasma miisa
ade ve faaliyetlerini kontrol etmek, ehli hay
vanlann vasiflarmi yiikseltmek, verimlerini ve 
sayilarmi gogaltmak bakimmdan haralar, de
polar, ineikhaneler, ornek agillan, tay ciftliMeri, 
tay depolan (Remont), binicilk mektebleri em
sali kurumlar agamk ve idare etmek, sergiler, 
yanslar ve miisabakalar tertib etmek, hayvan 
pazar ve panayirlerini, sergi yerlerini, ekarisaj 
tesisatmi teftis ve idare etmek , serbest baytar
lik yapmak isteyenlere, ruhsat vermek, tescil 
etmek ve muayenehanelerini kontrol ve teftis et
mek, hayvan sagligi memur mektebleri acmak 
ve bu unvanla memur yetistirmek, nalbant mek
tebleri a§mak, nalbantlari tescil etmek, nalbant-

lik sanatina ruhsat vermek ve nalbant diikkan-
larmi kontrol etmek, hayvan dispanserlerile ki-
linik ve hastahanelerini agmak, idare etmek ve 
agilmis bulunanlan kontrol ve teftis eylemek, 
hayvan techizatmm tensik ve tevhidini temin 
etmek, hayvancilik islerile ilgili olarak tesekkiil 
eden kurumlarm faaliyetlerini teknik bakimm
dan kontrol ve teftis ederek direktif vermekle 
miikelleftir . 

JVHABDE 10 — Baytarlik isleri umum mii-
diirlugii: 

a) Merkez, 
b) Tasra, 

Is kisimlarma aynhnistir. 

a) Merkez : 
1 - Salkm hastahklar, 
2 - Tahaffuzhaneler, 
3 - Tufeyli hastahklar, 
4 - Hayvan hareket ve sevMyati, 
5 - Biolojik mustahzarat ve idare, 
6 - Pazar ve panayir ve hastahaneler, 
7 - Atgihk, 
8 - Koyun ve kegi, 
9 - Sigrrcihk, 

10 - Tabii ve suni sifat, 
11 - Haralar, 
12 - Sergiler, kosular ve miisabakalar, 
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13 - Nesilname. 
§ubelerine aynlmigtir. Kadrolarma muret-

teb memurlarla idare olunur. 
B - Tasjra : 
1 - Ta^ra hayvan is/Ieri te^ldlati : 
Bu tesjkilat memleketin hayvan isleri vaziye-

tine gore kurulur. Tejjjkilatma dahil memurlar
la idare olunur. 

2 - Miiessesat: 
Bakteriyoloji ve seroloji ve hzfzissihha mii

esseseleri ve tahaffuzhaneler, distofajin labora-
tuan, 

Mektebler, 
Hastaneler, 
Haralar, 
Aygir depolan, 
Tay §iftlikleri, 
Kara sign* damizlik evleri, 
Ornek agillan, 
Boga ve tay depolan, 
Sifad istasyonlarznz ihtiva eder. 
Bu miiesseseler, hususiyetlerine gore tesbit 

edilen kadrolarile idare olunur. 

MADDE 11 — Orman isleri umum miidiir-
liigii: 

Yurd ormanlarmi korumak, isletmek, her 
turlu orman baymdirligi ve yeniden orman ye-
tistirme isleri yapmak, orman ve orman topragi 
vermilerini cogaltmak ve bu vazifelerin ifasi 
icin icab eden miiesseseleri kurmak ve fen me-
murlarmi yetistinnek ve hususi kanunlarla 
verilen vazif eleri ve orman ve ormancihga mii-
teallik bilumum hizmetleri gormekle miikellef-
tir. 

MADDE 12 — Orman isleri umum mudiir-
lu£ti: 

A - Merkez 
B - Ta§ra 
Is kisimlarma ayrilmistn*. 
A - Merkez : 
1 - Amenajman, 
2 - Isletme, 
3 - Imar, 
4 - Harita ve kadastro, 
5 - Tedrisat, 
6 - Koruma, 

Zr. E. 

13 - Nesilname. 
§ublerine aynlmistir. Kadrolarma muretteb 

memurlarla idare olunur. 
b) Tasja: 
1 - Tasra baytarlik isleri tes^dlati: 
Bu teskilat memleketin hayvan isleri vaziye-

tine gore kurulur. Tasra teskilatma dahil me
murlarla idare olunur. 

2 - Miiessesat : 
Baytari bakreriyoloji ve seroloji ve hif-
zissihha miiesseseleri ve tahaffuzhane

ler, distofajin laboratuvan, 
Mektebler, 
Hastaneler, 
Haralar, 
Aygn* depolan, 
Tay cif tlikleri, 
Kara sign* damizlik evleri, 
Ornek agillan, 
Boga ve tay depolan, 

Sifad istasyonlarmi ihtiva eder. 
Bu miiesseseler hususiyetlerine gore tes-
bit edilen kadrolarile idare olunur. 

MADDE 11 — Orman isleri umum mudiir-

Hukrni ŝ ahsiyeti haiz olup miilhak biitce ile 
idare olunur. 

Yurd ormanlarmi koruma, isletmek, her tur
lii orman baymdirligi ve yeniden orman yeti§-
tirme isleri yapmak, onnan ve orman topragi 
verimlerini cogaltmak ve bu vazifelerin ifasi 
igin icab eden miiesseseleri kurmak ve fen me-
murlarmi yetis^irmek ve hususi kanunlarla ve
rilen vazifeleri ve orman ve ormancihga jniite-
allik bilumum bizmetleri gormekle mukelleftir. 

MADDE 12 — Hiikmi §ahsiyeti haiz orman 
isleri umum mudurliigu: 

a) Merkez : 
b) Ta$ra 
Is kisimlarma aynlmistir. 
a) Merkez : 
1 - Amenajman, 
2 - Isletme, 

v 3 - Imar, 
4 - Harita ve kadastro, 
5 - Tedrisat, 
6 - Koruma, 

( S. Sayisi : 158 ) 



— 10 — 
Hii. 

7 - Fenni taharriyat, 
8 - Insaat, 
9 - Agaglandirma, 

10 - Miicadele, 
11 - Sanayi ve istatistik, 
12 - Ekonomi. 
§ubelerine ayrilmistir. Kadrolarma muret-

teb memurlarla idare olmrar. 
Merkezde ayrica bir fen heyeti bulunur. 
B - Tasra : 
Bu teskilat memleketin orman vaziyetine 

gore kurulur. 
Basmiihendis, basmiihendis muavini, miihen-

dis ve diger memurlarla idare olunur. 
Miiessesat : 
Orman tedrisati hususi kanun ve kadrosuna, 

diger miiesseseler de hususiyetlerine gore tasra 
teskilati ile idare olunur. 

Zr. E. 

7 - Fenni taharriyat, 
8 - tn^aat, 
9 - Agaglandirma, 

10 - Miicadele ve avculuk, 
11 - Sanayi ve istatistik, 
12 - Ekonomi, 
13 - Murakabe, 
§ubelerine ayrilmistir. Kadrolarma miirettep 

memurlarla idare olunur. Merkezde ayrica bir 
fen heyeti ve bir muhasebe miLdurliigu bulunur. 
{•fube miidiirleri fen heyetittiin tabii azasidir. 

b) Tasara : 
Bu teskilat memleketin orman vaziyetine 

gore kurulur. Basmuhendis, muavin bas,muhen-
dis, muhendis ve diger memurlarla idare olunur. 

Miiesseseler : 
Orman umum miidiirluguniin biitge ve mali 

kurulmus ve kurulaeak diger miiesseselerde hu
susiyetlerine gore tasra teskilati ile idare olunur. 

MADDE 13 — Bilumum orman isleri ve bu 
islere aid masarifin ifasi igin kabul olunan or
manci senesi her senenin birinci tesrininden 
baslayip diger senenin 30 eyliilunde hitam bu-
lur. 

Orman umum mudiirliigunun biitge ve mali 
senesi Devletijn kabul ettigi mali senedir. Her 
ormanci senesinin hesabati, ormanci senesinin 
iginde baslayan mali sene hesabma kaydolunur. 

Istatistik isleri igin yapilacak hesabatta or
manci senesinin kismi kiillisiini ihtiva eden tak-
vim senesine geger. 

MADDE 14 — Amele yevmiyeleri, katiyat, 
nakliyat, tathirat ve toplama, istif, tahmil, 
tahliye masraflan ve bu i§ler igin alat, edevat 
ve yedek aksam ve boya ve bu kabil malzeme, 
hayvan mubayaasi ve bunlarm ia§e, ko§um ve 
sair techizati ve motorlii ve motorsiiz nakliye 
vasitalan mubayaa ve tamir masraflan. 

i§letme mintakalannda yapilacak ev, ku-
liibe, hangar, ahir, yol, dekovil, kbprii ve bun
larm tesis ve tamir masraflan, miistahdemle-
rin yevmiye ve iicretleri, i§letme i§lerinde kul-
lanilan memur ve miistahdemlerin daimi ve 
muvakkat memuriyet harcirahlarile 1930 se
nesi biitgesinde yazili (Miicadele, amenajman 
ve te§cir, mefrusat ve demirba§, tenvir ve tes-
hin, kirtasiye, miiteferrika, bedeli icar, defa-
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tir ve evraki matbua, igletme masrafi, muba-
yaa) formiillerindeki bilumum masraflar i§-
letme sermayesinden tediye olunur. Bunlar art-
tirma ve eksiltme ve ihale kanunu ile muha-
sebei umumiye kanunu hukiimlerine ve Diva
ni muhasebatin vize ve murakabesine tabi de-
gildir. Ancak senelik orman i§lerinin netice-
sine aid hesablar Orman umum mudurlugiin-
ce hazirlanarak ormanci senesinin hitamm-
dan itibaren alti ay zarfmda, Divani muha-
sebattan tayin edilecek iki zat ile Maliye ve-
kaletinden bir ve Orman umum miidiirlugun-
den Ziraat vekaletince tayin olunacak bir zat-
tan miite§ekkil heyete tevdi edilir. Heyet bu 
hesablan kendilerine tevdi tarihinden itiba
ren iki ay zarfmda tetkik ve bir rapor ile Zi
raat vekaletine verir. Ziraat vekaleti bu he-
sabati ve raporu Ba§vekalet yolile Biiyiik Mil
let Meclisi Biitge, Maliye, Ziraat ve Divani 
muhasebat encumenlerinden miirekkeb Umu-
mi heyete tevdi eder. Umumi heyetin hesaba-
ti tasdik karari alakadar memurlarm ibrasi 
hukmiindedir. 

MADDE 15 — i§letme sermayesi: 
a - Devlet biitgesinden verilecek serma-

yeden, 
b - Bu kanunun meriyete vazi tarihinden 

on sene miiddet zarfmda varidat fazlasmdan 
hasil olacak paradan, 

c - t§letme sermayesinden miitevellid karm 
ilavesinden terekkiib eder. 

MADDE 16 — Orman umum mudurliigu-
niin varidati masrafindan noksan olursa Dev
let biitgesinden yardim suretile tamamlanir. 

MADDE 17 — Orman i§leri igin ormanlar-
da yapilacak ve her birinin masrafi on bin li-
rayi gegmeyecek olan her nevi in§aat, tesi-
sat ve tamirat igin iktiza eden proje ve ke§if-
leri yapmak ve bu iglerin idare ve murakabe 
ve kabul muamelelerini ifa eylemek orman mii-
hendislerine aiddir. Bu i§ler arttirma ve ek
siltme ve ihale kanununun hukiimlerine tabi 
degildir. Orman dairelerince yaptinlacak in-
§aat igin muktazi kereste ormanlardan parasiz 
almir. 

MADDE 18 — Orman iginde ve civarmda 
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oturmaga mecbur olan orman memurlarina 
her sene parasiz 30 ster kadar odun verilir. 
Muhafaza te§kilatmin ormandaki mahrukat 
ihtiyaci da keza parasiz temin olunur. 

MADDE 19 — Orman umum mudurliigu-
nun ta§raya aid varidat ve masraflannm bu 
miidiirlukge iki sene zarfmda kendisine mah-
sus bir tegkilat yapilmcaya kadar tahsil ve te-
diyesi ve bunlara miiteallik hesablarm tutul-
masi isleri Maliye ve Ziraat vekilliklerince 
mii§tereken tanzim edilecek bir talimatname 
dairesinde Maliye vezne ve muhasebelerince 
yapilir. 

MADDE 20 — Orman umum mudurlugu-
I nun merkeze aid i§lerinde Ziraat vekaletinin 

merkez teskilatindan iki sene muddetle istifa-
de etmesine Ziraat vekaletince mezuniyet verilir. 

MADDE 21 — Hususi te§kilat yapilmcaya 
kadar her nevi orman davalan Hazine vekil-
leri tarafmdan takib olunur. 

MADDE 22 — Muhtelif kanunlarla Devlet 
memur ve miistahdemleri hakkinda mevzu hu-
kiimler Orman umum mudurliigii memur ve 
miistahdemleri hakkinda da aynen tatbik olu
nur. 

MADDE 23 — Orman iginde ve civarinda 
oturmaga mecbur olan memurlar igin binalar 
yapilir, demirbas, olarak e§ya verilir ve bu 
binalar telefonla birbirine baglanir. Bunlar-
dan miihendis muavini ve daha yukan dere-
celerdeki meslek memurlannin at ve araba gibi 
vesaiti nakliyeleri Devletce demirba§ olarak 
temin olunur. Daimi olarak ormanda ailesile 
beraber oturmak mecburiyetinde bulunan or
man memurlannin gocuklan Hiikumetce pa
rasiz okutulur. 

MADDE 24 — Orman miihendis muavinle-
rinin yeti§tirilmesi ve mevcud memurlann bil-
gilerinin arttinlmasi icin ihtiyaca gore min-
taka orman mektebleri ve kurslar acilir. Or-
mancilarm ameli sahalardaki bilgilerini yiik-
seltmek gayesile «Orman numune revirleri» te-
sis olunur. 

J MADDE 25 — Orman umum mudiirlugu 
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Zat i§leri miidurlugii 

MDDE 13 — Zat i§leri : 
Bir mudiiriia idaresi altmda bir muaviu ile 

sicil, tahakkuk, tahsis ve muamelat biirolarm-
dan miirekkebtir. Kadrolarma miiretteb ime-
murlarla idare olunur. 

MADDE 14 — Vekalet memuralrc ile hususi 
idare ve belediye biitgelerinden maas, veya iicret 
alan bilumum ziraat, baytar, orman memur ve 
miistahdemlerinin umumi ve hususi ve gizli si-
cilleriiii tutar. tmtihan, miisabaka, mezuniyet, 
taltif , tecziye, tayin, terfi, tahvil, becayis, teka-
iid, tahaikkuk ve memurlarm muhakemat islerini 
ve tekaud, yetim maaslarmi tahsis ve muamele
lerini takib ve inta§ eder. 

Levazmi mudiirliigu 

MADDE 15 — Levazmi isleri: 
Bir miidur idaresi altmda ayniyat ve ayniyat 

hesabi nami ile iki burodan terekkiip eder. Kad
rolarma miiretteb memurlarla idare edilir. 

MADDE 16 — Merkez ve tasra teskilatmm 
demirba§, kirtasiye, miiteferrika gibi levazmuni 
temin ve merkezce yapilmasi icab eden miina-
kasa ve ihaleleri icra, ihtiyaglari siparis ve mu-
kavelelerini ilizar eder. Gelen malzemenin giim-
ruk muamelelerini intag, tesellum, yerlerine 
sevk ve tahakkuk muamelelerini ikmal eder, 
ayniyata aid islere bakar. 

Zr. & 

kadrosunda murakabe i§lerinde kullanilmak 
iizere fen mufetti§i namile liizumu kadar ba§-
miihendis ve muavin ba§miihendis kullanilir. 
Bunlar mufetti§ hak ve salahiyetini haizdirler. 

Pamuk isleri miidurlugii 

MADDE 26 — Pamuk igleri bir miidiiriin 
idaresi altmda 
idare olunur. 

kadrosuna miiretteb memurla 

MADDE 27 — Pamuklanmizin islahi, ekim 
sahasmm geni§letilmesi, maliyet fiatlerinin 
azaltilmasi hususunda lazimgelen biitiin tedbir-
leri alir. 

Zat igleri mudiirliigii 

MADDE 28 — Hiikumetin 13 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 29 — Hiikumetin 14 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 30 
aynen. 

MADDE 31 
aynen. 

— Hiikumetin 15 nci maddesi 

Hiikumetin 16 nci maddesi 
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Nesriyat miidiirliigii 

MADDE 17 — Ne§riyat i§leri : 
Bir miidiir idaresi altmda kadrosuna miiret-

teb memurlarla idare olunur. 

/ MADDE 18 — Mesleki mecmualar, haritalar, 
btiltenler, bro§urler, kitaplar tab ve ne§r ve ne§-
redilmis, faydali eserleri tedarik, tercume, flim 
ihzari, istihbarat, propaganda ve bu inaksatlara 
miiteferri hizmetleri ifa eder. 

Evrak mudiirliigu 

MfADDE 19 — Evrak i§leri : 
Bir miidiiriin idaresinde bir biirodan te§ek-

kiil eder. 

MADDE 20 — Vekalete aid gelen, giden bii-
tiin evraki iutizam ve siiratle kayid, mahallerine 
sevk ve teslim ile mukelleftir. 

Seferberlik mudurliigu 

MADDE 21 — Bir miidiiriin idaresinde kad-
rosundaki memurlarla idare olunur. 

MADDE 22 — Hususi talimatnamesinde ya-
zih i§leri goriir. 

Hukuk miisavirligi 

MADDE 23 — Hukuk miisavirligi : 
Bir miisavir, bir muavin ve kadrosuna dahil 

memurlarla idare olunur. 

MADDE 24 — Vekalet tesjkilatmm inkisam 
eyledigi daire ve §ubelerin tertip ve tanzim ede-
cekleri mukavele ve §artname projelerini miita-
lea, kanuni ve hukuki icablarmi teabit ve tat-
bikattan dogan ihtilaflari tetkik ile neticelerini 
mutalea §eklinde tayin ve memurlarm vazifele-
rinden miitevellid adli ve inzibati isJLerle veka-
letten havale edilecek sair i§ler iizerinde miita-
lealanni beyan eder. 

MADDE 25 — Ziraat vekaleti merkez, miil-
hakat ve yabanci memleketler te§kilatma dahil 
memurlarmi gosteren bagli (1) numarali cet-
vel 1452 sayrii teadiil kanunu ile zeyil ve tadil-
lerine bagli cetvellerin Ziraat vekaletine aid 
kisrmlari yerine konmus/tur. 

Veklletin iicretli miistahdemlerine aid bag-

Zr. E. 

MADDE 32 — Hiikumetin 17 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 33 — Hiikumetin 18 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 34 — Hiikumetin 19 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 35 — Hiikumetin 20 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 36 — Hiikumetin 21 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 37 — Hiikumetin 22 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 38 — Hiikumetin 23 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 39 — Hiikumetin 24 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 40 — Hiikumetin 25 nci maddesi 
aynen. 
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li (2) numarali cetvel de 1936 malt yili muva-
zenei umumiye kanununun (4) ncii maddesine 
bagli (D) isaretli cetvelin Ziraat vekaletine 
aid kismi yerine kaim olmu^tur. 

MADDE 26 — Merkez ve tasra teskilatma 
dahil bulunan maasli ve iicretli memur ve mus-
tahdemler liizumu haiinde aldiklan maas ve iic-
retle vekalete aid her hangi bir is igin (orada 
vekalet teskilati ve miinhal vazif e bulunub bu-
lunmamasi ile mukayyed olmadan) tayinlerin-
deM usule gore icab eden yerlerde kullanilabilir-
ler. 

MADDE 27 — Ziraat vekaletini alakadar 
eden iflerle istigal etmek iizere hususi idare ve 
belediyeler tarafmdan istihdam edilen memur 
ve iicretli memurlarm tayin, terfi, tebdil ve tec-
ziyeleri Ziraat vekaleti tarafmdan yapilrr. 

MADDE 28 — Ziraat vekaletini alakadar 
eden islerle ugrasan tesekkiil, miiesseselerle hu
susi idare ve belediyelerce istihdam edilen me
murlarm teknik i^lerini teftis ve murakabeye 
Ziraat vekaleti salahiyetlidir. 

MADDE 29 — Turkiye Ciimhuriyeti hudud-
lan dahilinde baytarlik tababeti islerile ziraat 
ve orman muhendislikleri yapabilmek iqin 
baytar, ziraat ve orman f akultelerile yuksek mek-
teblerinden mezun olmak ve diplomalan veka
let tarafmdan tasdik edilmis bulunmak sarttrr. 

Agronom unvanmi ancak ziraat mektebleri 
mezunlan alabilir. 

Yabanci memleketlerden diploma almis olan-
larm memleket iginde baytarlik ile ziraat ve or
man muhendisi hakkmi tasiyabilmeleri baytar, 
ziraat ve orman fakiiltelerinde verecekleri kol-
lekyum imtihanmda muvaffak olmalarma miite-
vakkitrr. Mukteseb haklar mahfuzdur. 

MADDE 30 — Vekalet tekfnik hizmetlerine 
ilk gireceklerin yuksek veya orta derecede mes-
leki tahsillerini bitirmis olmalan sarttir. 

15 — 
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MADDE 41 — Hiikumetin 26 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 42 — Hiikumetin 27 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 43 — Hiikumetin 28 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 44 — Hiikumetin 29 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 45 — Vekalet teknik hizmetlerine 
ilk gireceklerin yuksek veya orta derecede 
mesleki tahsillerini bitirmi§, diploma veya §a-
hadetname almi§ olmalan §arttir. 

MADDE 46 — Tayini vekiUige aid ta§ra me-
murlarmm tayin ve terfileri aid oldugu umum 
miidur ve umum miidiirliik §ube miidurlerin-
den miite§ekkil heyetin intihabi ve umum mii-
diirun inhasi ve vekilin tasvibile, §ube miidiir-
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MADDE 31 — Ziraat vekaleti merkez, tasra 
tesMlatma dahil memur ve iicretli memurlarm 
tayini uaullerile gorecekleri isler kanunun tatbi-
kinden itibaren nihayet fbir yd iginde yapilacak 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Ewelce halen 
isgal ettigi derecenita. maasrndan fazla maas al-
mis olup ta isbu teskilatta mafevk kadrosu ol-
mamak dolayisile niaaslanna zam yapilmamis, 
kidem ve ehliyetleri itibarile de terfie miistahak 
bulunmus olanlardan en az alti seneden beri ayni 
maasi almakta bulunanlara birer defaya mahsus 
olma iizere isgal ettikleri derecenin bir derece 
yiiksegi maasmm verilmesi ziraat vekilinin sala-
hiyeti igindedir. 

Kadrodaki maas farki Biitge tasarrufatmdan 
verilir. ve tayin olundugu derece hakki miikte-
seb olur. 

MUVAKKAT MADDE 2— Bu kanunun meri-
yetinden itibaren bir sene zarfmda ve bir defa
ya mahsus ohnak iizere 100 lira maasli Orman 
umum mudurliigiine, 80 lira maasli bir miite-
hassis miisavirlige, 80 lira maasli bir mmtaka 
agronomluguna ve 70 lira maasli bir hara mii-
diirliigiine 1452 numarali kanunun 8 nci mad-
desinde yazili miiddetleri ikmal etmeyenler de 
yiiksek mekteb mezunu olmak sartile tayin olu-
nabilirler. 

Ancak bunlar mezkur kanun hiikiimleri da-
iresinde miistahak olduklari derece maasmi ve 
miiddetlerini doldurdukga istihkak kesbedecek-
leri derece maasmi alirlar. §u kadar ki, bu me-
muriyetltrin her hangi birinde bulunduklan 
miiddetge bu memuriyetlere muhassas maasla 
miistahak olduklari derece maasi arasmdaki 

(S. Say 
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lerinin ve miitehassis mu§avirlerin tayin ve 
terfileri umum miidiiriin inhasi ve vekilin 
tasvibile tekemmiil eder. Diger memurlarm tayin 
ve terfileri de aid oldugu dairenin tefclifi ve 
makamm tasvibile yapiln*. 

MADDE 47 — Ziraat, orman ve baytarlik 
mustakil birer meslek olduguhdan bu dairelerin 
umum miidiir ve fen islerinde istihdam edilecek 
memurlarmm mesleklerinin miintesibi olmalari 
sarttrr. 

MADDE 48 — Hiikumetin 31 nci maddesi 
aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanun mer-
iyete gegtigi tarihte vekilligin ve vekillige bagli 
Orman umum mudurliigiiniin merkez ve vilayet-
ler maasli kadrolarmda meslek tahsili gormiis 
bilumum memurlar halen bulujnduklan derecede 
barem kanununun meriyetinden sonra kac, terfi 
miiddeti gegirmislerse her terfi miiddeti igin bir 
derece hesabile bu kanunun mevkii tatbika vaz-
mda bir defaya mahsus olmak iizere terfi etti-
rilebilirler. 

Bu suretle terfi ettirilenler 1452 sayili kanu
nun 8 nci maddesindeki bir dereceden fazla terfi 
edenlere mahsus hiikiimler dairesinde maas alir
lar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
meriyetinden itibaren bir sene zarfmda ve bir 
defaya mahsus olmak iizere 100 lira maasli Or
man umum mudiirlugune, 80 lira maasli bir mii
tehassis miisavirlige, 80 lira maasli bir birinci 
smif Ziraat mudiirlugune ve 70 lira maasli bir 
hara miidurliigutne 1452 numarali kanunun 8 nci 
maddesinde yazili miiddetleri ikmal etmeyen
ler de yiiksek mekteb mezunu olmak sartile ta
yin olunabilirler. Ancak bunlar mezkur kanu
nun hiikiimleri dairesinde miistahak olduklari 
derece maasmi ve miiddetlerini doldurdukga is
tihkak kesbedeceekleri derece maasmi alirlar. 
§u kadar ki bu memuriyetlerin her hangi birinde 
bulunduklan miiddetge bu memuriyetlere mu
hassas maasla miistahak olduklari derece maasi 
arasmdaki fark miikteseb hak teskil etmemek 
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fark miikteseb hak teskil etmemek sartile ken-
dilerine iicret olarak verilir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Isbu kanunun 
meriyetinden ewel (E) ve (D) cetvellerine da-
hil kadrolardan iicret almakta olan ve isbu ka-
nuna bagli 4 sayili cetvelde unvanlan ve aded-
leri yazdi bulunan iicretli memurlardan Devlet 
hizmetinde en asagi sekiz sene bulunmus olan-
lardan Ziraat vekaletince ehliyet ve kabiliyet-
leri takdir edenlerm bir defaya mahsus olmak 
iizere isbu kanuna merbut (1) numarali kadro 

cetvelinde yazdi fen i^lerine taalluk eden me-
muriyetlere, 1452 numarali kanunda muharrer 
evsaf ve seraite tabi olmaksizm almakta olduk-
lan iicretin muadili veya dunu olan derecele-
re tayinlerine Ziraat vekili salahiyetlidir . 

Ancak bu suretle tayin edilecek memurlar 
tayin edildikleri memuriyetlerde en az iki sene 
bulunonadikca alacaklan maaslar kendileri igin 
hakkx miikteseb teskil etmez. §u kadar ki, ve-
fat hilinde eytam ve eramilinin miistahak oldu-
gu tekaiid maa?i bu derece uzerinden hesab olu-
nur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanun meri-
yete girdigi giinden itibaren bagli kadro cetve
linde' gosterilen kadrolan servisi itibarile tig ny 
zarfmda tedricen tatbika Ziraat vekili salahi
yetlidir. Her servise aid tatbikat yapilmcaya 
kadar halen cari kadrolar tatbik olunur. 

MADDE 35 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 36 — Bu kanun hiikumlerini icrr 
ya Ziraat vekili memurdur . 
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sartile kendilerine iicret olarak verilir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Isbu kanunun 
meriyetinden ewel (E) ve (D) cetvellerine da-
hil kadrolardan iicret almakta olan ve isbu ka
nuna bagli (4) say ill cetvelde iinvanlari ve aded-
leri yazili bulunan iicretli memurlardan Devlet 
hizmetinde en asagi dort sene bulunmus olan-
lardan Ziraat vekaletince ehliyet ve kabiliyet-
leri takdir edilenlerin bir defaya mahsus olmak 
iizere isbu kanuna merbut (1) numarali kadro 
cetvelinde yazdi fen islerine taalluk eden memu-
riyetlere 1452 numarali kanunda muharrer evsaf 
ve saraite tabi olmaksizm almakta olduklan iic
retin muadili olan derecelere tayinlerine Ziraat 
vekili salahiyetlidir. 

Ancak bu suretle tayin edilecek memurlar 
tayin edildikleri memuriyetlerde en az iM sene 
bulunmadikga alacaklan maaslar kendileri icin 
hakki miikteseb tesjkil etmez. §u kadar ki malu-
liyet veya vefat halinde eytam ve eramilinin 
miistahak oldugu tekaiid maasi bu derece iize-
rinden hesab olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Aynen 

MADDE 49 — Hiikumetin 35 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 50 — Hiikumetin 36 nci maddesi 
aynen. 
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D. Memuriyeti 

- 18 -
Hiikumetin teklifine bagh cetveller 

[1] NUMARALI OETVEL 

Ziraat vekdteti te§kUatt 

Aded Maas I D. Memuriyeti 

2 Miistegar 

MERKEZ 

Hususi kalem 

7 Mudiir 
10 §e£ 
11 §ifre memuru (Muamelat 

memurlugunu da yapacaktir) 
12 Memur 
14 Katib 

Tefti§ heyeti 

3 Reis 
4 Ba§miifetti§ 
5 Birinei smif mufetti§ 
6 Ikinci » » 
7 tfguncu » » 
9 Birinei sinif miifettis. mua-

vini 
10 tkincj. sinif miifettis, mua-

vini 

Tefti§ bilrosu 

8 Miidur 
12 Memur 
14 Evrak memuru 

Ziraat i§leri umum miidurlilgii 

3 Umum mudiir 1 
5 » » muavini 1 
5 Miitehassis mu§avir 6 
6 §ube mudurii 5 
8 » » muavini 5 
9 » » » 5 

10 §ef 13 
11 Fen memuru 13 
12 » » 13 

Hayvan i§leri umum mudiirliigu 

3 Umum miidur 1 

125 

55 
35 

30 
25 
20 

1 100 
3 90 
4 80 
5 70 
10 55 

6 40 

6 35 

1 45 
2 25 
1 20 

100 
80 
80 
70 
45 
40 
35 
30 
25 

100 

Aded Maais 

5 Umum mudur muavini 
5 Miitehassis miigavir 
6 §ube mudiiru 
7 §ube » 
9 !3ube mudiir muavini 

10 §ef 
11 Memur 
12 » 
13 » 
14 Katib 
15 » 
17 » 

3 
5 
6 
9 

10 

11 

Ormafi isleri umum mildurlilgu 

Umum mudiir 1 
Umum miidur muavini 1 
§. Mudiirii 12 
§. Miidiirii muavini 12 
§ef muhendis veya imihen-
dis muavini 13 
Miihendis veya muhendis 

80 
80 
70 
55 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
14 

100 
80 
70 
40 

35 

12 
14 

2 
3 
4 
5 

4 
7 

10 

muavini 
Muhendis muavini 
Muhendis muavini 

Heyeti Fenniye 

Fen heyeti reisi [1] 
» » azasi [2] 
» » » [3] 
» » » [4] 

Mudiirliikler 

Zat isleri mudiirliigu 

Miidiir 
Miidiir muavini 
§ef 

12 
9 

13 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
3 

30 
25 
20 

125 
100 
90 
80 

90 
55 
35 

[1] Yakut - 500 - lira ayhk ilcret verilir. 
[2] Yakut - 400 - lira ayhk iicret verilir. 
[3] Yakut - 300 - lira ayhk ilcret verilir. 
[4] Yakut - 150 - lira ayhk iicret verilir. 
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t>. Memuriyeti 

11 Birinci sinif memur 
11 Muhassasati zatiye tetkik 

memuru 
12 Tahsis memuru , 
14 Evrak memuru 
12 Memur 
14 Katib 

Levuzint miidurliigii 

4 
7 

11 
12 
10 

Adcd 

2 

1 
1 
1 
3 
5 

Miaas 

30 

30 
25 
20 
25 
20 

D. 

5 
6 
7 

7 
9 

11 
12 
14 
11 

Miidur 
§ef ve ayniyat muhasibi 
mesulii 
Birinci sinif memur 
Memur 
Katib 
Mutemed 

1 

1 
2 
1 
6 
1 

55 

40 
30 
25 
20 
30 

Nesriyat miidiirliigii 

6 Miidiir 
10 §ef 
12 Memur 
14 Katib 

Evrak mudurlugu 

8 Mudiir 
9 » muavini 

10 §ef. 
12 Mennir 
14 Katib 

Seferberlik mudurlugu 

5 
10 
11 
14 

Miidiir [1] 
§ef 
G-rafik memuru 
Katib 

Hukuk mu§avirligi 

Hukuk miisaviri 
Hukuk mu$aviT muavini [1] 
(Birinci sinif memur 
Memur 
Tfetkik memuru 

1 
1 
1 
1 

70 
35 
25 
20 

1 
1 
1 
1 
4 

45 
40 
35 
25 
20 

1 
1 
1 
1 

80 
35 
30 
20 

90 
55 
30 
25 
35 

[1] Muadili iicret olarak ta verilebilir. 

Mjemuriyeti Aded MJaias 

Ziraat umum mudurlugu 

Ta§ra te§kUdU 

Birinci sinif agronom 6 
Ikinci » » 12 
U§uncii » . > 12 

8 Dorduncii » » 12 
9 Bflfjinci » » 20 

10 Altanci » » 50 
11 Yedinci » » 60 
12 Sddzinci » » 70 
13 Dokuzuncu» » 70 

7 Birinci sinif minitaka ziraat 
mutehassisi 8 

8 tikdnci » » » 8 
9 t)§uncu > » » 11 

11 Birinci sinif fen memuru 20 
12 Ikinci » » » 21 
13 t7<5uncu » » » 21 
14 Birinci sinif katib 18 
15 Ikinci » » 22 
16 tlguncu » » 22 

Yabanci memleketler 

5 Roma beynelmilel ziraat ens-
titusu delegesi 1 

11 Fen memuru 1 

Zirai miicadele 

5 Miicadele reisi 2 
6 Mudiir 2 
7 » 3 
8 Ziraat miicadele bag teknisi-

yeni 10 
9 Ziraat miicadele teknisiyeni 10 

10 > » » 12 
11 » » » 12 
13 > » » 21 

Miicadele enstitii ve istasyonlan 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 

55 
45 
40 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

80 
30 

80 
70 
55 

45 
40 
35 
30 
25 

Miidiir 
» 

Ha§arat ve emraz mutehassisi 
Birinci smif §ef 
Ikinci » » 

1 
1 
4 
1 
4 

80 
70 
55 
45 
40 
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D. 

10 
11 

Memuriyeti 

20 
Aded Miaias | D. 

Birinci smif asistan 
Ikinci >> » 

35 
30 

Islah ve deneme isfasyonlari, deneme tar
latan, iiretme ve ornek giftlikleri} yonca 

tohumu temizleme evleri 

5 Miidiir 
6 » 
7 » 
8 Birinci sinif sef 
9 tkinci » » 

10 Bicinci smif asistan 
11 Ikinci » » 
12 Mutemed ve katib 
13 Mutemed ve katib 
14 Mutemed ve katib 
14 Ayniyat memuru 
15 Ayniyat memuru 
16 Ayniyat memuru 

2 
4 
5 
5 
6 
15 
17 
3 
4 
4 
3 
4 
4 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
20 
17,5 
16 

Bag ve hahge ziraati enstitiisu istasyon ve 
laboratuarlari, ornek ve tohum yetistirme 

bahgeleri ve fidankklar 

5 Miidiir 2 80 
6 Miidiir 4 70 
7 Miidiir 5 55 
8 Birinci smif sef 4 45 
9 Ikinci » » 5 40 

10 Birinci sinif asistan 3 35 
11 Ikinci » » 5 30 
12 Birinci sinif fen memuru 3 25 
13 Ikinci » » » 5 22 
12 Birinci sinif mutemed ve katib 4 25 
13 Ikinci » » » 5 22 
14 t^iineu » » » 6 20 

Jpekbocekgilik enstitiisu ve kislaklar 
bogma ve fiskirtnia evleri, ipekbocegi 

kontrolorii 

6 Mjudiir 1 70 
10 Birinci smif asistan 1 35 
12 Birinci smif mutemed ve katib 1 25 
11 Kislak memuru 1 30 
11 Birinci smifipekbocegi kontrolorii .3 30 
.12 Ikinci » » » 9 25 

Mfcmuriyeii Aded Miaias 

9 §ef 
11 Asistan 

55 
45 

tpekbucekgilik vtektebleri ve tdhum 
yetistirme evleri 

7 Miidiir 2 
8 Miidiir 3 

12 Tohum yetistirme evi fen 
memuru 1 25 

Makinisi mektebleH 

8 $ef 
9 Muallim 

12 Muallim mUavini 
14 Dahiliye memuru 

Tavukguluk enstitiisu 

6 Miidiir 
8 $ef 

10 Birinci smif asistan 
11 Ikinci » » 
12 Mutemed ve katib 
14 Ayniyat memuru 

Tavuk yetistirme istasyonlari 

i 
l 
l 
l 

45 
40 
25 
20 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

70 
45 
35 
30 
25 
20 

40 
30 

Tohum temizleme evleri 

9 Tohum temizleme evi sefi 2 40 

Pamuk isUh ve iiretme ve yetistrme ve 
kontrolu 

5 Miidiir 1 80 
6 » 2 70 
7 Pamuk yetistirme eksperi 4 55 
8 Birinci smif sef 4 45 
9 Ikinci » » 2 40 

10 Birinci smif asistan 3 35 
11 Ikinci » » 10 30 
11 Birnci smif pamuk kontrolorii 10 30 
12 Ikinci » » » 10 25 
13 tTgiincii » » » 10 22 

9 Birinci smif mesul muhasilb 1 40 
10 Ikinci » » » 3 35 
11 Birinci sinif (hesab memuru 1 30 
12 Ikinci » » » 1 25 
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SI 
i>. Menxuriyeti Adod Mjaas 

14 Birinei sinif ayniyat memuru 4 20 
15 likinci » » » 4 17,5 
15 Katib 3 17,5 

Zirmt miizesi 

7 Miidiir 

Hayvan isleri umum miidiirliigii 

Tasra teskildh 

5 Mintaka bas miidiirii 9 
6 Baytar miidiirii, mintaka 

bas miidiirii 13 
7 Baytar miidiirii, yetistirme 

miitehassisi ve tahaffuzhane 
miidiirii 

8 Baytar miidiirii ve zootekni 
miitehassisi ve tehaffuzhane 

5 
10 

11 

12 

13 

14 
15 
16 
11 

baytar 
Baytar miidiirii 
Baytar ve kidemli muavfe. 
baytar 
Baytar, muavin baytar ve 
fen memuru 
Muavin baytar ve fen me
muru 
Muavin baytar ve fen me
muru 
Hayvan sagiik memuru 
Hayvan sagiik memuru 
Hayvan sagiik memuru 
Baytar 

30 
63 

56 

225 

99 

29 
79 

103 
142 
50 

55 

80 

70 

40 55 

45 
40 

35 

30 

25 

22 
20 
17,5 
16 
30 

Baytan hakteriyoloji, seroloji ve hifzissihha mu-
esseseleri 

9 

10 
11 
12 

Miitehassis miidiir 
Miidiir muavini 
Birinei sinif miitehassis sef 
ve serom miidiirii 
Ikinci sinif sef 
tlcuncii sinif sef ve birinei 
sinif asistan 
likinci sinrf asistan 
Muhasip ve mutemed 
Ayniyat memuru, muhasip 
ve mutemed 

5 
4 

4 
5 

5 
8 
2 

5 

80 
70 

55 
45 

40 
35 
30 

25 

13 
16 

7 
S 

10 
12 
13 

D. Memuriyeti Acted MAJ&§ 

13 Anbar, ayniyat, sevk, evsati 
zeriyê  memuru 6 22 

14 Muhasebe memuru evsati zeri-
ye memsuru ve katib 5 20 

16 Muhasip, mutemed, ayniyat 
memuru ve katib 6 16 

17 Miivezzi 3 14 

Hayvan sagUgi kuguk sihhiye memurlan ve 
nalbant mektebi 

6 
7 
8 

10 
13 
17 

8 

9 
10 

10 
10 

11 

11 
12 

Miidiir ve muallim 1 70 
Muallim 1 55 
Muallim 4 45 
Dahiliye mudiiru 1 35 
Ayniyat memuru ve mutemed 1 22 
Eezaci 1 14 

Zootekm miiesseseleri 

Hara veya inekhane miidiirii 3 80 
Hara veya inekhane miidiirii 5 70 
Hara veya inekhane miidiirii 
ve birinei smrf muteihassis • 
sef miidiir mluavini ve bakte-
riyolog 2 55 
Hara miidiir muavini ve ikin
ci sinif miitehassis sef 4 45 
§ef 3 40 
Hara sef muavini ve ziraat 
mtemuru 2 35 
Mesul muhasib 1 35 
Murebbi 1 35 
Hara baytan veya labora-
tuan memuru 1 30 
Muhasib, ayniyat memuru 
ve katib 6 30 
Hara ve inekhane ayniyat 
memurlan 2 25 
Muhasib ve ayniyat memuru 2 22 
Miirebbi, veznedar, ayniyat 
memur ve katib 3 16 

Aygtr depolart ve inekhaneler 

Depo miidiirii 4 55 
Depo ve agil miidiirii 5 45 
Depo veya inekhane baytan 3 35 
Ayniyat memuru ve mutemed 2 25 
Muhasib 1 22 
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b. 

14 

16 

6 

7 

8 

8 

12 

t 

5 
6 
7 

8 

9 
10 
11 
7 

8 

9 

10 

Miemuriyeti 

Miirebbi, muhasib, ayniyat 
yardimcisi ve katib 
Ayniyat memnru ve muhasib 

Aded 

22 
4 

Merinos yeti§Urme te§kildtt 

Merinos yeti§tirme giftligi 
mudiiru 
Merinos hastaliklan ve suni 
tohnmlama mutehassislari, 
bakteriyolog ve parazitolog 
Merinos yetigtirme ve hasta-
liklar miitehassisi 
Merinos yeti§tirme kontrol 
ve muhasebe memuru 
Katib 

1 

5 

11 

3 
1 

Ormian isleri urnum nmdurliigu 
tasra teskildh 

Ikinei sinif orman basmiihendisi 9 
Uguncii » » » 31 
Birinci sinif orman muavin 
basmiihendisi 
Ikinei sinif orman muavin 
basmiihendisi 
Birinci sinif orman miihendisi 
Ikinei » » » 
Uguncu. » » » 
Birinci sinif kidemli orman 
miihendis muavini 
Ikinei sinif kidomil orman 
miihendis muavini 
Birinci sinif orman miihen
dis muiavini 
Ikinei sinif orman miiliendis 

muavini 
11 

12 

14 

14 
10 
11 
12 
14 
16 

tl^iincii sinif orman miihen
disi 
Dordiincu sinif orman mii-
hendis muavini 
Besinei sinif orman miihen
dis muavini 
Kondoktor 
$ef 

> 
Birinci sinif baskatib 
Ikinei » » 
Birinci » katib 

38 

50 
62 
97 
70 

1 

1 

1 

1 

15 

58 

68 
39 

1 
4 
3 
5 

' 7 

Maas 

20 
16 

70 

55 

45 

45 
25 

80 
70 

55 

45 
40 
35 
30 

55 

45 ; 

40 

35 

30 

25 

20 
20 
35 
30 
25 
20 
17,5 

1 •IX 

16 
17 
19 
12 

14 

16 
17 
18 
19 

5 

6 
14 

Merauriyeti 

Ikinei sinif katib 
tlguncii » » 
Dordiincu snuf katib 
Birinci sinif orman ba§bek-
gisi 
Ikinei sinif orman ba§bek-
§isi 
Birinci sinif orman bekgisi 
Ikinei » » » 
ttgiincu » » » 
Dordiincu. sinif orman 
bekgisi 

Aded 

27 
45 

234 

3 

10 
20 
30 

350 

2070 

Umum mufetti§lik mu§avirlikleri 

Miigavir 

Katib 

D - CETVELl 

Memuriyeti 

MerJccz 

Miitercim 
> 

Daire mudiirii 
Doktor 
Elektrik ve sanitral memuru 
Elefctrik ve sanitral memur muavini 
Katib daJktilo* 

* 
» 
» 

> 
» 
» 

MaMnist 
Kaloriferci 
Evrak takib memuru 

> » » 
Miivezzi 

> 
Bahgivan 

» yamagi 
Odaeifoasi 
Odaci 

> 
» 
» 

4 

4 
8 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 

17 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

20 
16 
5 

Maa:$ 

16 
14 
10 

25 

20 
16 
14 

10 

80 

70 
20 

TJcrct 

150 
100 
120 
100 
100 
650 
80 
70 
60 
50 
80 

100 
70 
50 
50 
40 
80 
35 
50 
40 
35 
30 
25 
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Mjemuriyeti Aded "Ocret 

Merkez laboratuarlan 

Makinist 
Bahgivan 
Arabaci 
Bashademe 
Hademe ve gece bekgisi 

100 
60 
40 
35 
30 

D - CETVELl TASRA 

Meanuriyeti Aded Ucret 

tpek bocekciligi enstitusu ve kislaklar, hogmd 
ve fxskirtma evleri 

Makinist 
Hademe 

75 
30 

tpek bocekgilik mektebleri ve tohum yeti§tir-
me evleri 

Hademe 30 

Makinist mektebleri 

Ziraat isleri umum miidurliigii 

Ziraat mutehassis ve ustabasilan [1] 
Bagcilik ve bahcjvanlik ogreticileri ve 
ve seyyar asicilari [1] 
Agronom odacilari 
Agronom odacilari 

Zirai mucadele 

Makinist 
Katib / 
Katib ( 
Malzeme ambar memuru 
Odaci 
Odaci 

Mucadele enstitusu ve istasyonlari ve 

Fumigatuar makinisti 
Laboran 
Mutemed ve katib 
Bah^rvan, odaci ve saire [4] 

20 

8 
36 
40 

1 
6 

10 
4 
8 
8 

1250 

400 
30 
25 

100 
75 
66 
60 
30 
25 

fumigatuar 

1 
6 
4 

11 

100 
75 
70 

360 

Islah ve deneme istasyonlari, deneme tarlalari, 
iiretme ve ornek ciftlikleri tunca tohumu 

vnizleme evleri 

Makinist ve cjftQibasi ve saire [2] 90 

Bag ve bahge ziraat enstitusu istasyon ve 

te-

2700 

la-
boratuarlan, ornek ve tohum yetistirme bah-

geleri ve fidanliklar 

Bagci, bahgivan ve saire [3] 70 3605 

Seyyar baktm memurlari 

Seyyar bakrin memuru 20 

( S 

108 

Sayis 

Motor ve dokiim ustasi 
Demirci 
Marangoz 
Tesviyeci 
Hademe 

Tohum temizleme evleri 

Makinist 

Pamuk islah ve iiretme ve yetistirme ve 

Makinist 
Makinist 
Qirgir ustasi 
QiftQibasi ve saire [3] 

Orta ziraat mektebleri 

Miidur 
Miidiir muavini 
§ef 
Bahc.iv an 
Bagci 
Esear bahcivani 
Qiftgibasi 
ASQI 

Demirci 
Marangoz 
Makinist ve sofor 
Hademe ve saire [4] 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

60 
50 
50 
50 
25 

84 

kontrolu 

6 
12 
5 

56 

5 
5 

20 
5 
4 
5 
4 

5 
5 
5 
5 

75 

Hayvan isleri umum mudilrliigu 

(D) CETVELt 

TA§RA 

Odaci 
Odaci 
Odaci 
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61 
14 
75 

100 
66 
66 

1715 

60 
40 
40 
50 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
70 

1765 

30 
25 
20 
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24 
Memuriyeti Aded Ucret 

BaMeriyoloji, seroloji, hifzissihha miiesseseleri 

MaJkmist 1 100 
Makinist 2 80 
Makinist ve elektrikci 1 60 
BahQivan 1 60 
Arabaci 1 40 
Bas hadeine 1 35 
Hademe ve gece bekgisi 6 30 
Hademe ve saire [5] senelik 20 0120 
Hademe ve saire [5] senelik 60 18000 

Distofajin laboratuvan 

Miidiir 1 150 
Muhasib 1 70 
Sevk <memuru 1 40 
Hademe ve saire 2 25 

Zootekni miiesseseleri:, haralar 

Hara miistahdemmi ve saire [6] 
senelik 

Aygir depolan 

Aygir depolari miistahdemini ve sa
ire [6] senelik 
Nalbant 
Bas ahirci 
Seyis 
Seyis 
Seyis 

25 7800 

60 19200 

Inekhane ve niimunc agillari 

Kahya 
Qoban 

4 
2 

29 
17 
15 

2 
10 

1 
1 

50 
50 
30 
20 
15 

50 
25 
20 
15 

Hayvan saghk memurlan ve nalband mektebi 

Nalband ba§i 
Ba§hademe 
Hademe 

> 
> 
» 

80 
40 
35 
30 
25 
20 

D - CETVELt TA$RA 

Orman i§leri umum miidiirliigu 

Memuriyeti Aded Ocret 

Orta orman mektebi 

Miidiir 
» muavini 

Askerlik dersi mnallimi 
Spor muallimi 
§ef 
A§QI 

§ofor 
Hademe ve saire [6] 

r-l 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 

60 
40 
36 
60 
40 
50 
50 
140 

Leyli talebe 

Orta orman mektebi 

Ta§ra 

Odaci 
» 

Odaci 

75 

10 
23 

Umum miifettislik miisavirlikleri 

30 
25 

30 

[1] 256 lirayi gegmemek iizere aded ve tahsi-
sati dahilinde beherinin aylik iicretinin tayini 
vekdlete aiddir. 

[2] 126 lirayi gegmemek iizere aded ve tahsi-
sati dahilinde beherinin aylik iicretinin tayini 
vekdlete aiddir. 

[3] 75 lirayi gegmemek iizere aded ve tahsi-
sati dahilinde beherinin aylik iicretinin tayini 
vekdlete aiddir. 

[4] 40 lirayi gegmemek iizere aded ve tahsi
sati dahilinde beherinin aylik iicretinin tayini 
vekdlete aiddir. 

[5] Azami 50 lirayi gegmemek iizere aded ve 
tahsisati dahilinde beherinin aylik iicretinin tayi
ni vekdlete aiddir. 

[6] Azami 40 lirayi gegmemek iizere aded ve 
tahsisati dahilinde beherinin aylik iicretinin tayi
ni vekdlete aiddir. 
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D. 

5 
6 
7 

10 
11 

[2] NUMARALI CETVEL 

Memuriyeti 

Orman umum miidurii 
Miitehassis miigavir 
Mmtaka agronomu 
Hara miidiirii 

[3] NUMARALI CETVEL 

L - MEBKEZ 

Birinci sinrf mufetti$ 
Ikinei » » 
t}§uncii » » 
tkinci sinif miifetti^ muaviini 
Memur 

Hayvan isleri umum mudurlugu 

Hayvan isleri umum anudiir 
muavini 1 
Miitehassis miisavir 3 
§ube miidiiru 3 

» » 5 
> miidiir muavini 6 

Orman isleri umum mudurlugii 

SL ' 

Aded 

1 
1 
1 
1 

,L 

1 
3 
4 
6 
2 

fluau 

Mfaias 

100 
80 
80 
70 

80 • 

70 
55 
35 
25 

Memuriyeti 

6 §ube miidurii 
9 §ube miidiir muavini 

10 J-Jef (Orman muhendis veya 
muhendis muavini) 

11 Muhendis veya muhendis mu
avini 

12 Muhendis muavini 

L - CETVELl 

Tasra 

Ziraat umum mudurlugu 

5 Birinci sinif ^igronotn 
6 tkinci » > 
7 Ugiincu smif agronom 

6 
11 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

Dordiincii » 
Besinei » 
lAitinci » 
Yedinci » 
Sekizinci » 
Dokuzunou» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

5 
8 
8 
3 
1 
36 
46 
44 
70 

80 
80 
70 
55 
40 

70 
40 

35 

30 
25 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 

D. 

8 

11 
12 
13 
14 
15 
16 Uc,uncii » » 

Yabanci m&mleketler 

5 Roma imilletler arasi ziraat 
enstitiisii delegesi 

11 Pen memuru 

Aded Mjaias 

Birinci smif ziraat mmtaka 
ramtehassisi 
Ikinei smif ziraat mmtaka 
mutehassisi 
Birinci sinif fen memuru 
Ikinei » » 
Uxjuncii » » 
Birinci smif katib 
Ikinei » » 

8 55 

5 
20 
21 
21 
15 
20 

8 

45 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

80 
30 

Makinist mektebleri 

8 §ef 1 45 

Tavuk yeti§tirme istasyonlan 

9 §ef 
11 Asistan 

Hayvan i§leri umum mudurlugu 

5 Mmtaka basmudiirii 
6 Baytar miidurii, mmtaka 

basmudiirii 
7 Baytar miidurii, yetistirme 

miitehassisi ve tahaffuzhane 
mudurii 

9 Baytar miiduru 
11 Baytar, muavin baytar ve 

fen memuru 
12 Muavin baytar ve fen me

muru 
14 Hayvan saglik memuru 
15 » » » 
16 » > » 

Baytan bakteriyoloji ve seroloji htfzis-
sihha miiesseseleri 

4 
4 

gii 

7 

6 

23 
40 

40 
30 

80 

70 

55 
40 

171 30 

72 
72 
20 
44 

25 
20 
17,5 
16 

5 Miitehassis miidiir 
6 Miidiir muavini 
7 Birinci smif miitehassis §ef 

ve serum miidurii 

80 
70 

55 
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D. Memuriyeti Aded M&ias 

26 — 
D. 

9 "Oguncii sinif §ef ve birinci 
sinif asistan 3 

11 Muhasib ve mutemed 2 
12 Ayniyat memuru, muhasib 

ve mutemed 2 
14 Muhasebe memuru, evsati ze-

riye memuru ve katib 3 

Zootekni muesseseleri 

5 Hara mudurii 3 
6 Hara veya inekhane mudurii 2 
9 §ef 3 

11 Muhasib, ayniyat memuru 
ve katib 5 

Aygir depolan ve inekhaneler 

7 Depo mudiirii 2 
14 Miirebbi, muhasib, ayniyat 

yardumcisi ve katib 18 

Orman isleri umum mudiirlitgu 

5 tkinci sinif orman muhendisi 8 

40 
30 

25 

20 

80 
70 
40 

30 

55 

20 

80 

Memuriyeti 

6 tTgiincu » » » 
7 Birinci sinif orman muavin 

basmiihendisi 
8 tkinci » » » 
9 Birinci sinif orman muhendisi 

10 Ikinci » » » 
11 Ugiincii > » » 

7 Birinci sinif kidemli orman 
muhendis muavini 

8 tkinci » > » 
9 Birinci sinif orman muhen

dis muavini 
10 Ikinci » » » 
11 Ugiincu. » » » 
12 Dordiincii sinif orman tmii-

hendis muavini 
14 Besinci » » » 
15 Birinci sinif orman basbck^isi 
14 Ikinci » » » 

16 Birinci sinif orman bekcisi 
17 Ikinci » » » 
18 tlguncii > » » 
19 Dordiincii » » » 

Aded 

17 

15 

28 
15 
19 
50 

1 
1 

1 
1 

15 

31 
41 

3 
8 

15 
22 

125 
872 
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D. Memuriyeti 

— 27 — 
Ziraat enciimeninin degi§tiri§ine bagU cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Ziraat vekdleti te§kildti 

Aded Maia$ D. Memuriyeti 

Baytar ideri umum mudurlugu 

Merkez teskildh 

3 uimum mudiir 1 100 

Aded Ma&$ 

2 

7 
10 
11 

12 
14 

3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 

"̂ V-

8 
12 
14 

MERKEZ 

Mustegar 

Husuei kalem 

Miidiir 
§ef 
§ifre memuru ( Muamelat 
memurlugunu da yapacaktir) 
Memur 
Katib 

Tefti§ heyeti 

Reis 
Ba§miifetti§ 
Birinei smrf miifettis, 
Ikinci » > 
tJguncu » » 
Birinei » > muavini 
Ikinci » » » 

Tefti§ biirosu 

Mudur 
Memur 
Evrak memuru 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
3 
4 
5 

10 
6 
6 

1 
2 
1 

125 

55 
35 

30 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
55 
40 
35 

45 
25 
20 

Ziraat ideri umum mudurlugu merkez te§kildti 

3 
5 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

Umum miidiir 
» » muavini 

Ba§mii§avir 
Miitehassis miisavir 
§ube miidiiru. 
§ube miidiir muavini 

» » » 
§ef 
Memur 

» 

1 
1 
1 
6 
7 
6 
7 

16 
16 
16 

100 
80 
90 
80 
70 
45 
40 
35 
30 
25 

5 
5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 

3 

2 
y 3 

4 
5 
5 
6 
5 

7 

9 
10 

11 

12 
14 

6 
9 

12 

Umum miidiir muavini 
Miitehassis miisavir 
§ube miidiiru 

» » 
§ube miidiir muavini 
§ef 
Memur 

» 
» 

Katib 
» 
» 

1 
8 
6 
7 
7 
6 
3 
3 
3 
6 
8 
1 

Orman i§leri umum mudurlugu 

MERKEZ 

Umum miidiir 

Fen heyeti reisi [1] 
Fen heyeti azasi [2] 

» > » [3] 
» » » [4] 

Umum miidiir muavini 
§ube mudurii 
Birinei sinif orman fen mu-
fetti§i 
Ikinci sinif orman fen miifet-
ti§i 
§ube miidiir muavini 
§ef (Miihendis veya miihen-
dis muavini) 
Miihendis veya miihendis mu

avini 
Miihendis muavini 

» » 
Muhasebe miidiirii 
Miimeyyiz 
Katib 

1 

1 
1 
1 
3 
1 

13 

5 

10 
13 

13 

13 
9 

13 
1 
1 
3 

80 
80 
70 
55 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
14 

100 

125 
100 

90 
80 
80 
70 

80 

70 
40 

35 

30 
25 
20 
70 
40 
25 

[1] Yahud 500 lira aylik iicret verilir. 
[2] Yahud 400 lira aylik iicret verilir. 
[3] Yahud 300 lira aylik iicret verilir. 
[4] Yahud 250 lira aylik iicret verilir. 
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11 
12 
12 

Memuriyeti 

— 28 
Aded M,aas D. 

Miidiirliikler 

Pamuk i§leri mudurliigu 

Pamuk isleri miidiirii 
Pamuk isleri miidiir muavini 
Merkez yazi igleri gef i 
Merkez propaganda isleri gefi 
Merkez istihbarat ve istatistik 
isleri gefi 
Merkez hesab i§leri memuru 
Dosya memuru 
Katib 

Zat i§leri mudurliigu 

4 Miidiir 
7 » muavini 

10 §ef 
11 irinci simf memUr 
11 Muhassasati zatiye tetkik 

memuru 
12 Tahsis memuru 
14 Bvrak memuru 
12 Memur 
14 Katib 

Levaztm miidiirlugu 

7 Miidiir 
9 §ef ve ayniyat muhasibi me-

sulii 
11 Birinci simf memur 
12 Memur 
14 Katib 
11 Mutemed 

Nesriyat mudiirlugu 

5 Miidiir 
10 §ef 
12 Memur 
14 Katib 

Evrak miidiirliigii 

8 Miidiir 
9 » muavini 

10 gef 
12 Memur 
14 Katib 

40 
30 
25 
25 

90 
55 
35 
30 

30 
25 
20 
25 
20 

55 

1 
2 
1 
6 
1 

40 
30 
25 
20 
30 

80 
35 
25 
20 

45 
40 
35 
25 
20 

Memuriyeti Aded Maa# 

Seferberlik mudiirlugu 

1 
1 
1 
1 

80 
55 
40 
40 

5 
10 
11 
14 

Miidiir [1] 
§ef 
Grafik memuru 
Katib 

80 
35 
30 
20 

H\ukuk miisavirligi 

4 Hukuk miisaviri 
7 » imiisaviri muavini 

11 Birinci simf memur 
12 Memur 

1 90 
1 55 
1 30 
1 25 

Ziraat umum miidiirliigii tasra teskildh 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Mintaka Ziraat basmiidurii 7 90 
Birinci simf ziraat miidiirii 6 80 
Ikinci » » » 11 70 
Uejincii » » » 12 55 
Dordiincii» » » (1) 15 45 
Besinci » » » (1) 18 40 
Birinci smif mintaka ziraat 
miitehassisi 8 55 
Ikinci smif mintaka ziraat 
miitehassisi 8 45 
tlgiincii smif mintaka ziraat 
mutehassisi 12 40 
Birinci smif ziraat muallimd 50 35 
Ikinci » » » 80 30 
tJQuncu » » » 91 25 
Dordiincii» » » 92 22 
Birinci smif katib 20 20 
Ikinci » » 24 17,5 
tTcjincii » » 25 16 

Yabanct memleketler teskildh 

3 Roma beynelmilel ziraat ens-
titiisii delegesi 1 

6 Yaibanci memleketler ziraat 
atesesi 3 70 

11 Fen memuru 1 30 

100 

[1] Muadili iicret olarak da verilebilir. 
[1] Yalmz eski dordiincii ve besinci smif zi

raat miidiirliikleri bu kanundaki dordiincii ve 
be§inci simf ziraat miidiirliiklerine muadildir. 
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r>. Memuriyeti 

- 2 9 
Aded Maas D. 

ffircfi miicadele 

5 Mucadele reisi 
6 Mudiir 
7 » 
8 Ziraat miicadele bastekni-

eyeni 
9 Ziraat miicadele teknisyeni 

10 > » » 
11 > » » 
13 > » > 

2 
2 
3 

10 
10 
12 
12 
21 

Miicadele enstitusii ve istasyorilart 

5 Miidiir 1 
6 » 1 
7 Hasarat veya emraz mutehassisi 4 
8 Birinci sinif sjef 1 
9 tHrinci » » 4 

10 Birinci smrf asistan 4 
11 Ikinci » » 4 

80 
70 
55 

45 
40 
35 
30 
25 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 

Islah ve deneme istasyonlan deneme tarlalan, 
itretme ve brnek giftlikleri, yonca tohumu te

mizleme evleri 

5 MMiir 
6 > 
7 » 
8 Birinci sinif s-ef 
9 Ikinci » » 

10 Birinci sinif asistan 
11 Ikinci » » 
12 Mutemed ve katib 
13 » » 
14 » » 
14 Ayniyat memuru 
15 » » 
16 » > 

2 
4 
5 
5 
6 

15 
17 
3 
4 
4 
3 
4 
4 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
20 
17,5 
16 

Bag ve bahge ziraati enstitusu istasyon 
ve laburatuarlari, brnek ve tohum ye-

tistirme bahgeleri ve fidanhklar 

5 Miidiir 
6 » 
7 » 
8 Birinci sinif sef 
9 Ikinci » » 

10 Birinci sinif asistan 

80 
70 
55 
45 
40 
35 

Memuriyeti Aded Maas; 

11 Ikinci » asistan 
12 Birinci Sinif fen memuru 
13 Ikinci » » » 
12 Birinci sinif mutemed ve katib 
13 Ikinci » » » 
14 t^iincii » » » 

30 
25 
22 
25 
22 
20 

tpek hocekcilik enstitusii ve kislaklar, bogma ve 
fiskirtma evleri, ipek bocegi kontrolbrii 

6 
10 
12 

11 
11 

12 

Miidiir 
Birinci sinif asistan 
Birinci sinif mutemed ve ka
tib 
Kislak memuru 
Birinci smrf ipek bocegi kon-
troloru 
Ikinci sinif ipek bocegi kon-
trolorii 

1 
1 

1 
1 

3 

9 

70 
35 

25 
30 

30 

25 

Ipek bbcekcilik istasyonlan ve tohum yeti§tirme 
evleri 

7 
8 

12 

8 
9 

12 
14 

6 
8 

10 
11 
12 
14 

9 
11 

Mudiir 
» 

Tohum yeti§tirme evi fen me
muru 

Makinist mektebleri 

§ef 
Muallim 

» muavini 
Dahiliye memuru 

Tavukguluk enstitusu 

Miidiir 
§ef 
Birinci sinif asistan 
Ikinci » » 
Mutemed ve katib 
Ayniyat memuru 

Tavuk yeti§tirme istasyonlar 

§ef 
Asistan 

2 
3 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

4 
4 

55 
45 

25 

45 
40 
25 
20 

70 
45 
35 
30 
25 
20 

40 
30 

Tohum temizleme evleri 

9 Tohum temizleme evi §efi 40 
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D. Memuriyoti 

- 3 0 -
Adcd Maias I D. 

Ziraat milzesi 

7 Miidiir 55 

Baytarhk i§leri umum mudiirlugu ta§ra 
te§hilati 

10 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
11 

Mmtaka baytar basiiiiiduru 
» » » 

Baytar iniidiirii 
Baytar miidiirii, yeti§tirme 
miiteliassisi ve tahaffuzhane 
mudiirii 
Baytar miiduru ve zootekni 
mmtaka miiteliassisi ve tahaf
fuzhane baytari 
Baytar mudiirii ve kidemli 
niuavin baytar ve fen memuru 
Baytar ve muavin baytar ve 
fen memuru 
Baytar muavin, baytar ve 
f e nmemuru 
Muaviri baytar ve fen memuru 

» » » » 
Hayvan saglik memuru 

» » » 
» » » 

Baytar 

7 
9 

13 

40 

30 

63 

56 

90 
80 
70 

55 

45 

40 

35 

225 
99 
29 
79 
103 
142 
50 

30 
25 
22 
20 
17,5 
16 
30 

8 

9 
10 

10 
10 
11 

Baytari bakleriyoloji, seroloji re lnf-:issilih<i 
miiesseseleri 

4 Miitehassis miidiir 2 90 
5 » » 3 80 
6 Miidiir muavini 7 70 
7 Birinci sin if miiteliassis sef 

ve serum 'mudiirii 4 55 
8 Ikinci simf sef 5 45 
9 UQUIICU simf sef ve birinci 

smif asistan 5 40 
10 Ikinci smif asistan 8 35 
11 Muhasib ve mutemed 2 30 
12 Ayniyat memuru, muhasib 

ve mutemed 5 25 
13 Ambar, ayniyat, sevk, evsati 

zeriye memuru 6 22 
14 Muhasebe memuru, evsatr ze

riye memuru ve katib 5 20 

( S. Sayisi 

6 
7 
8 

10 
13 
17 

11 

12 

13 
16 

10 
12 
13 
14 

16 

Memuriyeti Aded 

6 
3 

Maas 

16 
14 

16 Muhasib, mutemed, ayniyat 
memuru ve katib 

17 Mluvezzi 

Ilmjvan sagltgi memurlari ve nalband 
mektebi 

Miidiir ve muallim 
Muallim 

» 
Dahiliye miidurii 
Ayniyat memuru ve mutemed 
Eeziaci 

Zootekni miiesseseleri 

Kara miiduru 
Hara veya inekbane aniidiiru 
Lim"d veya inekhane miidii-
rii ve birinci smif miiteliassis 
sef, miidiir muvavini ve bak-
teriyolog' 
Hara miidiir muavini ve 
ikinci smif miiteliassis sef 
§ef 
Hara sef muavini ve ziraat 
memuru 
Mesul muhasip 
Miirebbi 
Hara baytari veya laboratu-
ar memuru 
Muhasip, ayniyat memuru ve 
katib 
Hara ve inekhane ayniyat 
memurlari 
Muhasip ve ayniyat memuru 
Miirebbi, veznedar, ayniyat 
memuru ve katib c 

Aygir depolari ve inekhaneler 

Depo mudiirii 
Depo ve agil miidurii 
Depo veya inekhane baytari 
Ayniyat memuru ve mutemet 
Muhasip 
Miirebbi, muhasip, ayniyat 
yardimcisi ve katib 
Ayniyat memuru ve muhasib 

1 
1 
4 
1 
1 
1 

70 
55 
45 
35 
22 
14 

80 
70 

bb 

4 
3 

2 
1 
1 

1 

6 

2 
2 

45 
40 

35 
35 
35 

30 

30 

25 
22 

16 

4 
5 
3 
2 
1 

22 
4 

55 
45 
35 
25 
22 

20 
16 
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D. Memuriyeti 

— 31 -
Aded Maas D. 

12 

Merinos yetistirme teskilati 

Merinos yetistirme giftligi 
mudiirii 1 
Merinos hastalrklari ve suni 
tohumlama mtitehassislari, 
bakteriyolog ve parazitolog 5 
Merinos yetistirme ve hasta-
liklar miitehassisi 11 
Merinos yetistirme kontrol 
ve muhasebe memuru 3 
Kiatib 1 

70 

55 

45 

45 
25 

Orman isleri umum mudurliigu ta§ra teskilati 

4 Birinci sinif orman ba§mu-
hendisi 8 90 

5 Ikinci » » • » 9 80 
6 tlcuncti » » » 31 70 
7 Birinci sinif orman muavin 

ba§muhendisi 33 55 
8 Ikinci sinif orman muavin 

basmiihendisi 50 45 
9 Birinci sinif orman miihendisi 62 40 

10 Ikinci » » » 97 35 
11 Ucjincii » » » 70 30 
6 Birinci sinif kidemli orman 

miihendis muavini 1 70 
7 Ikinci » » » 1 55 
8 tfctincu » » » 1 45 
9 Birinci sinif orman miihendis 

muavini 1 40 
10 Ikinci » » » 1 35 
11 Uguncu » » » 15 30 
12 Dordiincu sinif orman mii

hendis muavini 58 25 
14 Beginci » » » 68 20 
14 Kondoktor 39 20 
10 Miimeyyiz 1 40 
11 » 4 35 
12 Birinci sinif ba§katib 3 25 
14 Ikinci » » 5 20 

15 Birinci sinif katib 7 20 
15 Ikinci » » 27 17,5 
16 tJgiincu » » 45 16 
17 Dordiincu sinif katib 234 14 
12 Birinci sinif orman basbekeisi 3 25 
14 Ikinci » » » 10 20 

Memuriyeti 

16 Birinci sinif orman bekgisi 
17 Ikinci » » * » 
18 tTQuncii » » » 
19 Dordiincu sinif orman bekeisi 

Umum miifettislik miisavirlikleri 

5 Miisavir 
14 Katib 

Pamuk isleri 'mudurliigu tasra teskilati 

5 Miidiir 
6 » 
7 Miidiir muavini 
7 Pamuk yetistirme eksp'eri 
8 Birinci sinif sef 
9 Ikinci > » 

10 Birinci sinif asistan 
11 Birinci sinif kontrol memuru 
12 Ikinci » » » 
13 Ucuncu » » » 

9 Birinci sinif mesul muhasib 
10 Ikinci » » » 
11 Birinci sinif ayniyat memuru 
12 Ikinci » > » 
13 Birinci sinif amJbar memuru 
14 Ikinci » » » 

D - CETVELl - MERKEZ 

Memuriyeti Aded Ucret 

Aded 

20 
30 
350 
2070 

ikleri 

8 
8 

Maas 

16 
14 
12 
10 

80 
20 

teskilati 

2 
5 
3 
4 
7 
7 
14 
20 
20 
20 
3 
4 
4 
3 
2 
1 

80 
70 
55 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
40 
35 
30 
25 
22 
20 

Miitercim 
> 

Daire miidurii 
Doktor 
Elektrik ve santral memuru 

» » memur muavini 
Katib daktilo 

Makinist 
Kaloriferci 

Evrak takib memuru 

Miivezzi 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
.7 
4 
9 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

150 
100 
120 
100 
100 
50 
80 
70 
60 
50 
80 
100 

70 
50 
50 
40 
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Memuriyeti 

BahQivan 

» yaimagi 
Odaeiba§i 
Odaci 

» 
» 
» 

Merkez laboratuarlan 

Makinist 
Baihcivan 
Aralbaci 
Bashademe 
Hademe ve gece bekgisi 

D * CETVELt 

Tasra 

Ziraat isleri umum mildurl 

Ziraat mutehassis ve ustabasilari [1] 
Bagcilik ve bahgivanlik ogreticileri 
ve seyyar asicilan [2] 
Odaci 
Odaci 

Zirai miicadele 
Makinist 

Katib 
Katib 
Malzeme arabar memuru 
Odaci 
Odaci 

Miicadele enstitusil ve istasyonlan ve 

Fiimigatuvar makinisti 
Laboran 
Mutemed ve katib 

Bahcjvan, odaci ve saire [4] 

— 32 — 
Aded tlcret 

1 on 
i. 

1 
1 
2 

20 
16 

5 

1 
1 
1 
1 
6 

\igu 

20 
8 
8 

40 
43 

1 

6 
10 
4 
8 
8 

fiimigai 

1 
6 
4 

11 

35 
50 
40 
35 
30 
25 

100 
60 
40 
35 
30 

1250 
400 
400 

30 
25 

100 

75 
66 
60 
30 
25 

*uvar 

100 
75 
70 

360 

Islah ve deneme istasyonlan, deneme tarldlari 
uretme ve ornek giftlikleri yonca tohumu temiz-

leme evleri 

Makinist, giftgi basi ve saire [2] 90 

( S . 

2700 

Sayii: 

Menrariyeti 

Bag ve oahce ziraat enstitusil 

Aded t 

istasyon 
ve laburatuarlan, ornek ve tohum yetis-

tirme bahgeleri ve fidanliklar 

Bagci, balic/ivan, ve saire [3] 

Seyyar bakim memurlart 

Seyyar bakim imenraru 

70 

20 

Ipekbocekgiligi enstitilsil ve ki§laklar, bog-
ma ve ft§kirtma evleri 

Makinist 
Hademe 

1 
1 

Ipekbocekgilik mektebleri ve tohum 
yeti§tirme evleri 

Hademe ^ 

Makinist mektebleri 

Motor ve dokiim ustasi 
Demirci 
Marangoz 

Tesviyeei 
Hkdeme 

Tohum temizleme evleri 

Makinist 

Orta ziraat mektebleri 

Miidiir 
Miidiir muavini 
$ef 
Bahgivan 
Bagci 
Esoar baJhgrvani 

Qiftcji basi 
AsQI 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve sof or 
Hademe ve saire [4] 

6 

1 
1 

1 
1 
1 

5 

5 
5 

20 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

75 

Baytarhk isleri umum miidilrlugu 

Odaci 
Odaci 
Odaci 

i : 158 ) 

61 
14 
75 

Icret 

3605 

108 

75 
30 

30 

60 
50 

50 
50 
25 

84 

60 
40 
40 
50 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
70 

1765 

30 
25 
20 



33 — 
Memuriyeti Aded Ucret 

Bakteriyoloji, seroloji, htffztssihha mues&eseleri 

Makinist 
Makmist 
Makinist ve elektrikci 
BahQivan 
Arabaci 
Bajshademe 
Hademe ve gece bekgisi 
Hademe ve saire [5] 
Hademe vesaire [5] 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 

20 

Distofajin laboratuan 

MMlir 
Muhasib 
Sevk memuru 
Hademe ve saire 

Aygir depolan miistahdemini ve sa
ire [6] 
Nalbant 
Bagahirci 
Seyis 

tnekhane ve numune agtllart 

Kahya 
Qoban 

» 

4 
2 

29 
17 
15 

2 
10 
1 
1 

100 
80 
60 
60 
40 
35 
30 

510 
60 1500 

1 150 
1 70 
1 40 
2 25 

Zootekni muesseseleri, haralar 

Hara miistahdemini ve saire [6] 25 650 

Aygtr depolan 

60 1600 
50 
50 
30 
20 
15 

50 
25 
20 
15 

Hayvan saglik memurlan ve nalband mektebi 

Nalband basi 1 
Bashademe 1 
Hademe 2 

» 1 
» 5 

80 
40 
35 
30 
25 
20 

Meamiriyeti Aded tJcret 

Ornian isleri umum miidurlugu 
Orta orman mektebi 

Miidiir 
» nraavini 

Askerlik dersi muallimi 
Spor imuallimi 

§ofor 
Hademe ve saire [6] 

Odaci 
> 

Odaci 

Tasra teskUdh 

Umum, mufetfylik milsavirlikleri 

tH
 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 

10 
23 

60 
40 
36 
60 
40 
50 
50 
140 

30 
25 

8 30 

Pamuk isleri mudiirlug'u 

Terciiiman 
» 

Makinist 
» muavini 

Qircjr ustasi 
Qiftcjlbasi ve saire [3] 

2 
1 
8 

25 
10 

150 
100 
100 
66 
66 

70 2100 

[1] 256 Urayt gegmemek uzere aded ve tahsi-
satt dahilinde behernin ayhk ucretinin tayini ve-
kdlete aittir. 

[2] 126 Irayt gegmemek mere aded ve tahsi-
sati dahUinde behernin ayhk ucretinin tayini 
vekalete aittir. 

[3] 75 Urayt gegmemek uzere aded ve tahsi-
sati dahilinde beherinin aylik ucretinin tayini 
vekalete aittir. 

[4] 40 Urayt gegmemek Uzere aded ve tahsi-
satt dahUinde beherinin ayhk ucretinin tayini 
vekalete aittir. 

[5] Azami 50 Urayt gegmemek uzere aded ve 
tahsisatt dahilinde beherinin ayhk ucretinin ta
yini vekalete aittir. 

[6] Azami 40 Urayt gegmemek uzere aded ve 
tahsisatt dahilinde beherinin ucretinin tayini ve
kalete aittir. 

(S . Sayisi : 158 ) 



D. 

3 
5 
5 
6 

5 
6 
7 

10 

[2] NTJMARALI OETVEL 

Memuriyeti 

Orman umuni miidiirii 
Mlitehassis miisavir 
Birinci sinif ziraat miidiirii 
Hara miidiirii 

[3] NUMARAL OETVEL 

L - CETVELt 

Merkez teftis heyeti reisligi 

Birinci sinif miifettis 
Ikinei » » 
t)giincii» » 
Ikinei sinif miifettis muavini 

11 Memur 

Baytarhk isleri umum mudurliigu 

5 Baytar isleri umum miidiir 
muavini . 1 

5 Miitehassis miisavir 3 

6 §ube miidiirii 3 

muavini 

— 34 -
D. 

Aded Maas 

100 
80 
80 
70 

80 
70 
55 
35 
25 

80 
80 
70 
55 
40 

40 

35 

30 
25 

Orman isleri umum mudurliigu 

9 §ube imiidiir muavini 12 
\0 Sef (Orman miihendis veya 

miihendis muavini) 6 
11 Miihendis veya miihendis 

muavini 7 
12 Miihendis muavini 2 

Ziraat isleri umum mudiirlugii 
tasra teskildh 

L - CETVELt 

4 Mmtaka ziraat basmiidurii 4 
5 Birinci sinif ziraat miidiirii 4 
6 Ikinei sinif ziraat miidiirii 7 
7 t}§uncii » » » 3 
9 Besinci » » » 5 
7 Birinci sinif mmtaka ziraat 

maitehassisi 8 55 

90 
80 
70 
55 
40 

10 

11 

12 
14 
15 
16 

Memuriyeti 

10 Birinci sinif ziraat muallimi 
11 Ikinei » » » 
12 "tyjuncii » » » 
13 Dordiincii» » » 
14 Birinci sinif katib 
15 Ikinei » » 
16 UQiincii » » 

Makinist mektebleri 

8 §ef 1 

Tavuk yetistirme istasyonlari 

9 §ef 
11 Asistan 

Baytarhk isleri umum mudurliigu 

Mmtaka baytar bas miidiirii 
Mmtaka baytar bas miidiirii 
Baytar miidiirii 
Baytar miidiirii, yetistirme 
mutehassisi ve tahaffuzhane 
miidiirii 
Baytar miidiirii, zootekni 
mmtaka miitehassisi ve ta
haffuzhane baytari 
Baytar ve muavin baytar fen 
memuru 
Baytar, muavin baytar ve 
fen memuru 
Muavin baytar ve fen memuru 
Hayvan saglik memuru 
Hayvan saglik memuru 
Hayvan saglik memuru 

23 

40 

Aded 

45 
44 
77 
92 
14 
21 
12 

Maas 

35 
30 
25 
22 
20 
17,6 
16 

45 

40 
30 

90 
80 
70 

55 

45 

35 

62 
97 
72 
67 
66 

30 
25 
20 
17,5 
16 

Baytari hakteriyoloji ve seroloji hifzissiliha mii-
esseseleri 

11 
12 

14 

Mlitehassis miidiir 
Miidiir muavini 
Birinci sinif miitehassis sef 
serom miidiirii 
tlgiincii sinif sef ve birinci 
smif asistan 
Muhasib ve mutemed 
Ayniyat memuru ve nmha-
sib, mutemed 
Muhasebe memuru, evsati, 
zeriye memuru ve katib 

80 
70 

2 55 

3 
2 

2 

3 

40 
30 

25 

20 
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35 
t>. 

5 
6 

9 
11 

7 
14 

Memuriyeti Aded Maas 

10 

11 

9 

10 
11 
12 
14 
12 
14 
16 
17 
18 

Zootekni miiesseseleri 

Hara miidiiru 3 
Hara veya inekhane mii
durii 2 
§ef 3 
Muhasib, ayniyat memuru 
ve katib 5 

Aygtr depolan ve inekhaneler 

Depo miidiiru 2 
Miirebbi, muhasib, ayniyat 
yardimcisi ve katib 18 

Orman isleri umum mudw'lugii 

Tasra 

Birinei smif orman bas mii-
hendisi 
Ikinci smif orman bas mii-
hendisi 
Tl^iinou. smif orman bas .mii-
hendisi 
Birinei smif orman muavin 
bas miihendisi 
tinci smif orman muavin 
bas miihendisi 
Birinci smif orman miihen
disi 
Tkinci sin if orman miihen
disi 
tTguncu smif orman miihen
disi 
Birinei smif kidemli orman 
miihendis imuavini 
Ikinci » » » 
TJsuncu » » » 
Birinei smif orman miihen
dis imuavini 
Ikinci » » » • 
"Ogiincii > » » 
Dordiineii » » » 
Besinci » » » 
Birinci smif orman ibasbekgisi 
Ikinci » » » 
Birinci smif orman bekgisi 
Ikinci » » » 
Ugiincii » » » 

80 

70 
40 

30 

55 

20 

4 

5 

17 

15 

•28 

15 

19 

20 

1 
1 
1 

1 
1 
15 
31 
9 
3 
8 
15 
22 
125 

90 

80 

70 

55 

45 

40 

35 

30 

70 
55 
45 

40 
35 
30 
25 
20 
25 
20 
16 
14 
12 

D. Memuriyeti Aded M<aa<s 

19 Dordiineii » 872 10 

L - CETVELt 

Pamuk isleri miidurlugu 

Miidur 
» 
» muavini 

Pamuk yetistirone eksperi 
Birinci smif sef 
Ikinci » » 
Birinci sinif asistan 

» » kontrol memuru 
Ikinci » » » 
Birinei smif mesul muhasib 
Ikinci > » » 
Birinci smif ayniyat memuru 
Ikinci » » » 

1 
3 
1 
2 
6 
5 
4 
17 
5 
2 
2 
3 
1 
1 

80 
70 
55 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
22 

[4] NUMARA.LI CETVEL 

Memuriyeti Aded tlcret 

Ziraat fen musaviri 
Miicadele teknik §efi 

Miicadele teskilaU 

Miicadele basmiifettisi 
Miicadele miifetti§i 

> miidurii 
» > 
» memuru 
» > 
» > 

Miidiir 

Miitehassis 

1 
1 

1 
3 
7 
4 
17 
7 
12 

300 
165 

250 
175 
150 
130 
108 
85 
75 

e fdmigatuar . 

1 
1 
1 

165 
120 
165 

Tohum tslah istasyonlan ,deneme tarlalan, 
oretme giftlikleri 

Miitehassis 
» 

250 
200 
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Aded Ucret 

§ef 
» 

Fen memuru 
Bagasistan 
Asistan 

160 
150 
126 
98 
84 

Islah ve deneme enstitiisii ve istasyonlari 
ve fidanltklar 

Mudur 
?ef 
Asistan 
Tohum temizleme evi sefi 

3 165 
1 126 
1 108 
1 135 

Ipek Mcekgilik enstitusii ve mektehleri 

Boeekcjlik enstitusu mudtiru 
» » asistani 

Muallim 

Asistan 

Mutehassis 

Mnkinist mektehleri 

Tavukguluk enstitiisii 

Pamuk isleri 

175 
98 

100 

100 

Miemuriyeti Aded tJcret 

1 250 

9ef 
Fen meimiru 
Ikinci sinif mutehassis 
Asistan 

Mutehassis usta basilar 

MJiitehassis ustabasilar 

Mintafea miioadele miifettisi ve baytari 
fen miisaviri 
Sigir yetistirme tnuisaviri 
Inekhane mudurii 
Islah mufettigi 
Tahaffuahiane uniiduru 
Aygir deposu ve inekhane miitehas-
sis baytari 
Miieadele baytari 
Miiciadele biirosu bassekreteri 
Orman kamiseri 

> » 
» » muavini 

Orman fen memuru 
> » » 

150 
100 
175 
84 

175 
170 
120 

2 
1 
1 
2 
1 

2 
1 
1 
4 
6 
1 
7 
6 

250 
200 
180 
175 
170 

120 
100 
125 
200 
150 
150 
150 
100 
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Butge encumeni mazbatasi 

T. B. M. M, 
Biltge encumeni 7 -V -1937 
M. No. 100 
Esas No. 1/678 

Yiiksek Reislige 

Ziraat Vekaleti vazife ve teskilatina dair olup 
Basvekaletin 13 - I - 1937 tarih ve 6/110 sayili 
tezkeresile Yiiksek Meclise gonderilen kanun la-
yihasi Ziraat eneiimeni mazbatasile birlikte encii-
menimize havale edilmekle Ziraat Vekaleti siyasi 
miiste§ari Riza Brten ve Maliye Vekaleti siyasi 
miiste§ari Faik Baysal hazir olduklari halde tet-
kik ve miizakere edildi. 

Yurdun ekonomik varligmin ana temelini te§-
kil ve tiirk vatanda§larinm hemen umumunu pek 
yakmdan ilgilendiren ziraat, veteriner ve orman 
islerinden beklenilen faydali istihsal ve temine el-
verisli teskilat ve mekanizmanin miistakar bir su-
rette kurulup galigabilmesine matuf olan ve bu 
gayenin meydana gelmesini biran evvel tahakkuk 
ettirmek emelile hazirlanmis, bulunan bu karrnn 
layihasi esas itibarile encumenimizce de kabule 
§ayan g6rulmu§ ve yalniz a§agida yazili sebebler 
dolayisiyle bazi maddelerinde bir kisim degisjk-
likler yapilmasi zarareti hasil olmu§tur: 

1 — Ormanlarm i§letme ve idarelerine dair 
olup 18. IV. 1937 tarih ve 3116 numarali kanu-
nun Yiiksek Meelisee kabul ve tedvininden evvel 
bu layihanm hazirlanip gonderilmis, ve ona gore 
de Ziraat enciimenince mazbatasi tanzim kilin-
mis olmasmdan vekaleti terkip eden ziraat vete

riner ve orman umum mudurliiklerine aid hiikum-
ler tabiatile hep bir layiha igerisine siki§tirilmi§ 
bulunmaktadir. Halbuki yukarda adi gec,en or
man kanununa gore orman miidiirlugu. hiikmi 
gahsiyeti haiz bir miiessese §eklini alinca bu vasfi 
ta§ryan diger idareler gibi ayri bir kanunla va
zife ve teskilatmm tesbit edilmesi lazimgelecegin-
den enciimenimiz de orman umum miidiirlugu 
hakkmdaki hukumleri bu layihadan ayirarak 
bash basina ayri bir proje halinde arzini miina-
sip gormiigtiir. 

2 — Bir taraftan pamuk dokuma sanayiimi-
zin muhtac, oldugu iptidai maddelerin yetistiril-
mesi ve bu sanayiin inki§af nisbetinde de istih-
salin Qogaltilmasile beraber cinslerinin de islahi 
ve istandardize edilmesi, obiir taraftan da doviz 

kaynaklanmizin arttirilmasi bakimmdan yurdu-
muzda pamuk ekiminin ehemmiyetinin git-
tik^e arttigmi goz oniinde tutarak ona gore 
teskilatlandirmagi zaruri bulan Hukumetimi-
zin ve Ziraat enciimeninin bu husustaki miita-
lealari Encumenimizce de muvafik goriilmiistur. 

3 — Zirai subelerin en muhimlerinden olup 
memleket ihracatinin baslicalarmi teskil eden 
iiziim, incir, portakal, zeytin, fmdik, fistik, el-
ma ve sair meyveli agacjarm islah ve teksir 
islerile daha etrafli ve ehemmiyetlerile miite-
nasib bir surette ilgilenerek yakmdan takib ve 
dolayisile bag ve bah§e sahiblerinin inkisaf ve 
bilgili bakim ve iiretme hususundaki arzu ve 
isteklerinin biran evvel tahakkukunu temin ede-
bilmek maksadile Ziraat encumeninin kabul 
ettigi meyvecilik, subesi tesisi liizumu Encu
menimizce de kabule sayan goriilmus, bundan 
baska yurdumuzda inkisafi pek faydali goriilen 
sebze ve giQekcjilik ile bahge mimarisi islerile 
ugrasacak ayri bir subei idariyenm ihdasi da 
karar altma almarak ona gore hiikiimler kon-
mustur. 

4 — Veteriner umum miidiirliigiine aid hii-
kiimlerde yapilan degisiklikler kelime veya 
ciimle tashihatindan baska bir sey degildir. 

5 — Diger idari subelere temas eden hiikiim-
lerdeki degisiklikler ise Yiiksek Meelisee sim-
diye kadar kabul ve tasvib olunmus esaslara 
uygunlastirmak iizere yapilan tadilattan ibaret-
tir. 

6 — Layihaya Ibagli teskilat kadrosu tetkik ve 
miizakere olunurken Bevletin diger daireleri tes
kilat ve kadrolari daima goz oniinde tutulmus, 
mali bakimdan aralarcndaki nisbet ve ahemgin 
haleldar olmamasma ehemmiyetli bir surette dik-
kat edilmistir. 

7 — Muvakkat ibirinci maddedeki (Halen 
bulunduklari dereoede ) kaydinin mevcudiyeti 
bu madde ile telafi edilmek istenilen magdu-
riyetlere nihayet vermeyeoegi cereyan eden mii
zakere netieesinde anlasilmistir. §oyle ki : 
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Barem kanununun nesrinden sonfia Ibir dere-
oede bir kac, terfi nmddeti ge§irmis olan bir 
memurun bir aralik yukaridaki derecede vuku 
bulan bir mtinhale terfi etmesi ve arkadasjari-
nm da eski derecelerinde kalniis olmalari miim-
kundur* Muvakkat madde teklif veghile mu-
talea olundugu zaman halen bulunduklari de-
recede gegirilen terfi mtiddetleri nazari itibare 
almarak bu gibilerin terfilerini temin edecegine 
gore bir derece terfi etmis olanlarm evvelki 
derecede geQirdikleri terfi mtiddetleri nazari 
itibare almamiyarak magduriyetlerine meydan 
verilmis bulunacaktir. Buna mahal kalmamak 
i§in (Halen bulunduklari derece) tabiri yerine 
(Bulunduklari derece) tabirinin konulmasma 
ve maddenin bu suretle degistirilmesine ve bir 
de maddeye terfi ettirileceklerde ehliyet kaydi-
nin aranmasmi temiinen ehliyet kelimesinin 
ilavesine karar verilerek madde bu sekilde ya-
zilmi^tir. 

8 — Diger muvakkat maddelerin bir kis-
minin tay veya tadil edilmesi yukariki fikrada 
arzolunan esas ve prensibin tahakkuku ic/m. 
yapilan zarurj degisikliklerden ibarettir. 

9 — Hiikumet teklifinin 25 nci ve Ziraat en-
ctimeninin 40 nci maddelerinin son fikralarinin 
tayyi ve 23 ncti madde halinde tesbiti simidiye 
kadar Biitge kanunu layihalannda takib edilen 
usulden ileri gelmistir. 

10 — Devlet dalrelerinin hepsinde daimi 
hizmlette galisan ucretlilerin almiakta olduklan 
paralarm nraasa tahvili hakkinda olup encti-
menimize havale buyurulan kanun layihasi ya-
kmdatetkik ve mtizakere ohmarak iberayi tasvib 
Yiiksek Meclise arzedileceginden ayni imaksadi 

giideri muvakkat 3 ncii madde ve merbutati 
bu layihadan kaldirilmis ve bu suretle Ziraat 
vekaleti ucretli ve miistakar vazifeli meinur-
larinin da diger devair ticretlileri gibi yeknesak 
muamele gb'rmeleri tensib olunmustur. 

11 — Ekonomik bunye bakimindan esasi 
ziraat olan yurdumuzda zirai inkisafm her 
noktadan teminini gaye edinen bu layihanm 
incelenmesinde enciimenimiz vekalet teknik 
ve idare subeleri mekanizmasmin iyi isliyehil-
mesi imkanlarile beraber tasarrufa riayet emri 
muhimmini de goz oniinden kagirmamis ol-
dugundan urnumi kadro itibarile Hiikumet 
teklifinden dort yiiz ktisiir bin ve Ziraat en-
ciimeni tadilatindan da yedi yiiz kusiir bin li-
ranin indirilebilecegini miimkun gbrerek ona 
gore kadrolarda tashihat yapmis ve bu suretle 
vekalet butgesine ayri bir tahsisat ilavesine lti-
zum gbsterilmesinin oniine gegilmdstir. 

Umumii Heyetin tasvibine arzedilmek iizere 
Yiiksek Reislige sunulur. 

Reis 
Burdur 

M. $eref Ozkan 
Katib 

Istanbul 
F. Oyynen 

Kirklareli 
S. Odiil 

Mhis 
$evM Qiloglu 

Yozgad 
S. Igoz 

R. V. 
Isparta 

M. i'Jnsal 

Balikesir 
E. Adakan 

(Tiimiisane 
D. SaJcarya 

Ordu 
IT. Y\p,lmmi 

Kirsehir 
M. Seyfeli 

Bu M. M. 
Kastamionu 

T. Qoskam, 

Qoruni 
M. Ganlekin 

Izmir 
K. Inang 

Maras 
A. Tritoglu 

Manisa 
T. Turkoglu 
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BUTQE ENCttMENtNlN TEKLlFt 

Ziraat Vekdleti vazife ve te§Jcilat kanuv.u 
l&yihasi 

MADDE 1 — Ziraat Vekaleti, Devlet tegkila-
ti igerisinde memleketin ziraat, hayvan ve or-
man siyasalarinm tatbikine v* bu mevzulara gi-
ren iglerin iktisadi vaziyetlere gora tanzimine, 
islahma ve teskilatlandirilmasma ve inMsafma 
miiteallik hizmetleri ve umumi ve hususi kanun-
larm tahmil eyledigi vazifeleri yapmakla mti-
keUeftir. 

MADDE 2 — Ziraat Vekaleti, Icra Vekille-
rine dahil bulunan bir vekilin emrinde: 

Bir Miistegar, 
Bir Tefti§ Heyeti Reisligi, 
Bir Hususi Kalem Mudurliigu, 
tki Umum mudurluk, 
Hiikmi sahsiyeti haiz mtilhak bir umum mii-

jlurluk, 
Alti mudurluk, 
Bir Hukuk Miigavirligi 

tarafmdan idare olunur. 

Umum mudurliikler: 
1 - Ziraat i§leri, 
2 - Veteriner igleri, 
3 - Hiikmi gahsiyeti haiz orman i§leri. 

Mudurliikler: 
1 - Pamuk i§leri, 
2 - Zat igleri, 
3 - Levazim isleri, 
4 - Ne§riyat, 
5 - Evrak, 
6 - Seferberlik. 

Mii§avirlik: 
1 - Hukuk mii§avirligi. 

MADDE 3 — Muste§ar: 
Vekilin mu§avir ve yardimcisi ve vekillik 

dairelerinin mesul amir ve murakibidir. Vekale-
te aid biitun igleri vekil namina ve ondan alaca-
gi direktif dairesinde tanzim ve idare eder. 

MADDE 4 —. Tefti§ heyeti: 
Bir reis emrinde ba§mufetti§, miifetti§ ve 

miifetti§ muavinlerile bir teftig heyeti biirosun-
dan tegekkiil eder. 

MADDE 5 — Ba§mufetti§, miifetti§ ve mua-

vinler Ziraat Vekaletinin idare ve murakebesi 
altmda bulunan biitiin te§ekkiil ve miiesseseleri 
vekalet makammdan alacaklan emir ve talimat 
dairesinde tefti§e memurdurlar. 

MADDE 6 — Hususi kalem mudiirlugu: 
Vekaletin tegrifat, hususi ve mahrem iglerini 

ve vekilin emredecegi diger muhabere ve igleri 
ifa eder. 

MADDE 7 — Ziraat igleri umum miidurliigii: 
Ziraat vekilinin talimat ve direktifleri da-

hilinde asagidaki isleri gbriir: 
Memleketin ziraat siyasasmi yuriitmek ve 

yukseltmek, ziraat istihsalatmi iktisadi vazi
yetlere gore tanzim ve islah eylemek, istihsala-
tm iyilesmesine miiessir olacak islah, deneme 
ve uretme ve temizleme miiesseseleri kurmak, 
Ziraat mahsullerine zarar veren her turlti has-
talik, hasarat, hayvanlar ve tabii hadiselerle 
savasmak, bir bolgeden diger bir bolgeye ge-

Qebilecek ve yabanci memleketlerden gelebile-
cek hastalik ve hasarata karsi korunma tedbir-
leri almak ve dis iilkelerden getirtilecek her qe-
sid uretme vasitalarmm ithalini ve memleketten 
gikarilacak olanlarm da ihracmi murakabe, tah-
did ve men etmek, 

Ziraat sulama isletmesini yapmak ve ziraata 
aid kiigiik sulama ve kurutma tesisati viicude 
getirmek, 

Ziraat mahsiillerinin memleket i§in islenib 
kiymetlendirilmesine galismak ve bunun igin lu-
zumlu tesisati kurmak ve kurdurmak, zirai 
istihsalati canlandiracak ve gogaltacak teskilat 
meydana getirmek ve tetbirler almak, kby 
ekonomisinin diizeltilmesine ve diizenlenmesine 
ugrasmak ve ziraat tedrisatmi teskHatlandir-
mak, ziraat alat ve makinelerini yaymak, tes-
vik ve murakabe etmek ve ziraat oda ve kurum-
larmi canlandrrmak ve murakabe etmek ve hu
susi kanunlarla yapilmasi kendisine verilen is
leri yapmak ve ziraat mevzuuna taalluk eden 
bilciimle hizmetleri gormekle mukelleftir. 

MADDE 8 — Ziraat igleri umum mudiirliigu: 
A - Merkez, 
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B - Vilayetler, 
C - Yabanci memleketler, 
Kismilarma aynlmislardir. 
A - Merkez : 
1 - Hububat, 
2 - Ticaret ve sanayi nebatlan, 
3 - Bakliyat, yem nebatlan, mera ve gayrr-

lar, 
4 - Ziraat alat ve makinalan, 
5 - Bagcilik, 
6 - Meyvecilik, 
7 - Sebze ve gigek ve bahge mimarisi, 
8 - Ziraat sanatlari, 
9 - Zirai miicadele, 

10 - Ziraat tedrisati, 
11 -Idare, ziraat odalari ve zirai kurumlar, 
12 - Zirai ekonomi (Devlet giftlikleri, ziraat 

isletmeleri, himaye, tesvikler ve kredi 
isleri), 

13 - Koyciiltik, 
14 - Sulama ve kurutma isleri. 
§ubelerine aynlmistir. 
B - Vilayetler teskilati : 
1 - Mmtaka ziraat basmudiirleri, 
Ziraat mtidurleri, 
Mmtaka ziraat miitehassislari, 
Ziraat muallimleri ve katiblerden ibarettir. 
2 - Zirai miiesseseler: 
Bu miiesseselerin igleri kadrolarmdaki me-

murlarla yuriitulur. 
3 - Zirai miicadele: 
Reis, miidiir, liizumu kadar memurlardan te-

gekktil eder. 
4 - Ziraat tedrisati: 
Kanunlarma ve bu kanunlara bagli kadrola-

rma gore idare olunur. 
0 - Yabanci memleketler: 
Roma beynelmilel ziraat enstitiisii delegesi 

ve yabanci memleketler ziraat ate§elerinden ve 
fen memurlarmdan miirekkeptir. 

MADDE 9 — Pamuk igleri mudiirliigii: 
Ziraat Vekilinin talimat ve direktifleri da-

hilinde a§agidaki igleri goriir: 
Pamuklanmizm islahi, ekim sahasmm genis-

letilmeai, maliyet fiatlarmm azaltilmasi husu-
sunda lazim gelen biitiin tedbirleri alir. 

MADDE 10 — Veteriner i§leri nmum miidiir-
l u p : 
, Ziraat Vekilinin talimat ve direktifleri dahi-

linde a§agidaki igleri goriir: 
Memleket hayvanlarmm sihhatlerini koru-

mak ve kendilerine zarar veren her ttirlii amil-
lerle savagmak, hayvanlardan insanlara gegen 
liastaliklar bakimmdan hayvanlan ve maddele-
rini insanlara zarar vermiyecek bir hale getir-
mek, vasiflarmi yiikseltmek, verimlerini ve 
sayilarmi gogaltmak. Her tiirlii hayvan mahsul-
lerile hayvan meskenlerini ve yiyeceklerini mu-
ayene, murakabe, tahlil emek. Hayvan hastalik-
lannda kullanilan kimyevi ve biyolojik miistah-
zarati muayene ve murakabe etmek ve liizumlu-
lanni yapmak, hayvan hastahklarmda kullani
lan asi ve seromlan yapmak ve harigten ge-
lecekleri muayene ve murakabe etmek ve bun-
lara aid enstitu, laboratuar, tetkik ve muaye
ne ve tahlil istasyonlan ve hudud kapilari ve 
iskelelerde veteriner tahaffuzhaneleri agmak. 
Memleket i§erisinde hayvan parklan tesis etmek 
ve isletmek, ahar tarafmdan agilacak bu kabil 
kurumlarm kurulmasma musaade ve faaliyetle-
rini kontrol etmek. Ehli hayvanlarm vasiflarmi 
yiikseltmek, verimlerini ve sayilarmi gogaltmak 
bakimmdan haralar, depolar, inekhaneler, or-
nek agillan, tay giftlikleri, tay depolan (le-
mont), binicilik mektebleri ve emsali kurumlar 
agmak ve idare etmek, sergiler, yan§lar ve 
miisabakalar tertib etmek. Hayvan pazar ve pa-
nayirlarmi, sergi yerlerini, ekarisaj tesisatmi 
teftig ve idare etmek. Serbest veteriner olmak 
istiyenlere ruhsat vermek, tescil etmek ve mua-
yenehanelerini kontrol ve teftig etmek, hayvan 
sagligi memur mekteblerini acmak ve bu unvan-
la memur yetigtirmek, nalbant mektebleri ag-
mak, nalbantlan tescil etmek, nalbantlik sana-
tma ruhsat vermek ve nalbant diikkanlarmi 
kontrol etmek. Hayvan dispanserleri, klinik ve 
hastanelerini agmak, idare etmek ve agilmis 
bulunanlan kontrol ve teftig eylemek. Hayvan 
teghizatmm tensik ve tevhidini temin etmek, 
hayvancilik iglerile ilgili olarak tegekkiil eden 
kurumlarm faaliyetlerini teknik bakimmdan 
kontrol ve teftis ederek direktif vermekle mii-
kellefto. ^f% 

MADDE 11 — Veteriner igleri umum mii-
diirliigu: 

A - Merkez 
B - Vilayetler 

kismilarma ayrilmigtir. 
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A - Merkez : 
1 - Salgm hastaliklar, 
2 - Tahaffuzhaneler, 
3 - Paraziter hastaliklar, 
4 - Hayvan hareket ve sevkryati, pazar ve 

panayirlar, 
5 - Teghizat ve idare, 
6 - Saglik miiesseseleri ve hastaneler, 
7 - Atcilik (Katir, esek dahil), 
8 - Koyun ve kegi, 
9 - Deve ve sigircdik, 

10 - Tabii ve suni srfad, 
11 - Haralar, 
12 - Sergiler, kosular ve musabakalar, 
13 - Soy kutugii (Nesilname). 
§ubelerine ayrilmistir. 

B - Vilayetler : 
1 - Vilayetler veteriner isleri teskilati: 
Bu teskilat memleketin hayvan isleri vaziye-

tine gore kurulur. 
2 - Muesseseler : 
Bakteriyoloji ve seroloji ve hifzissihha mii

esseseleri ve tahaffuzhaneler , distofajin labo-
ratuari, 

Tedrisat, 
Hastaneler, 
Haralar, 
Aygrr depolari, 
Tay giftlikleri, 
Kara sigrr damizlik evleri, 
Ornek agillan, 
Buga ve tay depolari, 
Sifad istasyonlarmi. 
Ihtiva eder. 

MADDE 12 — Zat isleri mudiirliigu : 
Zat isleri bir miidiiriin idaresi altmda bir 

muavin ile sicil, tahakkuk, tahsis ve muamelat 
burolarmdan miirekkebdir. 

Zat isleri mudurliigii vekalete aid resmi zat 
islerini takib ve tescil eder. 

MADDE 13 — Levazim mudurliigu : 
Levazim isleri bir mudiirun idaresi altmda 

Vekaletin merkez ve vilayetler teskilatma aid 
levazim islerini gorur. 

MADDE 14 — Nesriyat miidiirlugii : 
Nesriyat isleri, bir mMiiriin idaresi altmda 

mesleki mecmualar, haritalar, biiltenler, bro-

siirler, kitablar tabi ve ne^redilmis faydali eser-
leri tedarik, terciime, filim ihzan, istihbarat, 
propaganda ve bu maksatlara miiteferri hizmet-
leri ifa eder. 

MADDE 15 — Evrak mudiirliigii: 
Evrak isleri bir miidiiriin idaresinde Veka

lete aid gelen, giden biitiin evraki intizam ve 
siiratle kayid, mahallerine sevk ve teslim ile mii-
kelleftir. 

MADDE 16 — Seferberlik mudiirliigu : 
Bir miidiiriin idaresinde hususi talimatna-

mesinde yazili isleri goriir. 

MADDE 17 — Hukuk miisavirligi : 
Hukuk miisaviri Vekalet teskilatmm inki-

sam eyledigi daire ve subelerin tertib ve tanzim 
edecekleri mukavele ve sartname projelerini mii-
talea, kanuni hukuki icablarmi tesbit ve tat-
bikattan dogan ihtilaflan tetkik ile neticelerini 
miitalea seklinde tayin ve memurlarm vazifele-
rinden miitevellid adli ve inzibati i§lerle Veka-
letten havale edilecek sair isler uzerinde mii-
talealanni beyan eder. 

MADDE 18 — Ziraat vekaleti merkez, vila
yet ve yabanci memleketler teskilatma dahil 
memurlarm derece, aded ve maaslarmi goste-
ren ve bu kanuna bagli cetvel, 1452 sayili tea-
diil kanunu ile zeyil ve tadillerine bagli cetvel-
lerin Ziraat vekaletine aidkisimlan yerine kon-
mustur. 

MADDE 19 — Merkez ve vilayetler te§kila-
tma dahil bulunan maa§li ve ucretli teknik me-
mur ve mustahdemler lttzumu halinde aldiklan 
maa§ ve iicretle vekalete aid her hangi bir is, 
igin (orada vekalet teskilati ve miinhal vazife 
bulunup bulunmamasiyle mukayyet olmadan) 
tayinlerindeki usule gore icab eden yerlerde kul-
lanilabilirler. 

MADDE 20 — Ziraat Vekaletini alakadar 
eden i§lerle i§tigal etmek iizere hususi idare ve 
belediyeler tarafmdan istihdam edilen maasli 
veya ucretli teknik memurlarm tayinlerinin tas-
diki Ziraat Vekaletine aiddir. 

MADDE 21 — Ziraat Vekaletini alakadar 
eden i§lerle ugra§an te§ekkiil, miiesseselerle, 
hususi idare ve belediyelerce istihdam edilen me
murlarm teknik islerini teftis ve murakabeye 
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Ziraat Vekaleti selahiyetlidir. 

MADDE 22 — Tiirkiye Cumhuriyeti hudud-
lan dahilinde veteriner i§lerile i§tigal etmek ve 
ziraat ve orman miihendislikleri yapabilmek igin 
bunlara aid fakiilte veya yiiksek mekteblerden 
mezun olmasi ve diplomalarmin vekalet tarafm-
dan tasdik edilmis bulunmasi sarttir. 

Yabanci memleketlerden diploma almi§ olan-
larm memleket iginde veteriner, ziraat ve or
man muhendisi unvanini ta§ryabilmeleri igin 
bunlara aid faktiltelerde verecekleri kollekyum 
imtihanmda muvaffak olmalan sarttir. Mukte-
seb haklar mahfuzdur. 

MADDE 23 — Vekalet teknik hizmetlerine 
ilk gireceklerin yiiksek veya orta derecede mes-
leki tahsillerini bitirmis, diploma veya saha-
detname almis olmalan sarttir. 

MADDE 24 — Tayini vekillige aid vilayet-
ler memurlannm tayin ve terfileri aid olduk-
lari Umum miidur ve umum mudiirluk sube 
mudiirlerinden miitesekkil heyetin intihabi ve 

umum miidiirun inhasi ve vekilin tasvibi ile, 
sube mudurlerinin ve miitehassis miisavirlerin 
tayin ve terfileri - terfie mustahak olanlarm si-
cillerini de ihtiva etmek tizere - Umum mudurliik 
tarafmdan tanzim edilecek liste uzerinden 
vekaletce intihab ve icra olunur. Diger memur-
larm tayin ve terfileri de aid oldug-u dairenin 
teklifi ve makamm tasvibile yapilrr. 

MADDE 25 — Ziraat, Orman ve veteriner 
umum miidur ve fen islerinde istihdam edilecek 
memurlarm mesleklerinin miintesibi olmalan 

42 — 
I §arttrr. 

MADDE 26 — Ziraat vekaleti merkez, vila-
yetler teskilatmda dahil maa§li ve iicretli me
murlarm gdrecekleri isler kanunun tatbikin-
den itibaren nihayet bir yil iginde yapilacak 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanun meriye-
te gegdigi tarihte vekilligin ve vekillige bagli Or
man umum mudurlugTiniin merkez ve vilayetler 
maasli kadrolarmda meslek tahsilini bitirmis 
bilumum memurlar bulunduklari derecede 1452 
numarali kanunun meriyetinden sonra ka§ ter-
fi miiddeti gegirmislerse her terfi muddeti igin 

.bir derece hesabile bu kanunun mevkii tatbika 
vazmda bir defaya mahsus olmak tizere ve eh-
liyet aranmak kaydile terfi ettirilebilirler. 

I Bu suretle terfi ettirilenler 1452 sayili ka
nunun 8 nci maddesindeki bir dereceden fazla 
terfi edenlere mahsus hukumler dairesinde 
maas alirlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanun meri-
yete girdigi gunden itibaren bag-li kadro cet-
velinde gosterilen kadrolari servisi itibarile tig 
ay zarfmda tedricen tatbika Ziraat vekili sala-
hiyettardir. Her servise aid tatbikat yapilmcaya 
kadar halen cari kadrolar tatbik olunur. 

MADDE 27 — Bu kanun 30 mayis 1937 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 28 — Bu kanunun hukumlerini ic-
I raya Ziraat vekili memurdur. 
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CETVEL 

Derece Menmriyetin nevi Aded Maa§ 

Merkez 

2 Mustegar 1 125 

Husust halem 

7 Miidiir 1 55 
10 gef 1 35 
11 gifre memuru (Muamelat memurlugu-

nu yapar.) 1 30 
12 Memur 1 25 
14 Katib 1 20 

Tefti§ heyeti 

3 Reis 1 100 
4 Ba§mufetti§ 3 90 
5 Birinei sinif miif etti§ 3 80 
6 Ikinci sunf miif etti§ 3 70 
7 tTcjincii smif miif ettis, 8 55 
9 Birinei sinif miif etti§ muavini 6 40 

10 Ikinci sinif miif etti§ muavini 1 35 

TefH§ burosu 

8 gef 1 45 
12 Memur 2 25 
14 Evrak Memuru 1 20 

Ziraat i§leri umum mudurlugu 

Merkez 

3 
5 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 

5 
7 
9 

Umum miidiir 
Umum miidiir muavini 
Ba§ miigavir 
Miitehassis miigavir 
gube miidiirii 
§ube miidiir muavini 
§ube miidiir muavini 
gef 
Memur 
Memur 

Pamuk i§leri 

Pamuk i§leri miidiirii 

mudurlugu 

Pamuk igleri miidiir muavini 
Merkez yazi i§leri §efi 

1 
1 
1 
6 
8 
6 
8 

14 
14 
14 

1 
1 
1 

100 
80 
90 
80 
70 
45 
40 
35 
30 
25 

80 
55 
40 
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Derec 

9 

11 
12 
12 

3 
5 
4 
5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

4 
8 

10 
11 
11 
12 
14 
12 

7 
9 

11 
12 
11 
14 

5 
10 
12 
14 

;C Memuriyetin nevi 

Merkez propaganda, istihbarat ve ista-
tistik i§leri §efi 
Merkez liesab i§leri memuru 
Dosya memuru 
Katib 

Veteriner isleri umum miidurlugu 

Umum miidiir 
Umum miidiir muavini 
Miitehassis miigavir 
Miitehassis miigavir 
§ube mudiiru 
§ube mudiirii 
§ube miidiir muavini 
§ef 
Memur 
Mernur 
Memur 
Katib 
Katib 

Zat i§leri mudmiugu 

Miidiir 
Miidiir muavini 
§ef 
Birinci sinif memur 
Teknik memuru 
Tahsis memuru 
Evrak memuru 
Memur 

Levazim mudurUlgil 

Miidiir 
§ef ve ayniyat muhasibi mesulii 
Birinci simf memur 
Memur 
Mutemet 
Katib 

Ne§riyat mudurlugu 

Miidur 
§ef 
Memur 
Katib 

Aded 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
7 
6 
7 
7 
6 
3 
3 
3 
6 
9 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
2 
1 
1 
5 

1 
1 
1 
1 

Maa$ 

40 
30 
25 
25 

100 
80 
90 
80 
70 
55 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 

80 
45 
35 
30 
30 
25 
20 
25 

55 
40 
30 
25 
30 
20 

80 
35 
25 
20 
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Derece Memuriyetin nevi Adcd Maa$ 

Evrdk mudurlugu 

8 MMiir 
9 Miidiir muavini 

10 gef 
12 Memur 
14 Katib 

Seferberlik mudurlugu 

5 Miidiir [1] 
10 gef 
11 Grafik memuru 
14 Katib 

Hukuk milsavirligi 

4 Hukuk mu§aviri 
6 Hukuk mu§avir muavini 

11 Birinci sinif memur 
10 Tetkik memuru 

Ziraat umum mudurlugu vildyetler te§kilati 

4 Mmtaka ziraat bagmuduru 
5 Birinci smif ziraat miidurii 
6 Ikinci smif ziraat mudiirii 
7 tlc,uncii smif ziraat mudiirii 
8 Dordiincii smif ziraat miidiirii \\%] 
9 Be§inci smif ziraat miidiirii J*- ' 
7 Birinci smif mmtaka ziraat miitehassisi 
8 Ikinci smif mmtaka ziraat miitehassisi 
9 tlcjincu. smif mmtaka ziraat miitehassisi 

"*0 Birinci smif ziraat muallimi 
11 Ikinci smif ziraat muallimi 
12 tlcjincii smif ziraat muallimi 
13 Dordiincii smif ziraat muallimi 
14 Birinci smif katib 
15 Ikinci smif katib 
16 tTQiincii smif katib 

Yabanct memleketler te§kildti 

4 Roma Beynelmilel ziraat enstitiisii 
delegesi . 1 90 

1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

kilati 
7 
6 
11 
12 
15 
18 
8 
8 
12 
50 
80 
91 
92 
20 
24 
24 

45 
40 
35 
25 
20 

80 
35 
30 
20 

90 
70 
30 
35 

90 
80 
70 
55 
45 
40 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

[1] Muadili iicret olarak verilebilir. 
[2] Yalmz eski dorduncii ve hesinci stntf ziraat mildiirlukleri hu ka-

nundaki dordiincii ve hesinci smif ziraat mudiirliiklerine muadildir, 

*(S. Sayisi : 158) 



— 46 — 
Dereee Memuriyetin nevi Aded Maa§ 

4 
1 

2 
2 
3 
10 
10 
12 
12 
21 

1 
1 
4 
1 
4 
4 
4 

80 
30 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 

5 Yabanci memleketler Ziraat ate§esi 
11 Fen memuru 

Zirai milcadele 

5 Miicadele reisi 
6 Miidiir 
7 Miidiir 
8 Ziraat miicadele bag teknisyeni . 
9 Ziraat miicadele teknisyeni 

10 Ziraat miicadele teknisyeni 
11 Ziraat miicadele teknisyeni 
12 Ziraat miicadele teknisyeni 

Miicadele enstitilsu ve istasyonlari 

5 Miidiir 
6 Miidiir 
7 Ha§arat veya emraz miitehassisi 
8 Birinci smif §ef 
9 Ikinci sinif §ef 

10 Birinci smif asistan 
12 Ziraat miicadele teknisyeni 

Islah ve deneme istasyonlari deneme tarlalan, ilretme ve 
ornek giftlikleri, yonca tohumu temizleme evleri 

5 Miidiir 
6 Miidiir 
7 Miidiir 
8 Birinci smif §ef 
9 Ikinci smif §ef 

10 Birinci simf asistan 
11 Ikinci smif asistan 
12 Mutemet ve katib 
13 Mutemet ve katib 
14 Mutemet ve katib 
14 Ayniyat memuru 
15 Ayniyat memuru 
16 Ayniyat memuru 

Bag ve hahge ziraati enstitilsu, istasyon ve Idboratuarlan, 
ornek ve tohum yetistirme oahgeleri ve fidanhklar 

5 Miidiir 
6 Miidiir 
7 Miidiir 
8 Birinci smif §ef 
9 likinci smif §ef 

10 Birinci simf asistan 

2 
4 
5 
5 
6 
15 
17 
3 
4 
4 
3 
4 
4 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
20 
17,5 
16 

2 
4 
5 
4 
5 
3 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
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Derece . Memuriyetin nevi Aded 

5 
3 
5 
4 
5 
6 

Maa? 

30 
25 
22 
25 
22 
20 

11 Ikinci sinif asistan 
12 Birinci smif fen memuru 
13 Ikinci smif fen memuru 
12 Birinci smif mutemed ve katib 
13 Ikinci smif mutemed ve katib 
14 tlc,uncu. smif mutemed ve katib 

Jpekhdcekgilik enstitusil ve kislaklar, bogma, fiskirtma ev
leri, ipekbocegi kontroloru 

5 Miidiir 
10 Birinci smif asistan 
12 Birinci smif mutemed ve katib 
11 Kiglak memuru 
11 Birinci smif ipekbocegi kontrolom 
12 Ikinci sinif ipekbocegi kontrolom 

Ipekbocekgilik istasyonlan ve tohum yetistirme evleri 

7 Miidur 
8 Miidiir 

12 Tohum yetistirme evi fen memuru 

Makinist mcktebi 

8 gef 
9 Muallim 

12 Muallim muavini 
14 Dahiliye memuru 

Tavukguluk enstitilsu 

6 Miidiir 
8 gef 

10 Birinci smif asistan 
11 likinci smif aisistan 
12 Mutemet ve katib 
14 Ayniyat memuru 

Tavuk yetistirme istasyonlan 

9 gef 
11 Asistan 

1 
1 
1 
1 
3 
9 

%e 

2 
3 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

4 
4 

80 
35 
25 
30 
30 
25 

evleri 

55 
45 
25 

45 
40 
25 
20 

70 
45 
35 
30 
25 
20 

40 
30 

Tohum temi&leme evleri 

9 gef 2 40 

Ziraat milzesi 

7 Miidiir 1 55 
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Derece Memuriyetin nevi Adcd Mans 

2 
5 
3 
4 
7 
7 
14 
20 
20 
20 
3 
4 
4 
3 
2 
1 

80 
70 
55 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 
40 
35 
30 
25 
22 
20 

Pamulc i§leri mudilrlilgu 

Vildyetler te§kildti 

5 Miidiir 
6 Miidiir 
7 Miidiir muavini 
7 Pamuk yetigtircnc eksperi 
8 Birinci smif §ef 
9 Ikinci smif §ef 

10 Birinci smif asistan 
11 Birinci smif kontrol memu.ru 
12 Ikinci smif kontrol memuru 
13 fTcimcii smif kontrol memuru 
9 Birinci smif mesul muhasib 

10 ikinci smif mesul muhasib 
11 Birinci smif ayniyat memuru 
12 Ikinci smif ayniyat memuru 
13 Birinci smif ambar memuru 
14 ikinci smif ambar memuru 

Veteriner irteri umwn miidihrliigu 

Vildyetler te§hilati 

4 Mmtaka veteriner has, miidiirii 
5 Mmtaka veteriner has. miidiirii 
6 Veteriner miidiiru 
7 Veteriner miidiir, yetis.tirme niiiteluis-

sisi ve tahaffuzhane miidiirii 40 55 
8 Veteriner miidiir ve zootekni. mmtaka 

mutehassisi ve tahaffuzhane veteri-
neri 30 45 

9 Veteriner niiidiir ve kidcmii muavin 
veteriner ve fen memuru (J3 40 

10 Veteriner ve muavin veteriner ve feu 
memuru 56 35 

11 Veteriner, muavin veteriner ve fen 
memuru 

1.2 Muavin Veteriner ve fen memuru 
13 Muavin veteriner ve fen memuru 
14 Hayvan sag'lik memuru 
15 Hayvan saglik memuru 
16 Hayvan saglik memuru 
11 Veteriner 

5 
5 
13 

90 
80 
70 

225 
99 
29 
79 
103 
142 
50 

30 
25 
22 
20 
17,5 
16 
30 
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Derece Memuriyetin nevi 

Veteriner bakteriyoloji, seroloji ve hifzissihha 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

16 

17 

6 
7 
8 

10 
13 
11 

5 
6 
7 

8 

9 
10 
10 
10 
10 
11 

11 
12 
13 
16 

Miitehassis miidiir 
Miitehassis miidiir 
Miidiir muavini 
Birinci simf miitehassis, §ef ve serom 
miidiirii 
Ikinci smif §ef 
tTcuncii smif §ef ve biririci smif asistan 
Ikinci smif §ef 
Muhasib ve mutemet 
Ayniyat memuru muhasib ve mutemet 
Ambar, ayniyat, sevk, kiiltiir memuru 
Muhasebe memuru, kiiltiir memuru ve 
katib 
Muhasib, mutemet, ayniyat memuru ve 
katib 
Miivezzi 

Aded 

miiesi 

2 
3 
5 

4 
5 
5 
8 
2 
5 
6 

5 

6 
3 

Hayvan saglik memurlan ve nalbandlari 

Miidiir 
Muallim 
Muallim 
Dahiliye memuru 
Ayniyat memuru ve mutemet 
Eczaci 

Zootekni muesseseleri 

Hara miidiirii 
Hara veya inekhane miidiirii 
Hara veya inekhane miidiirii ve birinci 
smif miitehassis §ef, miidiir muavini ve 
bakteriyolok 
Hara miidiir muavini ve ikinci smif 
miitehassis §ef 
gef 
Hara gef muavini 
Ziraat memuru 
Mesul muhasib 
Miirebbi 
Hara veterineri veya laboratuar me
muru 
Muhasib, ayniyat memuru ve katib 
Hara ve inekhane ayniyat memurlan 
Muhasib ve ayniyat memuru 
Miirebbi, veznedar, aynivat memuru ve 
katib 

1 
1 
4 
1 
1 
1 

3 
5 

2 

4 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
6 
2 
2 

3 

Maas 

teseler 

90 
80 
70 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 

20 

16 
14 

70 
55 
45 
35 
22 
30 

80 
70 

55 

45 
40 
35 
35 
35 
35 

30 
30 
25 
22 

16 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maa$ 

Aycjir depolan ve inekhaneler 

7 Depo miidiirii 4 55 
8 Depo ve agil mudiiru 5 45 

10 Depo veya inekhane veterineri 3 35 
12 Ayniyat memuru ve mutemet 2 25 
13 Muhasib 1 22 
14 Miirebbi, muhasib, ayniyat yardimcisi 

ve katib 22 20 
16 Ayniyat memuru ve muhasib 4 16 

Merinos yetistirme tesMldh 

6 Merinos yeti§tirme ciftligi miidiirii 1 70 
7 Merinos hastaliklari ve suni tohumla-

ma miitehassislari, bakteriyolok ve 
parazitolok 5 55 

8 Merinos yetigtirme ve hastaliklar mii-
tehassisi 11 45 

8 Merinos yeti§tirme kontrol ve muha-
sebe memuru 3 45 

12 Katib 1 25 

TJmumi miifettislih m/usavirUkleri 

5 Miisavir 8 80 
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Btitge Enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Bulge Encumeni 
Mazbata No. 101 
Esas No. 1/678 

7- V-1937 

Yiiksek tteislige 

Ziraat vekaleti vazife ve teskilati hakkmda 
olub Basvekaletin 13-1-1937 tarih ve 6/110 sa-
yili tesjkeresile Yiiiksek Meclise gonderilerek En-
oiiineniinize havale edilen ve Enciimence miiza-
keresi ikmal edilib ayri bir mazbata ile llmiumi 
Heyetin Yiiksek tasvibine arzedilen kanun layi-
hasinda Orman umum mndurliigune aid olan 
hilkuimlerle Ziraat Eneiimeni metninin ibu kismi 
ihtiva eden maddeleri ormanlarimizm, sihhi as-

keri ve ekonomik bakimmdan olan ehefmmiyetleri 
g3z oniinde tutularak esas itibarile muvafik ve 
luzumlu igoriilmiisse de Orman urnum mudurlii-
guniin 3116 nuimarali kanunla Ziraat vekaletine 

bagli ve hiikml sahsiyeti haiz bir niiiiessese haline 
getirilmis olmasi ve ibu nevi idarelerin ise hususi 
bir kanunla vazife ve salaihiyetlerinm tesbiti 
zaruri bulunmus olmasi dolayisile Orman nirram 
mndurliigime aid hukiimlerin vekalet esas teski-
lat layihasmdan ayirt edilerek mustakil bir layi-
ha halinde arzi kararlastirilmistir. 

Bu esasa dayanarak tanzim lOlunan ibu layi-
hada Enciimeniimiz tarafindan yapilmisi olan de-
gisiklikler bir kisim maddelerin daimi hukumler-
den ziyade orman idaresinin intikal devresine 
taalluku dolayisile muvakkat madde olarak t.es-
bitinden ve diger bir kisim maddelerin de teski-
lat kanunmndan ziyade blithe kanununda yer 
alraasi luzum ve zaruretine binaen buradan cjka-
nlmasindan ileri gelniektedir. 

Kadro ve maasatm tevzi ve tesbitinde vekfi-
letin diger daireleri haktkmda gosterilen prensib-
ten ayrilmayan Enciimenimiz ona gore hiikumler 
konmasmi esas ittiihaz etmistir. 

Ormanlarm mnhafaza islerinin askeri bir 
teskilata baglanmis olmasi dolayisile kaminu mah-

susuna tevfikan mesaha memn.ru admi alacak olan 
eski korueularrn sayismin indirilmesile beraiber 
tasfiyeye de tabi ttitulmast ve ibu tasfiyenin de 
memurin kanunu ahkamina uygiin olarak icifast 
tensib edilerek ona gore hukumler konmusitur, 

Ticari mahiyette i§lerle de ugra§acak olan or
man idaresi mekanizmasinm yolunda islemesini 
temin i<jin umum mudiirlugiin kendi elemanla-
rmi murakabe ve teftis. edebilmesi imkani veril-
mekle beraber vekalet makammin da bu idare i§-
lerini yakmdan murakabe ve takip edebilmesi iein 
vekalet teftis. heyetinin geni§ bir kadro ile cihaz-
landinlmasi zaruri gorulmugtiir. 

Vekaletin diger daireleri icjn kabul ve tesbit 
olunan umumi hukiimlerin bu layihada da yer al-
malari tabii bulundugundan o hukiimleri ihtiva 
eden maddeler. aynen naklolunmu§ ve yalniz esas 
layihanin 25 nci maddesinin son fikrasi biit^e ka
nunu icabati olarak tayyedilmi§tir. 

Umumi heyetin tasvibine arzedilmek iizere 
yiiksek reislige sunuldu. 

Eeis R. V. Bu. M. M. 
Burdur Isparta Kastamonu 

M. Seref Ozkan Milherrem tlnsal T. Co§kan 
Ka. 

Istanbul Balikesir Corum 
F. Oymen E. Addkan E. Sabri Akgbl 

Diyarbekir Gumiishane Izmir 
M. Cantekin D. Sakarya K. Inang 

Kirklareli Mara§ Mu§ 
S. Odiil A. Tiridoglu 8. (Jiloglu 

Ordu Yozgat 
II. Yalman S. tqoz 

Kir§ehir Manisa 
M. Seyfeli T. Turkoglu 
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Ornwn umum mudurlugu vazife ve teskildt 
kanunu layihasi 

MADDE 1 — Yurd ormanlarmi korumak, 
isletmek, her tiirlii orman baymdrrligi ve ye-
niden orman yetistirme isleri yapmak, orman ve 
orman verimlerini gogaltmak ve bu vazifelerin 
ifasi igin icabeden muesseseleri kurmak, fen 
adamiari yeti^tirmek ve hususi kanunlarla veri-
le:i vazif eleri ve ormana miiteallik bilumum hiz-
metieri gormekle mukellef Ziraat vekaletine 
bagli, hukmi §ahsiyeti haiz ve miilhak biitge 
ile idare olunur bir Orman umum mudurlugu 
kurulmuftur. 

MADDE 2 — Orman umum mudurlugu: 
A - Merkez : 
B - Vilayetler, 
Kisimlarma ayrilmi^tir. 
A - Merkez : 
1 - Koruma, 
2 - Harita ve kadastro, 
3 • Amenajman, 
4 - tsjetaie, 
5 - tmar, 
6 - Tedrisat, 
7 - Penni arastirma, 
8 - Insaat, 
9 - Agaglandirma, 

10 - Mticadele ve avcilik, 
11 - Sanayi ve istatistik, 
12 - Ekonomi, 
13 - Murakabe ve teftis, 
§ubelerine ayrilmi§tir. 
Merkezde ayrica bir fen heyeti ve bir muha-

sebe mudurlugu bulunur. §ube mudurleri fen 
heyetinin tabii azasidir. 

B - Vilayetler teskilati memleketin orman 
vaziyetine gore kurulur. 

Miiesseseler : 
Mevcud orman tegkilati hususi kanun ve 

kadrosile, kurulmus, ve kurulacak diger mii
esseseler de hususiyetlerine gore vilayetler tes
kilati ile idare olunur. 

MADDE 3 — Muhtelif kanunlar ile Devlet 
memur ve miistahdemleri hakkmda mevzu hii-
kumler Orman umum mudurlugu memur ve 
miistahdemleri hakkmda da aynen tatbik olu
nur. 

MADDE 4 — Orman muhendis muavinleri-
nin yeti^tirilmesi ve mevcud memurlarm bilgi-
lerinin arttinlmasi igin ihtiyaca gore mmtaka 
orman mektebleri ve kurslar agilir. Ormanci-
larm ameli sahalardaki bilgilerini yukseltmek 
gayesile (Orman niimune revirleri) agikr. 

MADDE 5 — Orman umum mudurlugu mer
kez ve vilayetler tesjrilatma dabil memurlarm 
derece, aded ve maaflari bu kanuna bagli cet-
velde gosterilmiftir. 1452 sayili kanun ile zeyil 
ve tadillerine bagli cetvellerin Ziraat vekaleti 
Orman umum mudurlugune aid kismilari mez-
kur cetvelden gikarilmi^tir. 

MADDE 6 — Merkez ve vilayetler te^kilati-
na dahil bulunan maas.li ve iicreth* memur ve 
mustahdemler luzumu halinde aldiklari maa$ ve 
iicretle umum mudurluge aid her hangi bir is 
igin - Orada Umum miidurlugun tegkilati ve 
miinhal vazife bulunub bulunmamasile mukayyed 
olmadan - tayinlerindeki iisule gore icab eden 
yerlerde kullanilabilirler. 

MjADDE 7 — Turkiye Cumhuriyeti hudud-
lari dahilinde orman miihendisligi yapabilmek 
igin Yuksek orman mektebi veya orman fakiil-
tesinden mezun olmak ve diplomalan vekalet 
tarafmdan tasdik edilmis bulunmak $arttir. 

Yabanci memleketlerden diploma almis. olan • 
lann memleket iginde orman miihendisi hak 
ve unvanmi haiz olabilmeleri igin Orman fakul-
tesinde verecekleri (Kollekyum) imtihanmda 
muvaffak olmalari sarttn*. Mtiiikteseb haklar 
mahfuzdur. 

MADDE 8 — Orman umum miidiirliigii tek-
nik hizmetlerine ilk gireceklerin yuksek veya 
orta derecede mesleki tahsillerini bitirmis, diplo
ma veya sahadetname almis olmalari sarttir. 

MADDE 9 — Tayini vekillige aid vilayetler 
memurlarmm tayin ve terfileri Orman umum 
miidurii ile umum mudiirluk §ube mudiirlerin-
den miitesekkil heyetin intihabi ve umum miidii-
riin inhasi ve vekilligin tasvibile; Fen heyeti 
reisi ve azalarmin, umium miidur muavininin 
sube miudur ve muavinleri ile mufettislerin ta-
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yin ve terfileri, terfie miistahak olanlarm si-
cilleriiii de ihtiva etaiek iizere Umum miidiirliik 
tarafmdan tanzim edilecek liste iizerinden ve-
kaletce intihab ve icra olunur. 

MADDE 10 — Orman umum mudurliigii ile 
fen islerinde istihdam edilecek memurlarm 
mesleklerinin miintesibi olmalari sarttir. 

MADDE 11 — Orman umum mudiirlugu 
merkez, vilayetler teskilatma dahil memur ve 
iicretli memurlarm tayin usulleri ile gbreeekleri 
isler bu kanunun tatbikmdan itibaren nihayet 
bir yil iginde yapilacak nizamname ile tesbit 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me-
riyete gegtigi tarihte Orman i§leri umum miidiir-
lugiinun merkez ve vilayetler maa§h kadrolarm-
da meslek tahsilini bitirmis. bilumum memurlar 
bulunduklan derecede 1452 numarali kanunun 
meriyetinden sonra kag terfi miiddeti gegirmi§-
lerse her terfi miiddeti igin bir derece hesabile 
bu kanunun mevkii tatbika vaz'mda bir defaya 
mahsus olmak iizere ve ehliyet aranmak kaydile 
terfi ettirilebilirler. Bu suretle terfi ettirilenler 
1452 sayili kanunun 8 nci maddesindeki bir 
dereceden fazla terfi edenlere mahsus hiikumler 
dairesinde maas alirlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun me-
riyete girdigi gunden itibaren bagli kadro cet-
velinde gosterilen kadrolan UQ ay zarfmda ted-
ricen tatbika Ziraat Vekili salahiyetlidir. 

Her memuriyete aid yeni kadronun tatbiki 
yapilincaya kadar halen cari kadrolar tatbik o-
lunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Orman muhafa-
za memurlarmdan 16 ve 20 lira maagli mesaha 
memurluklanna ancak ehliyetleri imtihanla sa-
bit olanlar gegirilebilir. 16 ve 20 liralik mesa
ha memurluklannda iist tarafi mevkuf tutul-
mak gartile 10 lira maagli mesaha memurlari is-
tihdamma orman umum miidurliigii salahiyetli
dir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Halen mevcut 

orman muhafaza memurlarmdan kadrosuzluk 
dolayisiyle agiga Qikanlanlar ile 10 liralik me
saha memurluklanna nakledilenlerden gerek si-
cilleri ve gerek ehliyetleri itibarile bu hizmete 
yaramiyanlar hakkmda i§bu kanunun ne§ri ta» 
rihinden itibaren bir sene zarfmda a§agidaki se-
kilde muamele olunarak memuriyetle alakalan 
kesilir. 
15 seneyi ikmal edenler, asli maa§larmm % 20 
sile tekaiide sevkolunurlar. 15 seneden fazlasi 
igin her seneye mukabil % 2 si zammolunur. 

25 seneyi ikmal eden veya daha fazla hizmeti 
olanlar hakkmda tekaiid kanunu ahkami cari 
olur. 

15 seneyi ikmal etmeyenlerin her hizmet se-
nesine mukabil iki maas nisbetin.de ikramiye 
verilir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Orman umum 
mudurliigiinun merkeze aid islerinde Ziraat ve-
kaletinin merkez teskilatmdan iki sene miid-
detle istifade etmesine Ziraat vekaletince me-
zuniyet verilebilir. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Hususi teskilat 
yapdmcaya kadar her nevi orman davalari 
2573 numarali kanun mucibince Hazine vekilleri 
tarafmdan taMb olunur. 

MUVAKKAT MADDE 7 — Orman umum 
mudurliigiinun vilayetlere aid varidat ve mas-
raflarmm bu miidiirlukge iki sene zarfmda ken-
disine mahsus bir teskilat kuruluncaya kadar 
tahsil ve tediyesi ve bunlara muteallik hesabla-
rm tutulmasi isleri Maliye ve Ziraat vekillikle-
rince mtistereken tanzim edilerek Maliye vezne 
ve muhasebelerince yapilir. 

MUVAKKAT MADDE 8 — Orman mesaha 
memurlari bulunduklan mmtakalarda askeri 
koruma krtalari tesekkiil edinciye kadar ko-
ruma islerini de yaparlar. 

MADDE 12 — Bu kanun 30 mayis 1937 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hiikiimlerini 
icraya Ziraat vekili memurdur. 
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CETVEL 

IWece Memuriyetin nevi Aded Mads 

Merhez te$kilah 

3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
9 

10 

11 
12 
14 
6 

10 
12 
14 
11 

Umum miidiir 
Fen heyeti reisi [1] 

» » azasi [2] 
» » » [3] 

Umum miidiir muavini 
§nbe miidiirii 
Birinei smif orman mufettigi 
Ikinci » » » 
§ube miidiir muavini 
§ef (Miihendis veya miihendis mua
vini) 
Miihendis veya miihendis muavini 
Miihendis muavini 

» » 
Muhasebe miidiirii 
Miimeyyiz 
Memur 

» 
Veznedar 

1 
1 
2 
3 
1 

13 
5 

10 
13 

13 
13 
9 

13 
1 
1 
3 
3 
1 

100 
100 
90 
80 
80 
70 
70 
55 
40 

35 
30 
25 
20 
70 
35 
25 
20 
30 

VUdyetler teshildh 

4 
5 
(> 
7 

8 

9 
10 
11 
6 

7 

8 

9 

Birinei smif orman bagmiihendisi 
tkinci » » » 
tTguncii » » » 
Birinei smif orman bagmiibendis mu
avini 
Ikinci smif orman bagmiihendis mu
avini 
Birinei smif orman miihendisi 
Ikinci » » » 
ttciincii » » » 
Birinei smif kidemli orman miihendis 
muavini 
Ikinci smif kidemli orman miihendis 
muavini 
tTejineu smif kidemli orman miihendis 
muavini 
Birinei sinif orman miihendis mua
vini 

5 
5 

31 

33 

50 
62 
97 
70 

1 

1 

1 

1 

90 
80 
70 

55 

45 
40 
35 
30 

70 

55 

45 

40 

[1] Yahud dord yuz lira aylik ucret verilir 
[2] Yahud uc yuz lira aylik ucret verilir. 
| 3 | Yahud iki yuz elli lira aylik ucret verilir. 
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Derece 

10 

11 

12 

14 

14 
9 

10 
12 
14 
14 
15 
16 
17 
14 
16 

— 55 — 
Memuriyetin nevi 

Ikinci sinif orman miihendis mua-
vini 
tTgiincu smif orman miihendis mua-
vini 
Dordiincii smif orman miihendis mua-
vini 
Be§inci smif orman miihendis mua-
vini 
Kondoktor 
Miimeyyiz 

» 
Birinci simf ba§katib 
Ikinci » » 
Birinci smif katib 
Ikinci » » 
tTQuncii » » 
Dordiincii » » 
Birinci simf mesaha memuru 
Ikinci » » » 

Aded Maa§ 

35 

19 tTgiincii » » » 

15 

58 

68 
39 
1 
4 
3 
5 
7 
27 
45 
234 
100 
300 
600 

30 

25 

20 
20 
40 
35 
25 
20 
20 
17,5 
16 
14 
20 
16 
10 

. .•• »9<i 
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S. Sayisi:159 
§eref ve haysiyeti muhil suglann hangi suglar oldugunun 
tefsiri hakkmda 3/I03 ve Memurin kanununun 4 ncu mad-
desinin C fikrasile 49 ncu maddesindeki «Muhilii haysiyet 
ve namus curum» kaydinin §umulu derecesinin tefsiri hak
kmda 3/259 sayih Ba§vekalet tezkereleri ve Adliye encu-
meni ile Memurin kanunu muvakkat encumeni mazbatalan 

Seref ve haysiyeti muhil suglarm hangi suglar oldugunun tefsiri 
4 hakkmda Basvekalet tezkeresi (3/103) 

T. C. 
Ba§veMlet 

Kararlar MudurliXgu 28. IV. 1935 
6/1006 

Biiyiik Millet Mcclisi Yiiksek Reisligine 

§eref ve haysiyeti muhil suglann hangi sviclar oldugunun tefsiri hakkmda Dahiliye Vekilliginden 
yazilan 21/4/1935 tarih ve 1311 sayili tezkere surcti sunulmustur. 

t§in tefsirine ve sonunun bildirilmesine yiiksek miisaadelerini dilerim. 
Ba§vekil 
t. Inonil 

Dahiliye Vekilligi Hukuk Mu§avirliginin 21/4/1935 tarih ve 1311 sayili tezkere suretidir 

Ba§vekalet Yiiksek Makamina 

Muhilli haysiyet suclar teskilati esasiye kanununun 12 nci maddesinde sirkat, sahtekarlik, dolan-
diricilik, emniyeti suiistimal ve hileli ii'las suejari olarak gosterilmis, ise de bunlardan ba^ka hangi 
suelarm muhilli §eref ve haysiyet olduguna dair kanuni mevzuatimizda bir sarahat yoktur. Adliye 
Vekaleti ihtilas, irtikap, ru§vet, yalan yahitlik, yalan yere yemin, iftira, kalpazanlik, evraki nakdiye 
sahtekarligi, zorla irza gecmek, kue.iikleri ba^tan yikarmak, kadin ve erkek kayirmak, fuh§iyata tahrik 
ve - Devlet §urasinin i<jtihadma muhalif olarak - zimmete para gecirmek sucjarmm da muhilli §eref 
ve haysiyet su^lardan oldugu miitaleasindadir. 

Tatbikatta biiyiik tereddiitler ve noktai nazar ihtilaflari doguran ve kanunlarda kati surette tayin 
edilmemis. bulunan, mahiyeti ve neticeleri itibarile (jok miihim olan §eref ve haysiyeti muhil olan 
suclann hangi suclar olduguna dair Kamutaydan tefsir karari ahnmasi gerekli goriilmektedir. 

Bir karara baglanmak uzere bu i§in Kamutaya sevkine yiiksek emir ve miisaadelerini dilerim. 
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Memurin kanununun 4 ncii maddesinin C fikrasile 49 ncu maddesindeki, «Muhilli haysiyet ve 

namus curiim» kaydinin sumulii dereoesinin tefsiri hakkmda Basvekalet tezkeresi (3/259) 

T. C. 
Basvekalet 23 - X - 1936 

Kararlar nmdurliigu 
Sayi : 6/3574 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

788 sayih memurin kanununun 4 ncii maddesinin C fikrasile 49 ncu maddesindeki «niuhilli 
haysiyet ve namus eurikiif» kaydinin sumulii derecesinin tefsiren tayini hakkmda Maliye veki.1-
liginden yazilan 3/VIII/1936 tarih ve 13224/2780 sayih tezkere sureti sunulmustur. 

Isin tefsir yohi ile halline ve sonunun bildirilmfesine Yiiksek miisaadelerini dilerim. 
BasvekiL 
1. Inonii 

Maliye Vekilliginin 3/8/1936 tarihli ve Kavanin M. M. 13224/2780 saydi tezkeresi sureti 

Basvekalet Yiiksek Makamina 

Yazi isleri miidiirliigu sozii ile gelen 14/7/1936 tarihli ve 6/2538 sayili buyruklan karsiligidir. 
§ahsi bir alacak davasinda yalan yere yemin ettigi iddiasr ile mahkemeye verilen ve bu siu;un-

dan dolayi 6 ay hapis ve 3 ay da hidemati ammeden mahrumiyete mahkum olan bir memurun yeni-
den memuriyete alinmasinda mahzur olup olmadigi tetkik edilmistir. 

788 sayili Memurin Kanununun 49 uncu maddcsinde; (esnayi memuriyette gerek vazifei memuri-
yetinden, gerek sahsi bir eiiriimden dolayi mahkemeye tevdi edilen memur beraat ettigi takdirde 1 >i 1-
ciimle hukukuna sahip olnr. Muhilli haysiyet ve namus bir ciiriim ile ve alelitlak agir hapis veya o de-
rece cezayi miistelzim bir fiil ile veya vazifesinden dolayi laakal alti ay hapis ile mahkum olanlar 
memuriyetten ihrac, edilirler) denilmektedir. 

Ayni kanunun, memur olabilmek igin haiz olunmasi lazimgelen §artlan ihtiva eden 4 uncu madde
sinin (C) fikrasinda da, hiisnii ahlak eshabindan olmak ve muhilli haysiyet ve namus bir ciiriim ve 
alelitlak agir hapis veya o derece cezayi miistelzim bir fiil ile mahkum bulunmamak kaydi vardir. 
Bu itibarla muhilli haysiyet ve namus bir ciiriim ile ve alelitlak agir hapis veya o derece cezayi miis
telzim bir fiil ile mahkum olanlann memuriyete alinmalari miimkiin olmadigi gibi, memur olanlariri 
da ihraci gerekmektedir. 

Ancak hangi suc,larm muhilli haysiyet ve namus olduguna dair mevzuatimizda bir kayit olmadigi 
gibi mahkemelerimizin de bu hususta belirmis. bir igtihadina rastlanmamistir. 

§u cihet bellidir ki kanunun sue, olarak tavsif ettigi her fiil haysiyet iizerine az gok tesir yapar. 
Memurin Kanununun, memuriyet ehliyetine mani olarak kaydettigi (muhilli haysiyet ve namus) 

eiiriimlerin, adab ve ahlaki umumiyeye aQik ve agir tesir yapan ciiriimler arasinda bulunmasi diisii-
niilebilir. Bu vasiftaki eiiriimlerin de Tiirk Ceza Kanununun adabi umumiyeye ve nizami amme 
aleyhine islenen ciiriimler basligi altinda yazdigi ciiriimler olmasi icab edecegi miilahaza edilebilir-
se de, bu da dar bir qerqeve dahilinde kalmaktadir. 

Diger taraftan 2071 sayilr kanunun birinci .maddesindo; (Alelitlak, agir Ihapis cezasile ve yaluud 
Inrsizkk, emniyeti sui istimal, sahtekarlik, dolandincilik, yalan yore sahadet, yalan yere yemin, cu
riim tasuii, iftira, irtikab, irtisa ve ihtilas suclarmdan bir'mden dolayi alti ay veya daha ziyade 
hapis cezasile ve yahud alelitlak lies seneden ziyade agir hapis cezasile veya asgari haddi bir 
seneden asagi olmamak iizere miikerrer hapis cczalarim niiis'telzini su<;larla mailkfun olan memur veya 
mutekaidlerin tekaiid hale ve maaslari sakit olur) dive yazdidir. 

Tekaiidliik, nieinurivet hakkmin kendisinden aynlnniz bir neticesi olduguna gore, kaiiuti va-
zimrn, l)u tekaiid hakkini kendilerimlen kaldirmis oian sahislarin memuriyet ihaklari da kalkmis 
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olraasi lazim gelir. Su halde bu kanunda yazili olan yukaridaki suelardan alti aya mahkum 
olanlarm tekaiidluk haklari sakit olunca, memuriyet haklarinm da bir kanun hukmiine dayamla-
rak kaldirilmasi icab eder. Ancak bu kanun hangi kanun olacaktir. 

Memurin kanummda memuriyet ehliyetini gideren ve ihraci icab ettircn ahval ve mahkumiyet-
ler 33 ncii ve 49 ncu maddelerde gosterilmistir. 2371 sayili kanunda tarif edilen (Yalan yere sa
hadet ve yemin) gibi ciirumleri memurin k-anunoinun kasdettigi (Muhilli haysiyet ve namus) curum
ler arasinda sayamadigimtz takdirde, mezkur kanun mucibince yalan yere yemin maddesinden alti 
ay mahkum olarak tekaiidluk hakki ve maasi sukut edenlerin memuriyetle olan baglarinin kesil-
mesi icin dayanacagimiz bir kanun .maddesi bulunamamaktadir. 

Gerei hadisede soz gelisi edilen memoir alti ay hapis ve iic. ay da hidemati ammeden mahrumiyete 
mahkum edilmis olmasi itifoarile, memuriyetle ilijigi hukmen kesilmistir. Buna binaen tekaiid hak
ki 2071 sayili kanunla kaldirilmis olan bu kimsenin memuriyetle ilisiginin kesilmesi igin bir kanun 
maddesi aramaga ihtiyac, yoktrar. 

Turk ceza kanununun 286 nci maddesinin birinei fikrasinda; (Yemin ettirerek sahid veya ehli 
hibre istismama salahiyettar olan bir memur vc heyet hnnzurunda sahadet ederken yalan sbyliyen 
veya hakikati inkar ve yahud isticvab olundugu hususat hakkinda malumatini az veya eok ket-
meyleyen kimse iic, aydan iiq seneye kadar hapis ile miicazat olunur) diye yazilidir ve bu imaddede 
zikredilen sugu i§leyenlerin ayrica hidemati ammeden mahrumiyetlerine hukiim verilecegine dair 
bir kayid de yoktuir. Bu itibarla yalan yere sahadet eden birisi bu madde mucibince alti aydan 
fazla bir miiddet iqm mahkum olsa, 2071 sayili kanun mucibince bu kimsenin tekaiid hakki ve 
maasi sakit olacaktir. Fakat bu kimse hakkinda hidemati ammeden mahrumiyetine dair feri bir 
ceza hiikmedilemeyecegi sebebile mahkum olan bu kimse memur idi ise bu mahkumiyetle beraber 
ili§igi kesilmemis, olacaktir. l§te bu ilisjgi kesmek i<»m ittihaz edecegi kararda idarenin hangi kanuna 
dayanmak icab edecegi kestirilememektedir. 

Olsa, olsa 2071 sayili kanunda tadadi bir surette gosterilen suclarcn, memurin kanununun kas
dettigi (Muhilli haysiyet ve namus) curumler arasina sokulup sokulmayacagini tefsir ettirmek za-
rureti vardir. 

Maamafi'h tefsire gidilmeden evvel totkik mevzuu ittihaz ettigimiz bu noktalar hakkinda ^urayi dev-
let kanununun 17 nci maddesinin 7 nci fikrasi mucibince bir kere de Surayi devletin istisari 
miitaleasi alinmaik iizere keyfiyet yiiksek makaminiza arzedilmi§ti. 

^urayi devlet Tanzimat dairesinin ittihaz eyledigi kararda; memurin kanununun 4 ncii ve 49 
ncu maddelerinde yazili olan muhilli namus ve haysiyet curumler tabiri mutlak olup filhakika 
hangi suclarm muhilli namus ve haysiyet oldugunu gosterecek ne bir kanun kaydi ve ne de kazai bir 
igtihada tesadiif edilmemekte oldugu ve 1683 sayili askeri ve miilki tekaiid kanununun 53 uncii mad-
desinde; (muhilli haysiyet ve namus bir curiim ile ve alelitlak agir hapis ve u§ sene veya daha ziya-
de hapis veya miiebbeden hidemati ammeden mahrumiyet ve surgun cezalarini istilzam eden bir fiil 
ile veya vazifesinden dolayi alti aydan fazla hapis ile mahkum olan memur veya miitekaidlerin hak 
ve maaslarmin sakit olacagi) tasrih edilmis, iken, bu maddenin 2071 sayili kanunla tadili, muhilli 
haysiyet ve namus ciiriimlerin tadadi mahiyetinde telakki edilmelerini icab ettirmiyecegi, ancak 
2071 sayili kanunun Biiyiik Millet Meclisinde tetkikati sirasmda Maliye enciimenince yazilan mazba-
tada; (tekaiid hak ve maasmin sukutu iqm tadad edilen mahkumiyetler meyanindaki - muhilli hay
siyet vc namus bir ciiriim ile - ibaresinin tazammun ettigi mutlakiyet ve. miip-
hemiyetin tatbik sahasmda tevlid etmek ihtimali olan tereddiid ve iuu§kullerin mezkur 
kanun layihasinda bu gibi hususatm tadadi bir surette ve vazih ve muayyen bir §ekilde gosterilmekte 
olmasile bertaraf edilmi§ olacagi) zikredilmis, olduguna gore bu sucjarm vazn kanunca muhilli namus 
ve haysiyet telakki edildigini gostermege hizmet etmekte bulunmu§ oldugu ve tekaiid hak ve maa§i 
sukut edenlerin memuriyet ile olan baglarinin kesilmesi igin dayanilacak bir kanun maddesi bulun-
mazsa da izah edilen vaziyete nazaran bu fiillerin vazn kanunca muhilli namus ve haysiyet addedil-
mi§ olmasi kanaatine gore bu sucja'rdan birile alti ay veya daha ziyade mahkum olan bir memurun 
Memurin kanununun 69 uncu maddesi mucibince muhilli namus ve haysiyet bir curiimden mahku-
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miyet esasina istinaden hizmetinden ihrac, edilmesi lazimgelecegi gibi yine ayni esasa day anil arak 
Memurin kanununun 4 iincu maddesi dairesinde memuriyete almmasi caiz olamiyacagi diigunulmug 
ve ancak yukardaki izahata nazaran 2071 sayili kanunda sayilan fiillerin muhilli namus ve haysiyet 
ef ?al mahiyetinde gorulmesi fiillerin mahiyetlerine gore de, tabii olmakla beraber bunun muhilli na
mus ve haysiyet curiimler icin inhisar ifade etmiyecegi ve memnu fiiller arasmda diger bazi ef'alin 
de bu muhilli haysiyet ve namus mefhumu altina girmesi ihtimali bulundugunu du§iinmek ve bun-
larrn tayinini de igtihada birakmak zaruri oldugu kanaatina vasil olunmu§tur. 

Tanzimat dairesinee serdedilen bu miitalea, Sfirayi Devlet heyeti umumiyesince, muvafik goriil-
mekle beraber mevzuubahs hadisenin. sarahaten kanuni bir metin ve mevzua istinad edememesi se-
bebile bu cihetin tefsir suretile halli icab edecegine karar verilmi§tir. 

Bu vaziyete gore 788 sayili Memurin kanununun 4 iincu maddesinin (C) fikrasile 49 uncu madde-
sindeki (muhilli haysiyet ve namus curum) kaydinin derecei §umuliinun tefsiren tayini icin keyfi-
yet in Biiyiik Millet Meclisine arzina yiiksek miisaadelerinizi dilerim. 

Adliye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Adliye encumeni >ll ~ IV - 1937 

Esas No. 3/103 
3/259 

Karar No. 18 

Yiiksek Reislige 

§feref ve haysiyeti muhil suglarm hangi suc,-
lar oldugunun tefsirini isteyen Dahiliye vekil-
liginin tezkeresile memurin kanununun 4 ncii 
maddesinin (C) fikrasile 49 ncu maddesindeki 
(Mlahilli haysiyet ve namus bir curum) kaydi
nin sumul derecesinin tefsiren tayinini taleb 
eden Maliye vekaleti tezkeresi uzerine isin ha-
vale edildigi Memurin kanunu muvakkat encii-
meninin her iki tefsir talebi hakkmda bir karar 
venneden evvel Dahili nizamnamenin 28 nci 
maddesi mucibince Adliye enciimeninin muta-
leasrnm almmasi hakkmda Yiiksek Reisliginize 
yazilan 11 - I - 1937 tarih ve 3/103 sayili tezke
resi merbutlarile birlikte encumenimize tevdi 
buyurulmakla icabi gbrusuldu: 

1 — Memurin kanununun 4 ncii ve 49 ncu 
maddelerinde yazili olan muhilli haysiyet ve na
mus curiimler tabiri mutlak bir tabir olub ne 
bu kanunda ve ne de diger kanunlarda hangi 
ciii amlerin muhilli haysiyet ve namus oldugunu 
gosteren bir kayid ve sarahat olmadigr gibi bu 
hususta kazai bir igtihat ta yoktur. 

2 — 2071 sayili kanunda r>avi1an cir'irrJor? ' 
muhilli haysiyet ve namus oldugunun kabulii 
zarureti olsa dahi bu kanunda tadat edilmeyen 
diger ceraim ve efalin muhilli haysiyet ve namus 
mefhumu igerisine girmesi tabii oldugundan 
muhilli haysiyet ve namus efal yalmiz bu cii-
riimlere inhisar ettirilemez. 

3 — Kanunen memnu olan ve bir curiim 
te§kil eden her hadise esas itibarile faili 
nin haysiyeti ile alakali olmakla berabar muhilli 
haysiyet ve namus efali vazn kanunun tayin ve 
inhisar ifade edecek bir tarzda tadat etmesi 
dogru goriilemez. Qiinkii, muhitin ve igtimai 
sebeblerin tesiratina tabi olan bu nevi fiillerde 
sebeb, saik ve zaman degi§mekle de telakki 
farklan hasil olabileceginden, kanuni ve inziba-
ti bakimdan sue. sayilabilecek fiillerin bu amil-
ler her zaman goz oniinde bulundurularak bir 
neticeye varmak iizere takdiri vaziyette birakil-
masi maksadi temine daha ziyade yarar. 

Bu sebeblerle encumenimiz muhilli haysiyet 
ve namus tabirinin tefsir mevzuu olamiyacagma 
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ve bu mefhumun kanunu tatbik ile mlikellef olan 
salahiyetli mercilerin takdirine bnakilmasi mu-
vafik olacagi kanaatine vanm§tir. 

Mazbata ve bagli tezkereler Memurin kanu
nu muvakkat enciimenine iade buyurulmak uze-
re yuksek reislige sunulur. 
Ad. En. Eeisi M. M. Katip 

Qorum Ankara Erzurum 
Munir Qagtl M. Okmen Fuad Sirmen 

Aza 
Koeaeli 

Ragib Akga 
Aza 

Antalya 

Aza 
Gaziantep 
0. A. Aksoy 

Aza, 
Kayseri 

Balikesb 
0. Nun Burcu 

Aza 
I M a 

N. Ancan Hamn Ferid Pcrker Fuad Ookbudak 
Aza 

Antalya 
Numan Aksoy 

Memurin kanunu muvakkat enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Memurin kanunu 

muvakkat enciimeni 
Esas No. 3/103,259 

Karar No. 6 
Yuksek 

§eref ve haysiyeti muhil suglarm hangi sug-
lar oldugunun tef sirini istiyen Dahiliye vekilli-
ginin tezkeresile Memurin kanununun 4 iincii 
maddesinin (0) fikrasi ve 49 ncu mad-
desindeki "muhilli haysiyet ve namus bir 
curiim" kaydmm gtimulu derecesinin tef siren 
tayinini taleb eden Maliye vekaleti tezkeresi 
Enciimenimize havale buyurulmasi iizerine her 
iM vekaleti tefsir talebine sevkeden sebebleri 
tafsilen gosteren bu tezkereler okunduktan ve 
vekaletler namma hazir bulunan Maliye vekale
ti Biitge ve mali kontrol umum miiduru Cemal 
Ye§il ile Dahiliye hukuk miigaviri Ekrem Ergii-
cen dinlendikten sonra Dahili nizamnamenin 
28 nci maddesi mucibince ve Enciimenimiz ka-
rarile Adliye Enciimeninin miitaleasi istenilmis, 
ve ahiren gelen bu miitaleaname de Enciime-
nimizde tetkik ve miizakere edilmi§tir. 

1 - Memurin kanununun 4 ncii ve 49 ncu 
maddelerinde yazili olan muhilli haysiyet ve 
namus curumler tabiri mutlak olup ne bu ka-
nunda ve ne de diger kanunlarda hangi cii-
rumlerin muhilli haysiyet ve namus oldugunu 
gosteren bir kayid ve sarahat bulunmadigi gibi 
bu hususta kazai bir ictihad da bulunmamasma, 

2 - 2071 sayili kanunda sayilan curiimlerin 
muhilli haysiyet ve namus oldugunun kabulii 
zaruri olsa dahi bu kanunda tadad edilmeyen 
diger ceraim ve efal muhilli haysiyet ve namus 

7-V-1937 

Beislige 

mefhumu icerisine girebileceginden muhilli hay* 
siyet ve namus efalin yalnxz bu curiimlere in* 
hisar ettirilemiyecegi tabii bulunduguna, 

3 - Kanunen memnu olan ve bir sue, te§3dl 
eden her hadise esas itibarile failinin haysiyetile 
alakali olmakla beraber muhitin ve ictimai 
sebeblerin tesiratma tabi olan muhilli haysiyet 
ve namus fiillerde sebeb, saik ve zaman degis-
mekle de telakki farklan basil olabileoegine 
gore bu nevi f iilleri vazn kanun tayin ve in-
hisar ifade edeoek tarzda tadat etmesi dogru 
olamayacagma ve binaenaleyh kanuni ve in-
zibati bakimdan sue, sayilabilecek fiillerin, bu 
amiller her zaman goz oniinde bulundurularak 
bir neticeye varmak tizere, takdiri vaziyette 
brrakilmasi maksadi temine daha ziyade yara-
yacagma binaen enciimenimiz, Adliye encii
meninin yukarida tafsil edilen mutaleasma 
istirak ederek muhilli haysiyet ve namus ta-
bdrinin tefsir mevzuu olamiyacagi ve bu mef-
humun kanunu tatbik ile mukellef olan sala
hiyetli mercilerin takdir ve igtihadlarma bira-
kdmasi muvafik olacagi kanaatine varmistir. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arzedilmek 
ttzetre Yuksek Reislige sunulur. 

Menwirin Ka. Mki. En. Reisi M. M. 
Erzincan Burdur 

Abdulhak Firat H. Onaram 
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K&tib Malatya Kastamorra Zonguldak 
lqe\ Afyon Karahisar Sinob E'mrullah Barkan gerif llden Dr. M. Alhok 

Fikri Mutlu Cemal Akgin Hulusi Orugoglu 
Bolu Nigde Kir$ehir Mugla 

Mitat Dagdemir Kamtil trdclp A. R. Esen Nuri Tuna 
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