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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Polis teskilfit kanunu Ifiyihasi miizakere ve 3 mad-
desinden maada biitiin maddeleri ile, 

Posta, telgraf ve telefon teskilfit kanununa ek ka
nun Ifiyihasi kabul edildi, 

Tesyifci sanayi kanununun iki maddesinin tadiline, 
Gedikli erbaslari membalarina dair kanuna iki 

madde eWenmesine, 
Deniz yardim ve kurtarma iglerine ve saireye mii-

tedair Beynelmilel mukaveleye iltihaka, 
Telsize, 
Ticaret gemilerine kargi denizalti gemilerinin 

Lfiyihalar 
1 — Anallolu demiryolu ve Haydarpaga Iimani gir-

ketleri esham, tahvil ve miimessil senedlerihin Sivas -
Erzurum veya Ergani tahvilleri ile mubadelesine ve 
amortisman sandigi hakkmdaki 2794 numarali ka
nuna bazi hiikiimler ilfivesine dair olan 3136 numarali 
kanuna ek kanun Ifiyihasi (1/868) (Biitge enciimenine) 

2 — Belediye kanununa ek 2763 sayili kanun ile 
belediyeler imar heyetinin fen igleri tegkilfitina dair 
3042 sayili kanunda degigiklik yapilmasma ve yen! 
hiikiimler ilavesine dair kanun Ifiyihasi (1/859) (Da-
hiliye ve Biitse enciimenlerine) 

3 — 1871 sayili kanunun 2 nci maddesinin tadili 
hakkmdaki 2442 sayili kanuna miizeyyel kanun layi
hasi (1/865) (tktisad ve Biitce enciimenlerine) 

4 — Dahili istihlfik vergisi kanununa miizeyyel 
2448 sayili kanunda degigiklik yapilmasma dair kanun 
Ifiyihasi (1/866) (Giimriik ve inhisarlar ve Biit?e 
enciimenlerine) 

5 — Devlet memurlan maagatmin tevhid ve tea-
diilii hakkmdaki kanuna merbut cetvelde bazi tadi-
lfit yapilmasma dair olan 2006 sayili kanuna ilisik 
(1) sayili cetvelde degigiklik yapilmasi hakkmda ka
nun layihasi (1/869) (Giimriik ve inhisarlar ve Biit
ce enciimenlerine) 

6 —- Giimriik tarife kanununu degigtiren 2255 sa
yili kanuna bagli cetvelin 695/B, C pozisyonlarmda 
yazili resimlerm indirilmesi hakkmda kanun Ifiyihasi 
(1/867) (Giimriik ve inhisarlar ve Biit?e encumen-
Jerine) 

7 — Ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkmdaki 1702 sayilmi kanunun 2 nci 
ve 2517 sayili kanunun 1 nci addelerine hirer fikra 
eklenmesine dair kanun Ifiyihasi (1/860) (Maarif ve 
Biitce enciimenlerine) 

8 — Inhisarlar umum miidiirliigu memurlarmm * 
iicret ve dereceleri hakkmda kanun Ifiyihasi (/861) 
(Giimriik ve inhisarlar, (Maliye ve Biitce enciimen
lerine) 

9 — Koy egitmenleri hakkmda kanun Ifiyihasi 
(1/862) (Maarif, Ziraat, Dahiliye ve Biitce enciimen
lerine) 

10 — Kticjik menderes nehri ile tfibilerinin islahi 

hareketlerine dair proseverbale iltihaka, 
Ankarada bir tib fakiiltesi tesisine, 
Beg kaza teskiline, 
Maden ocaklarmda kadmlarm cahgtirilmamasi hak

kmdaki Milletler arasi mukaveleye iltihaka dair ka
nun lfiyihalarmm birinci miizakereleri yapildiktan 
sonra ciima giinii toplanitmak iizere inikad bitirildi. 

Bagkan vekili Kfitib Kfitib 
Tokad Coruh 

Hilmi Uran S. Tevfik Genca Ali Zirh 

hakkmda 2246 sayili kanuna ek kanun Ifiyihasi (1/870) 
(Biitge enciimenine) 

11 — Maarif vekfileti merkez tegkilfit ve vazifeleri 
hakkmdaki 2287 sayili kanunun 5 nci maddesine gore 
toplanacak olan maarif gurasmm 1939 yilma tehirine 
dair kanun Ifiyihasi (1/871) (Maarif enciimenine) 

12 — Tahranda yapilacak sefaret binalarile tefri-
gati i<jin sari taahhiid icrasma dair kanun Ifiyihasi 
(1/864) (Biitge enciimenine) 

13 — Tiirk gayri miibadillerine tahsis edilen mal-
larm vergileri hakkmda kanun Ifiyihasi (1/863) (Da
hiliye, Maliye ve Biitge enciimenlerine) 

Teklifler 
14 — Marag mebusu Alfiettin Tiridoglunun, Uni-

versite kadrosuna dahil kiirsiilere tayin olunanlarm 
maaglarma dair kanun teklifi (2/56) (Biitce enciime
nine) 

Takrirler 
15 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzuhal 

enciimeninin 19 - V - 1937 tarihli haftalik karar cet-
velindeki 938 sayili kararm Umumi Heyette miizake-
resine dair takriri (4/50) (Arzuhal enciimenine) 

Mazbatalar 
16 — Ayancigm Haremgah koyiinden Tiitiincii-

ogullarmdan Siikriioglu Ahmedin bliim cezasma carp-
tirilmasi hakkmda Bagvekfilet tezkeresi ve Adliye en-
ciimeni mazbatasi (3/337) (Ruznameye) 

17 — Ceza muhakemeleri usulii kanununun 174, 
175 ve 365 nci maddelerinin degigtirilmesine dair ka
nun Ifiyihasi ve Adliye enciimeni mazbatasi (1/638) 
(Ruznameye) 

18 — Keskinin Mahmath bfilfi koyiinden Cavug-
ogullarmdari Osmanoglu Omerin oliim cezasma ?arp-
tirilmasi hakkmda Basvekfilet tezkeresi ve Adliye 
enciimeni mazbatasi (3/340) (Ruznameye) 

19 — Maarif tegkilfitina dair olan 789 sayili kanu
nun on birinci maddesi hiikmiiniin iki yil tecili hak
kmda kanun Ifiyihasi ve Maarif, Dahiliye ve Biitce 
enciimenleri mazbatalan (1/804) (Ruznameye) 

20 — Samsun sitma miicadelesi sihhat memurla-
rmdan Abdiissamed Seckin hakkmdaki Adliye encii
meni mazbatasma dair Arzuhal enciimeni mazbatasi 
(5/40) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDILEN EVRAK 
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21 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Iran Devleti §e-

hingahisi arasmda imza edilmig olan Tiirk ve Iran 
giimriiklerinin faaliyetini tanzim eden anlagmanm 
tasdiki hakkinda kanun layihasi ve Hariciye, Giimriik 
ve inhisarlar ve Iktisad enciimenleri mazbatalari 
(1/843) (Ruznameye 

22 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Iran Devleti §ehin-
gahisi arasmda imza edilmig olan transit anlagmasi-
nm tasdiki hakkinda kanun layihasi ve Hariciye, 
Giimriik ve inhisarlar ve Iktisad enciimenleri mazba
talari (1/842) (Ruznameye) 

23 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Iran Devleti gehin-
gahisi arasmda imza edilmis. olan, ticaret ve seyrisefa-
in muahedesinin tasdiki hakkinda kanun layihasi ve 
Hariciye ve Iktisad enciimenleri mazbatalari (1/841) 
(Ruznameye) 

24 — Tiirkiye - Hollanda ticaret anlagmasinm 
5 nci ve kliring anlagmasinm 18 nci maddelerindeki 
ihbar miiddetinin ki aydan bir aya tenzili hakkinda 
1/718 sayih kanun layihasi ve Hariciye enciimeni 

-1937 0 : 2 
mazbatasile Tiirkiye Ciimhuriyetile Hollanda Kiral-
hgi arasmda imzalanan ve 3020 sayih kanunla tasdik 
olunan ticaret ve kliring anlagmalarile bunlara mer-
but mektublarda yapilacak tahsisat hakkmda 1/719 
sayih kanun layihasi ve Hariciye ve Iktisad enciimen
leri mazbatalari (Ruznameye) 

25 — Yenigehirin Kizil koyiinden Ahmedoglu Htt-
seyinin olum cezasma §arptinlmasi hakkinda Bagve-
kalet tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/369) 
(Ruznameye) 

26 — Yozgad mebusu Sirn Igbziin, Arzuhal encii-
meninin 19 - V - 1937 tarihli haftalik karar cetvelin-
deki 926 sayih kararm Umumi Heyette miizakeresine 
dair takriri ve Arzuhal enciimeni mazbatasi (4/48) 
(Ruznameye) 

27 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzuhal 
enciimeninin 19 - IV - 1937 tarihli haftalik karar cet-
velindeki 766 sayih kararmin Umumi Heyette miiza
keresine dair takriri ve Arzuhal enciimeni mazbatasi 
(4/47) (Ruznameye) 

B l R l N C l CELSE 
Agilma saati : 14 

BA§KAN — Tevfik Fikret Silay 

KATlBLER : Ziya Gevher Etili (Qanakkale), Ali Zirh (Qoruh) 

BALKAN — Meclis acilmi§trr. Ekseriyet 
yoktur. Nizamname mucibince bir saat sonra 

toplanilmak iizere celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati : 14,2 

IK1NC1 CELSE 
Agilma saati : 15 

BA§KAN — Tevfik Pikret Srlay 

KATlBLER : Ziya Gevher Etili (Qanakkale), Na§id Ulug- (Kutahya) 

BALKAN — Celse acilmi§tir. 

3 — RlYASET DlVANININ HEYETl UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Hakimler kanununun muvakkat mad-

desinin 3 sayili bendinin tefsiri hakkmdaki tcz-

kerenin geri vciilmcsine dair Ba§vekdlet tezke

resi. 

BALKAN — Ba§vekalet tezkeresi vardrr, 
arzediyorum: 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 
2556 sayili hakimler kanununun muvakkat 
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maddesinin B fikrasmm 3 numarah bendinjn 
tefsiriiie aid dilegin, g5ritten lttzuma binaen, 
geri guriderilmesi Adliye vekilliginden yazi-
lan 28-V-1937 tarih ve 204/47 sayili tezkere 
ile rica edilmektedir. 

Bahsi gegen tefsir dileginm geri giinderil-

mesine yiiksek miisaadelerini dilerim. 
Bagvekil 
I. Inonii 

BALKAN — Usuten Hiikumete iade ediyo-
ruz. 

4 — MtJZAKERE EDtLEN MADDELER 

1 — Polls teskilat kanununun bazi madde-
lerinin degi§tirilmesi hakkmda kanun layihasi 
ve Dahiliye ve Biitge enciimenleri mazbatalart 
(1/625) 

BALKAN — Polis tegkilati kanununun bir 
maddesi enciimene gitmi§ti, gelmi§tir, arzedi-
yorum: 

MADDE 12 — Adli i§lere miiteallik tahki-
kat salahiyetli adli otoritelerin direktifleri al-
tmda ve kanunlarma tevfikan yalniz adli za-
bitaya yaptirilir. Polis te§kilati yapilmayan 
yerlerde teskilat yapilmcaya kadar adli polis 
vazifeleri diger zabita tarafmdan yapilir. Idari 
zabita adli zabitaya icabmda veya Ciimhuriyet 
miiddeiumumisinin talebi iizerine yardimla mii-
kelleftir. 

Idari polis, adli zabita vazifesini tahrik 
eden her hangl bir hal kar§ismda kaldigi tak-
dirde bir taraftan adli zabita vazifesini ifa et-
mekle beraber, diger taraftan adli zabitayi ha-
berdar eder ve adli zabita gelince isi ona dev-
reder. Adli zabita vazifesini gerek aslen ve 
gerek yardim suretile goren zabita memurlari 
hakkmda bu vazifeden mutevellid suglardan 
dolayi ceza muhakemeleri usulii kanununa go
re taMbat yapilir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Et-
meyenler... 12 nci madde kabul edilmistir. 

Layihanm 97 nci maddesine gegiyoruz: 

MADDE 97 — Bu kanun 1 agustos 1937 ta-
rihinden muteberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 98 — Bu kanunun hukiimlerini ic-
raya Dahiliye, Adliye ve Maliye vekilleri me-
murdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmistir. 

Gl. §EFlK TttRSAN (Denizli) — Kanunun 
heyeti umumiyesi reye konulmadan ewel sbz 
istiyorum. 

Bu kanunun miizakeresi esnasmda bir sual 
sormu§tum. Yalniz o aralik hararetli mtinaka-
salar oldugu igin o sirada verilen cevam; suali-
min mahiyetini tesbit eder sekilde gb'rmedim. 
Halbuki mesele bu kanunun istihdaf ettigi bir 
takim memurlarm hukukuna taalluk ettigi igin 

keyfiyetin tavzihini Dahiliye ve Biitge encii-
menlerinden istirham edecegim. Mesele sudur: 
Malumu alileri oldugu iizere, bu kanunda da 
dermeyan edildigi veghile bir kisim zabita me
murlari zabitai belediyede kullaniliyor. Anka-
rada istihdam edilen bu gibi memurlara maa? 
verilmektedir. Halbuki tstanbulda bulunanlara, 
cemiyeti belediyenin bir kararile, iicret veril
mektedir. Istanbuldaki bu gibi memurlarm 
igin de, on bes sene polislikte bulunmus. olan-
lar vardrr. Bunlar bugiin dahi icabmda polis 
vazifesinde kullaniliyor. Nobetleri vardir, haf-
tada bir gun mezuniyet alrrlar. Hatta gegenler-
de polis miidurunun bir emrile bunlar be§, alti 
ay kurs g6rmii§lerdir. Bu vatandaglarm, bu 
giinkii kanunun sekizinci maddesinin bir fikra-
sile iicretlerinin maasa kalbedildigi anlasiliyor-
sada, o fikra §udur: «Bu kismrn memurlari dahi 
i$bu kanun hukumlerine tabi tutulur» . 

Halbuki sarih olarak maddenin hig bir ye-
rinde iicretin maas, olacagma dair bir hiikiim 
yoktur. Olabilir ki Istanbul bunu eski mahiyet-
te telakki edebilir. Maksadim bunlarm iicret
lerinin maasa kalb oldugunu tavzih edilmesin-
df tn ibfliFfiliiiii1 

DAHILIYE En. Na. EDlB ERCHN (Mar-
din) — Yiiksek heyetin yiiksek tasvibine ikti-
ran etmis bulunan dokuzuncu maddenin sarih 

olan metninden ala^ildigi iizere, zabitai beledi-
ye vazifesini ifa edecek olanlar, Devlet zabita 
kadrosundan ayrilmis. bir kisimdir. Bunun icin-
dir ki hak, vazife, maa$, iicret, tekaiitluk biitiin 
bu hususlarda Devlet memurlarmdan zerre ka
dar farklan yoktur. Bunlarm almakta olduk-
lari para da iicret nami altmda tediye edilmez. 
Biaynihi maastir. Bu izahatim tatmin eder ka-
naatmdayim. 

BALKAN — Layihanm heyeti umumiyesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

2 —- Havayollan Devlet isletme idaresi 1937 
mail yili Biitge kanunu layihasi ve Biitge encii-
meni mazbatasi (1/704) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
miitalea var mi? 

BttTQE En. M. M. RAtF KARADENlZ 
(Trabzon) — Havayollari biitgesi tab ve tevzi 
olunmustur. Bu biitge, Biitge enciimenine geldi-

[1] 214 say ill basmayazi zabtm sonundadir, 
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gi zaman enciimen varidatm tahmininde bazi 
isabetsizlikler gbrdii. Yani varidatm 100 000 
lira noksan tahakkuk edecegine kanaat getire-
rek bu biitgeyi de 100 000 lira noksanile tesbit 

ettik. Biitgeyi tevzin etmek igin de masraf ter-
tiblerinden, sair masraflara halel vermiyecek 
surette, bazi insaati geri birakacak surette 
100 000 lirayi bu' §ekilde tenzil ettik. Bu i§lerin 
de yine geri kalmamasi i§in biitgesile tesbit edil-
mis. bulunan varidata 100 000 lira ilavesi igin 
936 Devlet demiryollan fazlai varidatmdan bu 
miiesseseye yardrni olarak verilecektir. Bu tek-
lifi enciimen tekrar goriistii, mutabik kalmdi. 
masraf tertiblerinde gorulecek farklar bundan 
miitevelliddir. z 

Bunun igin de tashihli bir nusha yaptik o 
okunacaktir. Devlet demiryollarmdan 100 000 
laranm bu miiesseseye verilmesini temin maksa-
dile ayn bir madde hazirladik. Bu da heyeti 
umumiyeye arzedilecektir. 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
basjka miitalea var mi? Maddelere gegilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Havayollan Devlet isletme idaresi 1937 mali 
yili biitge kanunu 

MADDE 1 — Havayollan Devlet isletme 
idaresi 1937 mali yili masraf Ian igin bagli (A 
i^aretli cetvelde gosterildigi iizere 696 000 lira 
tahsisat verilmistir. 

A - CETVELl 
F. Lira 
1 Memur ve miistahdemler iicreti 141 720 

BA§KAN — Kabul edilmistir. 
2 tkramiye ve sigorta 35 493 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
3 Harcirah 10 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
4 Yabanci memleketlere gonderile-

ceklerin staj masrafi 9 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

5 Yabanci memleketlere gonderi-
lecek memurlar harcirahi 1 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

6 Hjava ve yer vasitalarmm benzin, 
yag ve sair masraflan ile yolcu-
larm nakline miiteallik diger 
masraflar 184 349 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

7 Idare masraflan 25 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

8 Tesisat masrafi 287 993 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

9 1715 sayili kanunun 8 nci mad-
desi mucibince Oiimhuriyet mer-
kez bankasma verilecek itf a kar-
siligi 1 445 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Idarenin 1937 mali yili mas
raf larma karsilik olan varidat bagli (B) isa-
retli cetvelde gosterildigi iizere 696 000 lira 
olarak tahmin edilimistir. 

P. 
1 

Lira 
450 000 

B - OETVELl 

Umumi biitgeden yardim 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

2 Muhtelif isletme varidati 90 000 
BALKAN — Kabul edilmigtir. 

3 Devlet demiryollan 1937 biitge-
sinden yardim . 100 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

4 Miiteferrik hasilat ve teberru 56 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

(tkinci madde tekrar okundu). 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Idarenin 1937 mali yili memur 
ve mustahdemleri ile nakil vasrtalari kadrosu 
bagli (C) isaretli cetvelde gosterilmistir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Idare tarafmdan isletilmekte 
olan tayyarelerin hasilati buna mahsus kanun 
ve tarifeler dairesinde almir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 5 — 1937 masraf bittcesinin 1 - 6 
nci fasillarmdan hasil olacak tasarruflardan 
mahkeme masraflarmm tediyesine; gundelikleri 
bir ve ayliklan elli liradan fazla olmamak ve 
aylik istihkaklari yekunu 1 000 lirayi gegmemek 
iizere liizumu kadar sakird ve memur namzedi 
ve muayyen isler igin maktu bir iicret muka-
bilinde avukat istihdamma Umum miidiirluk 
mezundur. 

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

MADDE 6 — 2992 ve 3073 sayili kanunlarla 
verilmis olan tahsisattan 1936 mali yilmda sarfe-
dilmeyen kisrm tayyare ve telsiz mubayaatma 
ve istimlak bedellerile bina ve hangar insaatma 
sarfedilmek iizere, 1937 mali yili varidat biit-
gesinde agilacak hususi bir fasla irad ve masraf 
butgesinin bu islere aid tertiblerine, her tertib-
de bakiye kalan miktardan noksan olmamak iize
re, tahsisat kaydolunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler ... Kabul edilmistir. 
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MADDE 7 — Devlet demiryollan ve liman-

lari i^letme idaresi 1936 mali yili varidat fazla-
smdan mezkur idarenin 1937 mali yili biitge 
kanunu hukiimlerine gore 1937 yili varidatma 
nakledilecek olan mebaligden 100 000 lirasi Ha-
vayollan Devlet isletme idaresine yardim olarak 
verilmek uzere tahsisat kaydolunur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenier.. Etmi-
yenler... Madde kabul edilmi^tir. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1937 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hiikiimlerini icra-
ya Nafia ve Maliye vekilleri memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenler... Madde kabul edilmi§tir. 

Heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum. 

3 — Miihendislik ve mimarlik hakkmdaki 
1035 sayili kanunun 1 nci maddesinin tefsiri 
hakkmda Ba§vekdlet tezkeresi ve Nafta encii-
meni mazbatasi (3/382) [1] 

BALKAN — Mazbata hakkmda miitalaa 
var mi ? 

MtTAT AYDIN (Trabzon) — 1035 sayili 
kanun, bundan takriben 10 sene ewel, Qorum 
mebusu Muhendis Ziya ile bendeniz tarafmdan 
hazirlanan bir kanundur. Bu kanun yiiksek hu-
zurunuza sunulmug ve kanuniyet kesbetmi§ti. 
Bu kanun hazrrlandigi zaman memlekette mu
hendis, mimar gibi fen adamlarma pek tesadiif 
edilemez vaziyette idi. Mevcud olan fen adam-
lari ise, Avrupanm her hangi bir kogesinden 
gelmig, fenni tahsili olmiyan, mesela papaz, 
mekteb hocasi ve saire gibi fenni i§lerle hig ala-
kasi olmiyan bir takim adamlardi, bunlar mu
hendis unvanile memleketin her kbgesine sokul-
mu§lar, bilhassa Ankaramizda fazla miktarda 

mevcud idi. Memleketin ihtiyaci olan bu eleman-
lari yeti§tirmek igin bu kanun layihasmi arzet-
mi§tik. Bu kanun o zamanki ihtiyaca azgok ce-
vab vermisti. Fakat kanunun ikinci maddesin-
de bulunan bir fikradan istifade ederek ve-
kaletler bunun gevresini geni§letmi§ler ve ken-
di heyeti fenniyelerinde mesela, Sihhiye vekale-
ti yahud da Ziraat vekaleti kendi ihtisas su-
belerinde son derece hassas davrandiklari hal-
de doktorluk igin, ziraat miihendisligi igin bir 
gok evsaf aradiklari halde, bu gibi in§aat mii-
hendisi hakkmda pekala birer vesika vererek 
muhenctis gibi galigtirmak garelerini bumuglar-
dir. Bu suretle memleketin §urasinda burasm-
da, hakskati halde muhendis ve mimar olmadik-
lari halde tipki muhendis ve mimar gibi gali§an 
bir gok adamlara tesadiif edilmektedir. Bunun-
la berafeer bir gok §eylere de rasgeldim. Memle
kette miitehassisa ve ecnebi yiiksek mimar ve 

[1] 212 sayili basmayazi zaphn sonundadir. 

muhendislere ihtiyag olduguna kati olarak emi-
nim, fakat bu arada bir takim meslekinin ha-
ricine gikmig kimselerin miihendislik ve mimar
lik yapmasimn dogru olmryacagmi, miihendis
lik ve mimarlik namina soylemek iztirarmda 
kaliyorum. Binaenaleyh yiiksek Nafia vekilimiz-
den bilhassa mimarlik ve miihendislikle yakm-
dan alakadar olmak liitfunu esirgemeyen muh-
terem Nafia vekilimizden dilegim; bu kanunun 
yerine ayri bir kanun yapmalari ve miihendis-
leri bu memleket dahilinde ya§atacak ve koruya-
cak bir kanun layihasi getirmeleridir. Bu kanun 
vazifesini ifa etmi§ ve bitirmi§ gekildedir. Bu 
kanun 10 sene ewel yapilmi§ ve o zamamn ih-
tiyaglarmi du§iinmu§tiir. Binaenaleyh muhterem 
Nafia vekilimizden yeni bir kanun layihasi ge-
tirmelerini rica ediyorum. 

BALKAN — Mazbatayi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 

4 — Hiivari yarbay $ehabettinin yarbaylik 
ve binba§ilik nasib tarihlerinin diizeltihnesi hak
kmda Ba§vekdlet tezkeresi ve Milli Mudafaa 
encumeni mazbatasi (3/347) [1] 

BALKAN — Mazbata hakkmda miitalaa 
var mi ? 

HALlL MENTE§E (Izmir) — Bu dogru-
dan dogruya idari bir meseledir. Binaenaleyh 
Meclisin kararma arzedilecek bir mahiyette de-
gildir. Idareten bu zatin terfii meselesinde bir 
yanh§lik olmu§tur. Bunun yine idari 'cepheden 
tashih edilmesi lazimdrr. Yoksa Meclisin vazi-
fesi dahilinde bir mesele olarak telakki etmi-
yorum. 

MILLI MUDAFAA En. M. M. §UKRU KO-
QAK (Erzurum) — O zamanki terfileri Meclisi 
ali, gikardigi bir kanunla, kendisi yapardi. Bu 
da yine o zamana aid olan bir yanli§ligm duzel-
tilmesi meselesi oldugu igin Son tetkik mercii 
kendisinde bu salahiyeti gormemig, bir kararla 
bunu Meclisi aliye gondermi§tir. Mudafaa encii-
meni de bu arkadagin yararligmi ve magduriye-
tini gormii§ ve mazbatasim yaparak Meclisi ali
ye takdim etmi§tir. 

HALlL MENTE§E (Izmir) — Meclis, ya ka
nun yapar, yahud kendisinin kabul etmi§ oldu
gu kanunlardaki bir miiphemiyetin, bir tearu-
zun izahi zimmnda bir tefsir karan verebilir. 
Ben, bu meseleyi dogrudan dogruya idari bir 
yanligligm tashihi mahiyetinde olarak goriiyo-
rum. Binaenaleyh burada Meclisin gerek te§rii 
ve gerek tefsiri vazifesine aid bir §ey gormii-
yorum. Onun igin Heyeti celilenizin nazari dik-
katini celbetmegi muvafik buldum. 

MlLLl MUDAFAA En. M. M. §UKRU KO-
§AK (Erzurum) — Arzettigim gibi, Istiklal 
miicadelesinin bilhassa son harbmdaki terfiati 

[1] 218 sayili basmayazi zabtin sonundadir. 
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Meclisi ali yapardi. 0 zaman bu arkada§m fe-
dakarligr ve gali§kanligma ragmen terfii yapi-
lamamis, inhasi geri kalmi$. 0 sebebten dolayi 
kendisi Milli miidafaa vekaletine ve Son tetkik 
mercii encumenine ba§ vurmu§. Milli miidafaa 
vekaleti ve son tetkik mercii enciimeni bu ar-
kadasm magdur oldugunu gormu§, fakat o za
man bu i§ler Meclisi ali tarafindan yapildigr igin 
bu meselenin de vine Meclisi alice bir karara 
baglanmasi zimnmda Milli miidafaa vekaleti 
bir tezkere ile bunu Meclise gbndermi§ bulunu-
yor. Milli miidafaa enciimeniniz de gerek Son 
tetkik mercii encumeninin gerekse Mudafaai mil-
liye vekaletinin kararlanni yerinde buluyor ve 
bu mazbatamizla huzuru alinize gelmis, bulu-
nuyoruz. Gerci bu zatin meselesi terfi degil nas-
binin tashihidir. Fakat bence nasbmin ileri alin-
masi demek, terfiini yapmak ve eskiden yapil-
mis olan bir yanli§ligi diizeltmek demektir. 
Karar ytiksek heyetinizindir. 

tSMET EKER (Qorum) — Son tetkik mer
cii enciimeni salahiyetine aid olan kanunun son 
maddesinde, gerek Son tetkik mercii enciimeni 
aleyhine, §urayi Devlete miiracaat yapilamaz, 
Meclise yaparlar diye kanuni bir usul konmu§-
tur. Binaenaleyh bu, kanunile§mi§tir. (Reye ses-
leri) 

BASKAN — Yazili teklif yok. Ba§ka mtita-
laa da yok. Mazbatayi reye arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

5 — Rizenin Haremtepe koyiinden Eminogul-
larmdan Selimoglu Mustafantn oliim cezasma 
Qarptirilmasi haJcMnda Ba^vekalet tezlcercsi vc 
Adliye enciimeni mazbatasi (3/282) [1] 

BASKAN — Mazbata hakkrada mutalaa 
var mi ? 

Mazbatayi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

6 — -Sonmnin KozanJi koyiinden SaidoguMa-
nndan Memed, Alioglu Memedin oliim cezasma 
carpUnlmashi liakkmda BaxrckMet tczkeresi ve 
Adliye enciimeni mazbatasi (3/289) [2]. 

BALKAN — Mazbata hakkinda miitalea var 
mi? 

Mazbatayi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Mazbata kabul edilmistir. 

Havayollan butgesine rey vermeyen var mi) 
Rey toplama muamelesi bitmistir. 

7 — Tiirkiyc (•iimhuriycli Ziraak bankasi ka-
nunu layihasi vc Ziranl, Iklisad, Muliyc, Jiiitcc 
ve Adliye enciimenleri mazbatalari (1/634) [3]. 

[1] 216 say ill basmayazi zabhn somuidadir. 
[2] 215 sayilt basmayazi zabhn sonundadir. 
[3] Birinci milzakeresi 57, 58, 59, 66 nci ve 

118 e ikinci ek te bu zaptm sonundadir. 

BALKAN — Ikinci miizakeresidir. Birinci 
maddeyi okuyoruz. 

Turkiye Cumhuriyei Ziraat bankasi kanunu 

Fasil : 1 
Umumi hiikumler 

BlRlNOt MADDE— Turk giftcilerinin zirai 
istihsallerine, zirai mahsullerinin siiriim ve sati-
sina, ziraatin, zirai sanayiin ve bunlarla ilgili 
her tiirlii tesebbiislerin milli ekonomi prensible-
rine gore yiiriimesine ve ilerlemesine liizumlu 
ve elverisli kredileri tanzim, tedvir ve tevzi et-
mek ve bu gayelerin elde edilmesini giiden te-
sekkiilleri kurmak, korumak ve bu hususlar igin 
kurulmus ve urulacak tesekkiil ve yapilmis ve 
yapilacak tesebbiislere liizum halinde istirak et-
mek ana gayesile ve faaliyetini zirai sahada tek-

sif etmekle beraber bu kanuna ve bu kanuna 
miisteniden yapilacak nizamnameye uygun diger 
her nevi banka muamelelerini de yapabilmek 
iizere Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi adile 
bir banka tesis olunmustur. 

Bankanra merkezi Ankara olub Turkiyenin 
iginde ve disinda geregi kadar sube ve ajans aca-
bilir. 

Banka, bu kanunun ve hususi hukukun hii-
kumlerine tabi her tiirlii taahhud ve tasarrufa 
ehil hiikmi sahsiyeti haiz ve bu kanun hukum-
leri dairesinde salahiyetli uzuvlarmm idare ve 
murakabesine tabi muhtar birDevlet muessese-
sidir. 

BALKAN — Tadilname yoktur. IVEaddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler... Kabul edilmistir. 

iKtNCl MADDE — Banka, biitiitn muame-
lelerinde muhasebei umumiye, arttirma, eksilt-
rae ve ihale kanunlari hiikiimlerine ve Divani 
muhasebatin vize ve murakabesine tabi degildir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmistir. 

ttgUNCU MADDE — Kendisinin ve ailesi-
nin gecimini temin maksadile ve ziraati esas 
meslek edinerek sevk ve idaresi ile tatbikattaki 
biitiin isleri aile reisi ve aile efradile temin ve ifa 
olunan viisat ve ehemmiyette bir zirai isletmeyi 
bu esaslar dahilinde isletene, bu kanuna gore 
(KuQiik giftgi) denir. 

Yukaridaki fikrada yazili hiikiimler dahilin
de : 

a) tsletmenin viisat ve ehemmiyeti dolayisile 
veya istihsal mevzuunun hususi icabi olarak tat
bikattaki i^lerde aile mesaisini tamamlamak igin 
yardimci ve iicretli is,gi kullanmak, 

b) tsletmenin viisat ve gelirce kifayetsizligi 
dolayisile aile gegimine yardim maksadile zirai 
issletme haricinde diger islerle ugrasmak, 

c) Askerlik, hastalik, kiigukliik, ihtiyarlik ve 
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maluliyet gibi sebeblerle bizzat galisamamak ve-

ya kimsesizlik dolayisile tatbikattaki islerde de-
vamh is$i kullanmak. 

Kugnk ciftgi vasfmi gidermez. 
Yukariki hiikiimler dismda kalan zirai islet-

me sahibleri « Kiicuk » §ift§i sayilmaz. 
BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 

DORBtfNCtt MADDE — Zirai kiredinin tev-
ziinde ewela kugtik giftcmin ihtiyaglan karsila-
nn*. Zirai kredinin tanziminde de bunlarm tes-
kilatlandinlmalan gozetilir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Pasil : II 
Sermaye, ihtiyatlar ve kargiliklar 

BEgtNCt MADDE — Tiirkiye Ciimhuriyeti 
Ziraat bankasimn itibari sermayesi yiiz milyon 
liradir ve agagida yazili unsurlardan te§ekkiil 
eder: 
gi sermaye, 

b) 1454 numarali kanun mucibince arazi ver-
gisinin Tiirkiye Ziraat bankasma aid bulunan 
% 6 si, 

c) 1938 mali yilmdan itibaren umumi but-
gey e konacak tahsisat yakununun % 1/2 (yiiz-
de yanmi) nisbetinde her yd Hazinece tediye 
olunacak paralar, 

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

d) Bankanm yillik safi karmdan ayrilacak 
kismi. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

ALTINCI MADDE — Bankanm adi ve fev
kalade olmak iizere iki nevi ihtiyati vardir. Adi 
ihtiyat, bankanm Tiirkiye Ziraat bankasmdan 
devir alacagr ihtiyat akcesinden ve bankanm 
yillik safi karlarmdan bu kanun hukiimlerine 
gore aynlacak kisrmlarmdan, fevkalade ihtiyat 
akcesi de 2814 numarali kanun mucibince Dev-
let biitgesinden her yd verilecek bir milyon 
liralik tahsisattan ve bu kanun hukiimlerine 
gore bu ihtiyata nakledilebilecek paradan te-
rekkiib eder. 

2814 numarali kanunla taksitlendirilip Tiir
kiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma devredilen 
alacaklardan tahsil edilemez bir hale gelmis. 
olanlarile bilango zararlari fevkalade ihtiyat 
akcesinden mahsub edilir. Bu ihtiyat, i§bu 
zararlari kargilamaga kafi gelmezse adi ihti
yat akgesine miiracaat olunur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

YEDtNCl MADDE — Banka bu ihtiyatlardan 
baska muhtelif muamelelerinde husule gelecek 
zararlari ve sair riskleri kar§ilayabilmek maksa-

dile geregi kadar «zarar kar§iliklan» teds 
eder. Tiirkiye Ziraat bankasmdan devir ala
cagr zarar karsjliklan bu maksada tahsis olu
nur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

Pasil : III 
Zirai krediler 

SEKlZlNCl MADDE — Bankanm yapacagi 
zirai kredilerin temeli memleket iginde veya di-
§mda siiriim ve satis, kabiliyeti bulunan zirai 
maddelerin istihsalidir. Zirai istihsali giidmeyen 
her hangi bir zirai kredi talebi, gosterileoek 
sahsi veya maddi teminatm degeri ne olursa 
olsun, kabul edilemez. 

Zirai krediler asagida yazili umumi maksad-
lan giider: 

a) ^iftginin igletme sermayesi unsurlarmi 
tamamlamak, 

b) Zirai istihsali verimlendirmek ve iyileg-
tirmek, 

c) Bir zirai isletmeye sahib kilmak veya bir 
zirai isletmeyi genisjtatecek arazi edindirmek, 

c) Zirai mahsullerin siiriim ve sati§mi ko-
layla§trrmak ve arttirmak. 

Verilecek kredilerin hakiki ihtiyagla mii-
tenasib olmasi ve alakali giftginin istihsal duru-
muna bir fayda katmakla beraber bdeme ta-
katini a§mamasi aranir. Banka, muamelelerin
de bu icablan gozetir ve verdigi kredilerin yer-
lerinde kullamlmasmi arar. Isjetmelerinde tek-
nigin icablarmi muvaffakiyetle tatbik eden-
lere, kredi hususunda riighan verilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

DOKUZUNGU MADDE — 8 nci maddenin 
(a) fikrasmdaki umumi maksadi karsilayan is-
letme kredilerinden: 

1 - Tohum, fide, giibre, ilag almii ve istihsal-
de kullamlan i$gilerin iicretlerini tesviye gibi 
giftginin yillik devamli masraflarmi karsilayan 
gevirme sermayesinin zayrf veya noksan olan 
unsurlarmi temine matuf bulunan (gevirme) 
kredilerinde vade bir seneyi a§amaz ve borcun 
istihsal devresi iginde ve o yilm istihasl bedelile 
odenmesi gerektir. 

2 - Her nevi zirai aletler, kiigiik makinalar 
ve sair zirai malzeme, her tiirlii is, gift ve irad 
hayvanlan gibi isletmenin cansiz ve canli demir-
basmi teskil eden vasrtalarla giftgiyi teghize ya-
rayan (Donatma) kredilerinde ise vade hizmet ve 
krymet miiddetlerine gore ve bu hizmet miid-
detlerinin yansmi gegmemek ve borg taksitile 

• odenmek iizere bes seneye kadardir. ___ 
3 - Faaliyeti hayvan yetistirmeie inhisar 

eden veya bu subenin diger ziraatlerle birlikte ya-
pildigi isletmelerde hayvan yemi alumna; ga-
yir, mera ve tarlalardan bu yemlerin istihsa-
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line ve hayvanlarm baton ve sagligma muktazi 
oltxb yillik istihsalden odenmesi mumkiin mas-
raflan ve kiimes hayvanlarile ipek bocegi ve a n 
yetistirmege miiteallik ve yine yillik istihsallerin-
den odenmesi kabil olan her gesid masraf Ian kar-
silayacak krediler vade ve odeme baknnmdan bu 
maddenin birinci fikrasi hukmiine tabidir. 

4 - Yukariki fikrada yazili tesebbusleri hay-
van mevcudunu tezyid ve idame suretile veya 
nafi ve zaruri her nevi malzeme, vasita ve te-
sislerle genisletip kuwetlendirmege yarayacak 
kredilerde vade bes. seneye kadardir. 

5 - Ormanciligffi diger ziraatlerle beraber 
yapildigi i§letmelerin cevirme ve donatma kre-
dileri ihtiyaglan bu maddenin hukiimleri dahi
linde olarak nizamnamede derpis olunur. 

BA§KAN — Kabul edenier... Etmiyenler.. 
Kabul edilmistir. 

ONUNCU MADDE— 8 nci maddenin (b) ve 
(c) fikralarmdaki maksadlan karsilayan kredi-
lerden: 

1 - Gerek heniiz i^lenmemis. topraklan ka-
bili istifade bir hale getirmek ve gerek isle-
nen topraklarm verimini arttirmak igin her tiir-
lii faydali toprak islahatz yapmak, 

2 - Sulama, kurutma ve su istilasmi dnle-
mek igin Iazimgelen her tiirlii tesisati viicude ge
tirmek, 

3 -Isletme hududu icinde 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 makine ve malzeme satm 
almak, 

5 - Tabii ve sunt cayirlar islah, tesis ve tevsi 
etmek, 

6 - Meyve fidanliklan ve bahceleri tesis ve 
bunlan tevsi ve islah etmek ve bu gibi faydali 
ve verimli ziraatler kurmak, 

7 - Biazat isletmek gayesile her hangi bir 
ziraat isletmesini edinmek^ 

8 - Gerek isletmenin arazisini genisletmek 
ve p-erek daernik arazi parcalarmi birlestirmek, 

tfoere verilecek kredilerin vadeleri, tesbit 
edileeek esaslar dahilinde 20 seneye kadardir. 

Bu gibi krediler tahsil edilmis sermayenin 
musaadesi nisbetinde bu hususa aynlacak mik-
tarlarla tedvir olunur. 

BASK AN — Kabul e denier... Etmiyenler.. 
Kabul edilmistir. 

ON BtRlNCl MAUDE — Banka, zirai kre
dilerde borclularm durumlarma ve giidiilen 
maksadlara gore su karsiliklardan birini alir: 

1 - 2836 numarali kanunla tesMl edilen Ta-
nm kredi kooperatiflerinin mesuliyeti, 

2 - Bu tefekkUllerin cuzdanlarmdaki ortak 
senedleri, 

3 - Qiftcilerin muteselsil kefaleti, 
4 - Arazi ipotegi, 
5 - Kanuni hukiimlerin musaadesi dahilinde 

is, gift ve irad hayvanlarUe her nevi zirai alat» 
malzeme ve makinenin rehni, 

6 - Menkul kiymetler ve zikredilen biitun 
bu kar^iliklan tamamlayici mahiyette olmak 
iizere her nevi maddi teminat, 

7 - Devletin veya mahaUi idarelerin kefa-
leti, 

8 - Nevileri ve teminat §ekilleri nizamname
de gbsterilecek olan toplanmis. ve toplanmamis 
zirai mahsuller. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

ON tKtNCt MADDE — Tarim kredi koope-
ratifi olan yerlerde, zirai krediler kooperatif 
ortaklarma bu kooperatifler vasit&sile tevzi edi-
lir. Ancak bu tesekkullere ortak olanlara 8 n-
ci maddenin (b) ve (c) fikralarmdaki ihtiyag-
lan igin ve ortak olmayanlara da 8 nci madde-
deki biitiin ihtiyaglar igin verilecek kredilerde 
maddi karsdik aranir. §u kadar ki, kooperatif 
ortakLarmm kooperatifin faaliyet mevzuu igin-
deki ihtiyaci temin edilmedikge diger kredi mu-
ameleleri yapilmaz.' 

Banka, kooperatif olmayan mahallerdeki zi
rai kredileri 11 nci maddede gosterilen kars> 
liklarla temin eder. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

ON TJgttNCtJ MADDE — tg ve bilhassa dis. 
piyasalarda devamli ve genis. bir surumii olan 
zirai mahsulleri isteyerek hazirlamak ve satis-
lari kolaylaftirmak igin miistahsillere ve miis-
tahsillerin teskil ettikleri kooperatiflere mahsul 
veya vesikali sened mukablinde avans, vesikali 
sened istirasi vesair suretlerle icab eden kredi 
verilir. Bu kredilerin vadeleri piyasa s>rtlarma 
ve karsilik gosterilen mahsulun dayanikligina 
tabi olub hig bir zaman ertesi mevsime kadar 
uzatilamaz. 

Bankanm riskleri karsilanmak ve tktisad 
vekaletinin mutaleasi almmak sartile zaruri hal-
lerde vadelerin ertesi mevsime kadar uzatilmasi 
caizdir. 

Banka, 2834 numarali kanuna gore kurul-
mus olan Tarim satis kooperatiflerine ve birlik-
lerine mahsullerin islenmesi, hazirlanmasi ve 
ambalaji igin lazim olan tesisati gerek kendi 
hesabma ve gerek bu kooperatifler hesabma 
yaptirabilir veya bu gibi i?ler igin uzun vadeli 
krediler verebilir. Bu gibi tesisattan kooperatif-
lerin ne suretle istifade edebilecegi ve bunlarm 
kooperatiflere hangi sartlar altmda devredile-
cegi banka nizamnamesinde tesbit olunur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 
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ON D&EDUNCtJ MADDE — Tarmi satis. 

kooperatiflerile birliklerinin banka ve kredi i§-
leri Iktisad vekaletinin direktiflerine uygun 
olarak Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmca 
yap&ir. Wizum ve ihtiyag halinde Tiirkiye Ciim
huriyeti Ziraat bankasi ile yapilacak dam^ma 
iizerine bu ifler tktisad vekaletinin gosterecegi 
bankalar tarafmdan da yapilabilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

ON BE§tNCl MADDE — Banka, Tarim sa
tis kooperatifleri ve birliklerinin inkigafma ha-
lel vermeksizin zirai mahsullerin siiriim ve sa-
tismi kollamak ve kolaylagtirmak maksadile 
bu hususta faydali gorecegi her tiirlii tegebbiis-
lere girisjebilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

ON ALTINCI MADDE Banka, 2834 ve 2836 
numarali kanunlara gore kurulmus koopera-
tiflere ozjtaklarmm istihlakine ve zirai istihsa-
line liizumlu olan e§yayi, maddeleri ve her ne-
vi istihsaji vasrtalarmi dahilden ve harigten te-
min ve tedarik edebilmeleri maksadile kredi 
verebilir. Heniiz kooperatif bulunmayan ma-
hallerde giftcilerin bu maksadlar etrafinda ve 
kargilikh yardim ve mesuliyet esasma miisteni-
den yapacaklan mugterek tegebbiisleri kredile-
yebilir ve bu gibi tegebbiislere resen girigebi-
lir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Pasil : IV 
Zirai kredi ile ilgili diger muameleler 

ON YEDINOI MADDE — Banka, iptidai 
maddeleri memleket dahilinde yeti§en zirai sa-
nayi nizamnamesindeki esaslar ve sartlar da
hilinde tesis ve bu sanayie igtirak edebilecegi gi
bi bunlan her surette kredileyebilir ve devre-
debilir. 

Bankanin alakalanacagi zirai sanayi, ban
ka nizaminamesinde tesbit olunur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

ON SUKtZlNCl MADDE — Banka, giftgi-
ye ve zirai sanayie liizumlu alat, malzeme, ma-
kine ve oihazlarm memleket dahilinde imalile 
ugra§an tegebbuslere kredi verebilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Banka, ba-
taklik kurutma, irmak ve gay yataklarmi te-
mizleme, hark ve kanal agma ve bu suretle zi-
raate elveri§li arazi edinib bunu dogrudan dog-
ruya ifletme veyahud yeniden kurulmak iste-
nen zirai isletmelere veya topragi kifayetsiz 

ciftgiye uzun vadelerle dagitma gibi i§lere te-
gebbiis edebilecegi gibi bu maksadlara matuf 
tegebbusleri kredileyebilir ve bunlara muhtelif 
sekillerde igtirak edebilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

YlRMlNCl MADDE — Banka, 15, 16, 17, 
18 ve 19 ncu maddelerde zikredilen muamele-
leri Iktisad vekaletinin tasvibile yapabilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

Fasil : V 
Diger banka muameleleri 

YlRMl BlRlNCt MADDE — Tiirkiye Ciim
huriyeti Ziraat bankasi bu kanun ile yapma-
ga mecbur oldugu esas muamele ve vazifeler-
den ba§ka: 

1 - Paizli, faizsiz, vadeli, ihbarli ve vade-
siz tevdiat hesablan agmak, 

2 - Havale, mahsub ve miinakale emirleri, 
gek alim ve satimi ve sair suretlerle dahil ve 
harig igin para nakline, tahsiline, tediyesine 
ve mahsubuna aid her nevi banka muamelele-
rini yapmak, 

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

4 - Devlet, Devlet muesseseleri ve hukmi, 
hakiki gahislar nam ve hesabma esham ve tah-
vilat alim ve satimi, bu gibi kiymetlerin ka-
yid ve ihraci, muhafazasi, kuponlarmm tah-
sil ve tediyesi muamelelerini yapmak ve nizam-
namede derpis edilecek hiikiimler dairesinde 
bu nevi kiymetlerden borsada kote olanlar mu
kabilinde borsa kurlarmm % 75 ine kadar ve 
Devlet tahvilleri mukabilinde nizamname hii-
kiimleri dahilinde avanslar agmak, 

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

6 - §ube ve ajanslarmm kasa durumlarmi 
tanzime yaramak maksadile hakiki ve hukmi 
§ahislarm bu §ube ve ajanslarm bulunduklari 
mahaller iizerine gekecekleri gek ve azami bir 
ay vadeli poligelerini i§tira etmek, 

7 - Zirai sanayi te§ebbiislerile milli mahsul 
ve maddelerin ig ve di§ ticaretini yapan ha
kiki ve hukmi gahislarin dahilde ve harice ya
pacaklan sati§a miiteallik en gok iig ay vadeli 
bono ve poligelerini i§tira etmek ve bunlara §ah-
si taahhudlerine miisteniden borglu hesablar ag
mak veya mal mukabilinde can degerin % 90 
na kadar avanslar vermek, 

8 - 7 nci benddeki tegebbiislerle istihsalin ve 
ziraatin yiiriimesi ve ilerlemesi ile ilgili diger 
tegebbiislere §ahsi ve maddi teminat mukabilin
de her nevi akreditifler agmak. 

9 - Ayni ve §ahsi teminat mukabilinde kefa-
let ve teminat mektublan vermek, 
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10 - Bankalarla sermaye hadleri nizamna-

mede tayin edilecek miiesseselere tek imza ile 
her nevi kredi muamelesi yapmak. 

11 - Muteber iki imzali ve vadeleri iig ayi 
gegmeyen ticari senedlerle vadelerine en fazla 
iki sene kalmi§ ve diger bir imza ta§ryacak Dev-
let bonolarmi iskonto etmek, vadeleri alti ayi 
gegmiyecek ticari senedlerle vadeleri iig seneyi 
gegmiyecek Hazine bonolan mukabilinde nizam-
namede derpi§ olunacak nisbetler dairesinde 
avanslar agmak, 

12 - Nizamnamede derpis, edilecek hiikiim-
ler dairesinde Devlete borglu hesabi cariler ag-
mak ve kefalet etmek. 

13 - Devletin muhtelif taahhiidleri igin ve-
recegi bonolara hususi kanun hiikiimleri daire
sinde akseptasyonunu koymak, gibi banka mu-
amelelerini de yapabilir. 

7, 8, 11 ve 12 nci maddelerde yazili muame-
lelerden her birinde takib ve tatbik olunacak 
prensipler Iktisad vekaletince tayin edilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

YlRMl IKINCI MADDE — Banka mali kay-
naklarmi arttirmak igin a§agida yazili muame-
leleri yapar: 

1 - Zirai ve ticari portfoyiinii Turkiye Ciim-
huriyet Merkez bankasma reeskont ettirmek. 

2 - Kiymetli kagidlar portfbyii mukabilinde 
Turkiye Cumhuriyet Merkez bankasindan avans
lar almak, 

3 - Diger bankalardan muhtelif §ekillerde 
krediler temin etmek, 

4 - Odenmi§ sermayenin yiizde yirmisine ka-
dar Iktisad vekaletinin ve daha fazlasi igin tc-
ra Vekilleri Heyetinin kararile imtiyazli, ipo-
tekli veya basit tahviller gikarmak, 

5 - Dis piyasalarda Iktisad vekaletinin tas-
vibile mutad kredi yollarma gitmek veya Icra 
vekilleri Heyetinin kararile ledelicab (4) ncii 
benddeki tahvillerin ihracmi ve suriimiintt te
min etmek, 

BASKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

YlRMl UgttNCtt MADDE — Banka, zirai 
mahsul ve hayvan sigortalarile bu kanun hii-
kiimlerine uygun olarak yapmaga mezun bulun-
dugu muamelelerin emniyetile ilgili diger sigor-
ta te§ebuslerine giri§ebilir ve bu gibi te§ebiis •• 
lere igtirak edebilr. i 

BASKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

Fasil : VI 
Bankamn idare ve murakabesi altmda 

bulunan te§ekkiiller 
YlRMl DflRDttNCtJ MADDE — 2834 ve 

2836 numarali kanunlarm hiikiimlerine gore ku-
rulmug ve kurulacak tarim kredi ve sati§ koope-
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ratiflerile birlikleri Turkiye Cumhuriyeti Zi
raat bankasmm kontrol ve murakabesi altmda-
dirlar. 

Banka, muntazaman yaptiracagi murakabe 
neticelerini Iktisad vekaletine bildirir. Bu mu
rakabe Iktisad vekaletinin umumi mevzuati da-
hilinde kendi te§kilatile yaptiracagi murakabeye 
mani degildir. 

BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

YlRMl BESlNCl MADDE — Istanbul Em-
niyet sandigi, Turkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasma bagli hiikmi sahsiyeti haiz ve mezkur ban-
kanm murakabesine tabi bir miiessesedir. 

Sandigm miidiir ve murakibleri Ziraat ban
kasi umum mudiiruniin inhasi ve idare mee-
lisinin teklifi uzerine Iktisad vekaletince ve 
miidiir muavinleri ile muhasebe miidiir ve mu-
rakib muavinleri umum miidiiriin inhasi uzerine 
idare meclisince tayin olunur. 

Sandigm biitgesi Turkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasi idare meclisinin tasdikmdan sonra 
tatbik olunur ve bilangosu Ziraat bankasi umum 
miidiirluk ve idare meclisinin tasdik ve tasvi-
binden sonra Iktisad vekaletince Turkiye Cum
huriyeti Ziraat bankasi umumi heyetinin tasdi-
kma arzedilir. 

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

Sandik igin i§mdiye kadar yapmaga mezun 
bulundugu muamelati da ihtiva etmek iizere bu 
kanunun ne§rinden itibaren iig ay zarfmda ay-
rica bir nizamname nesredilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Fasil : VII 
Bankamn idari biinyesi ve teskilati 

YlRMl ALTINCI MADDE — Bankamn bi-
rinci maddede bahsi gecen salahiyetli uzuvlan 
sunlardir : 

1 - Umumi heyet, 
2 - Krediler yiiksek nazrm heyeti, 
3 - Murakibler, 
4 - Idare meclisi, 
5 - Idare heyeti, 
6 - Umumi miidiirliik,. 
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 

Kabul edilmistir. 

YlRMl YEDlNCl MADDE — Banka umumi 
heyeti Biiyiik Millet Meclisinin Biitge, Maliye, 
Iktisad, Ziraat ve Divani muhasebat enciimen-
lerinin mevcud azasi ile Basvekaletten her sene 
gbsterilecek bes. azadan terekkiib eder. 

Miizakere nisabi miiretteb adedin iigte biri-
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dir. Kararlar meveudun mtitlak ekseriyetile ve-
rilir. 

Umumi heyet, bankanm en yiiksek tetkik ve 
murakabe merciidir. Bilangoyu tetkik ve tasdik 
ve bankanm umumi faaliyetinin bu kanunla 
banka nizamnamesi hukumlerine ve bankanm 
tesekkiil maksadlarma uygun olarak cereyanmi 
murakabe eder. 

BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edUmistir. 

Krediler yiiksek nazim heyeti 
YlRMl SEKtZlNOt MADDE — Bankanm 

umumi faaliyet ve plasman programmm ana haV 
larmm ttsbiti, kredilerin istihsal mevzulari ba-
kmimdam milli ekonomi icablarma ve bu kanu-
nun 4 not maddesi hukmune uygun olarak gif -
gi zumrelerinin ihtiyaglarma gore tevaii, ni&bet 
sekil ve iarzlarmm tayini ve bu mevzular iize-
rinde Iktisad ve Ziraat vekaletlerile Banka idare 
meclisi tarafmdan vaki olacak taleb ve miira-
caatlann tetkiki ve umumiyetle zirai kredilerin 
memleketin yiiksek icaplarma gore raayonel bir 
gekilde tanzimi igin Iktisad vekilinin reisligi al-
tmda bir «Krediler Yiiksek Nazim Heyeti» tes-
kil olunmu^tur. 

Iktisad, Ziraat ve Maliye vekaletlerini temsil 
edecek birer aza ile Banka idare meclisi reisi ve 
azalari, Umum miidiir ve muavinleri bu heyete 
aza olarak istirak ederler. 

Heyet; Iktisad vekilinin dogrudan dogruya 
istegi veya Ziraat vekilinin talebi ve yahud da 
bankanm yazili miiraeaati iizerine Iktisad ve
kilinin davetile toplanir. 

Miistapel haller miistesna olmak iizere igti-
mam gun ve ruznamesi azaya igtimadan en az 
bes gun ewel bildirilir. 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Murakibler 
YIKMI DOKUZUNCU MADDE — Banka, 

ilrisi umumi heyet ve biri Basvekaletoe segilen 
UQ daimi murakib tarafmdan murakabe olunur. 
Murakiblerin miiddeti iig senedir. Tekrar segil-
meleri caizdir. Icr Vekilleri Heyetince tayin edi-
lecek maktu aylik bir iioret alrrlar. 

Murakibler, bu kanunun tahmil ettigi vazi-
feleri muvaffaMyetle basarmaga muktazi ikti
sad! ve hukuki malumati haiz ve banka ve muha-
sebe tekniginde tecriibe ve ihtisas sanibi zevat 
arasmdan aegilir. 

Murakibler, banka muamelelerinin banka ka-
nunu ve nizamnamesi hiikumlerine uygunlugu-
nu murakabe ederler, iorai salahiyetleri yoktur. 

Murakibler, senede bir banka vaziyetinin 
tahlili ve mesailerinin neticeleri hakkmda iig 
ntisha mijjgterek bir rapor tanzim ederek bir 
nushasmi Basvekalete, bir niishasmi da umumi 
heyete sunulmak iizere Iktisad vekaletine verir-
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ler. Bundan baska banka muamelelerinde kanun 
ve nizamname hiikumlerine uygunsuz gdrdiik-
lerini Idare meclizine ve Umum miidurluge hirer 
muhtrra ile bildirirler. Bunlardan nazan dik-
kate almmamis hususlari yillik raporlarmda 
kayid ve isaret ettikleri gibi miihim ve miistacel 
mahiyette bulunduklan hususlari da Basvefea-
letle Umumi Heyete bildirmek iizere Iktisad 
vekaletine arzederler. 

Murakibler, vazif elerini bu kanunda ve ban
ka nizamnamesindeki hukiimler datulinde yapar-
lar. 

BAgKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Idare Meclisi 
OTUZUNCU MADDE — Tiirkiye Cumhuri-

yeti Ziraat bankasi bir reis ve bes aza ve umum 
miidiirden miitesekkil yedi kisilik bir Idare Mec
lisi ile idare olunur. Reis, iktisad vekaletinin 
teklifi iizerine Icra Vekilleri Heyetinin karari 
ve Ciimhur Beisliginin tasdikile tayin olunur. 

Bir aza Iktisad, bir aza Ziraat ve bir aza da 
Maliye vekaletinin teklifleri iizerine Icra Vekil
leri Heyetince intihab olunur. Dordiincii aza 
bankanm Umumi heyetince ve besmoi aza da 
Iktisad vekilinin gosterecegi iig namzed arasm-
dan Tarim kredi kooperatifleri tarafmdan inti
hab olunur. Bu son azanm segimine faaliyette 
bulunan biitiin Tarim kredi kooperatifleri isti
rak eder ve bunlarm Idare heyetlerince mahal-
lerinde yapilacak ve Iktisad vekaletine bildiri-
lecek segimler bu vekalette tasnif edilerek en 
fazla rey kazanan aza gbsterilir. 

Idare meclisi azalarmm miiddetleri iig se
nedir. Miiddetleri bitenlerin yeniden segimleri 
caizdir. Reis ve azalar Icra Vekilleri Heyetince 
kararlastinlacak maktu aylik bir iioret alrrlar. 

Idare meclisi azalari bu kanunun tahmil et
tigi vazifeleri muvaffakiyetle basarmak igin 
muktazi iktisadi, mail ve hukuki tecriibe ve 
ihtisas sahibi zevat arasmdan segilir. 

Umum miidiir muavinleri idare meolisine 
istirak edebilir, fakat rey veremezler. 

Yazi, zabit ve dosya islerini tedvir etmek 
iizere idare meclisi emrinde bir biiro bulunur. 

ADLlYE En. M. M. MttMTAZ OKMEN 
(Ankara) — Layihanm simdi okunan 30 ncu 
maddesi, idare meclisi azalarmm evsafma, tarzi 
intihabma, miiddetlerine ve alacaklarx xnaasla-
ra aiddir. Biitiin fikralarda reis ve aza beraber 
gittigi halde, miiddetin 3 seneye aid oldugunu 
gosteren fikrada nasilsa reis kelimesi unutul-
mustur. Bu; ileride tereddiidii mucib olabilir. 
Binaenaleyh idare meclisinin reis ve azalarmm 
olmasi lazimdrr. Onun igin bu fikraya (reis ve) 
kelimelerinin ilavesini teklif ediyorum. Bunun 
igin bir de tadilname takdim ediyorum. 
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Yiiksek Reislige 

30 ncu maddenin 3 ncii fikrasmda, idare mec-
lisi, kelimesinden sonra (reisixdn ve) kelimele-
rinin ilavesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Miimtaz Okmen 

BALKAN — Tadilnameyi nazari dikkate 
alanlar... Almiyanlar... Nazari dikkate almmistrr. 

Maddeyi bu suretle tashihen reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmistir. 

OTUZ BtRlNCt MADDE — Icra meclisi, ban-
ka faaliyetinin istikamet ve esaslarmi tayin, 
kaynaklarile plasmanlarmm sevks, ve idaresini 
tanzim ve Umum miidiirliikge teklif edilecek 
ytflik biitge ve kadrolan tetkik ve tasdik eder 
ve bundan ba^ka : 

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

2 - Diger bankalarla olan miinasebetlerin 
esaslari, 

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

4 - Mali kaynaklan genisleteeek tedbirler ve 
bu meyanda diger bankalardan temin olunacak 
kredilerin miktar ve sartlan, 

5 - Yirmi ikinci maddenin (4 ve 5) nci bend-
lerinde yazili imtiyazli, ipotekli veya basit tah-
viiler ihraci, 

6 - Umumi faaliyet ve plasman programile 
tevdiatm kullanis tarz ve esaslari her muamele 
nevi icin tekarriir edecek plasmanlarm sube ve 
ajanslar arasmda tevzii, 

7 - 200 000 lirayi gegen kredi talebleri, 
8 - Zirai kredi ile ilgili ve yukarida 15,16,17, 

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

sekkullere istirak ve hayrr miiesseselerine yar-
dim, 

10 - Nizamnamede tayin edilecek sartlara uy-
gun bulunmak ve spekulasyon mahiyetinde ol-
mamak sartile banka nam ve hesabma menkul 
kiymetler alim, satmii, 

11 - Gayri kabili tahsil alacaklarm silinmesi, 
faiz bonifikasyonlari, davalardan feragat sulh 
ve ibra, nizamnamede tayin edilecek hadler fev-
krndeki kiymetlerde gayrimenkullerin alim ve 
satimi, 

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

13 - Idari ve teknik talimatnameler, 
14 - Bankanm yillik biitgesi, bilangosu ve fa

aliyet raporu. 
15 - Merkez ve ta^ra miidur ve memurlarma 

banka namma imza koymaga ve bankayi temsi-
le salabiyet itasi, 

Gibi isler hakkmda umum mudiirlukten vaki 

olacak teklifleri tetkik ve miizakere ve gereken 
kararlan ittihaz eder . 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Idare komitesi 
OTUZ IKINCI MADDE — 2999 numarali 

bankalar kanununun tesbit ettigi esaslar dahilin-
de idare meclisi tarafmdan idare meclisine dahil 
olanlar arasmdan segilen iki aza ile umum mii-
diirden murekkeb iig kisilik bir idare komitesi 
tesis olunur. 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir 

OTUZ UQttNCtf MADDE — Bankayi umum 
miidur temsil eder ve isbu kanun ile banka ni-
zamnamesi hiikumlerine gore bankanm faaliyet 
ve idaresini temin eyler. Idare meclisinin em-
rindeki memurlar harig olmak iizere bankanm 
btitiin memurlan talimat ve emirleri umum mii-
diirden atolar. Umum mudiiriin iki muavini bu-
lunur. Umum miidiir ve muavinleri tktisad ve-
kilinin teklifi, Icra Vekilleri Heyetinin kararile 
tayin ve memuriyetleri Oiimhur Reisi larafm-
doan tasdik olunur. 

Umumi miidiir ve muavinleri Icra Vekille
ri Heyetince kararlagtmlacak maktu aylik bir 
iicret alirlar. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

OTUZ D6RDUNCU MADDE — Bankanm 
miidiir ve miidiir derecesindeki memurlarile mu-
fettigleri umum miidiiriin teklifi ve idare mecli
sinin tassvibile tayin olunur. Bunlarm taltif, 
terfi ve tahvillerile vazifelerinden afleri de ay-
ni hiikme tabidir. Yukarda yazili olanlar hari-
cinde kalan memurlar hakkmda umum miidur 
resen tayin, nakil, taltif, terfi, tegziye ve va-
zifeden af karan verip bunlari tatbik edebilir 
ve kararlan her ay bir liste ile idare meclisine 
bildirir. 

Bankanm yilik biitgesi Umum miidiirliikge 
her yil eylul sonuna kadar tanzim ve idare mec
lisine tevdi olunur. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Miidiirler enciimeni 
OTUZ BESlNCl MADDE — Umum miidur-

liikde umum miidur muavinleri, muhasebe mii
diir ve tefti§ heyeti reisile nizamnamede vazi-
feleri tesbit edilecek diger merkez mudurlerin-
den mute§ekkil bir miidiirler enciimeni bulunur. 
Bu enciimen nizamnamede tayin edilecek vazife-
lerden ba§ka tefti§ raporlarile muamele, muha
sebe ve idare raporlarmm memurlara taalluk 
eden kisrmlarmi da tetkik ederek tayin, taltif, 
terfi, tahvil ve tecziyeleri ve vazifeden afleri 
umum mudurluge aid bulunan memurlar hak-
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kinda mtttaleasmi beyan eder. 

Miidurler enciimeninin kararlan, Umum mii-
diiriin tasvibile tatbik olunur. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Fasil : VIII 
Bilango tasdiki, kar ve zararm tevzii 

OTUZ ALTINCI MADDE — Bankanm u-
mum miidiirlukge hazirlanacak bilangosu kar ve 
zarar hesablan idare meclisinee tasvib edildik-
ten sonra murakibler raporile birlikte ertesi se-
nenin ilk alti ay iginde bir niishasi Bagvekale-
te, bir niishasi umumi heyete sunulmak iizere 
iig niisha olarak tktisad vekaletine verilir. U-
mumi heyete verilecek bilangoya taalluk ettigi 
senenin ba§lica faaliyet safhalarmi gosterir bir 
rapor baglanir. Umumi heyet, bilangonun tev-
dii tarihinden itibaren iki ay iginde karanni 
verir. Bilango kar ve zarar hesablarmm katile§-
mesi umumi heyetin tasdikina bagli olub, bu tas-
dik idare meclisinin ve murakiblerinin ibrasim 
da tazammun eder. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

OTUZ YEDlNOl MADDE — Bankanm he-
sab devresi yilm 31 kanunuewelinde kapann*. 
Envanterlerin tesbitinde ve bilangonun tanzi-
minde teknik diisturlara riayet edilmek suretile 
banka aktifinde vukua gelecek kiymet tenezziil-
leri ve melhuz zararlar igin geregi kadar kar§i-
lik ayrildiktan sonra safi kar kalirsa bunun: 

% 25 §i sermayeye, 
% 75 §i adi ihtiyat akgesine tahsis olunur. 

Adi ihtiyat akgesi itibari sermayenin dortte bi-
rini bulduktan sonra karm i§bu % 75 §i fevkala-
de ihtiyat akgesine verilir. Ancak, her hangi bir 
senenin zaranni kapatmak igin adi ihtiyata mii-
racaat edilmi§se, safi kardan ilk once bunun 
eksilen miktari tamamlanir ve miitebaki kismi 
yukariki nisbetleri dairesinde ayrilir. 

Her yil zarar kargihgi olarak ayrilacak mik-
tar safi karm % 5 tutarmdan az olamaz. Fev-
kalade ihtiyatta mevcud miktarlar umumi he-
yetge kafi goriildiigu takdirde bu ihtiyata ay-
nlmi§ olan membalar sermayeye tahsis edilir. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmisstir. 

Fasil : IX 
Hukuki hiikiimler 

OTUZ SEKlZtNCt MADDE — Zirai kredi 
muamelelerinde Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasma teminat gosterilen gayrimenkullerin 
ipotek muameleleri, banka memurlarmm tahriri 
talebi uzerine ve ibraz olunacak deyin ve tapu 
senedlerine miisteniden takrir almmayarak tapu 
dairelerince derhal ifa ve tescil olunur ve bu 
ipoteklerin kaldirilmasi da ayni suretle yapilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Tiirkiye 
Ciimhuriyeti Ziraat bankasma zirai bir deyin 
mukabilinde teminat gosterilmis olan gayrimen-
kuller, igindeki biitiin gayrimenkul mallar ve 
sair tesisat ve agaglar ile zirai isletmenin mii-
temmim ciiziilerini ve teferruatmi te§kil eden 
alat, edevat, makine ve kaffei tesisat o gayri
menkul ile birlikte bankaya merhundur. 

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

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmistir. 

KIRKINOI MADBE — Tiirkiye Ciimhuriye
ti Ziraat bankasmm ipotekli zirai alacagi va
desi hululiinde bdenmezse borgluya ve kefiline 
ve yahud bunlarm kanuni ikametgahlarma ban-
kaca bir ihbarname teblig edilerek borcun oden-
mesine davet olunur. 

Ihbarnamenin tebliginden itibaren otuz giin 
iginde borg odenmedigi takdirde ipotekli gay
rimenkul aynca kiymet takdiri ve vaziyet me-
rasimine tabi olmaksizm banka tarafmdan bir 
buguk ay miiddetle agik arttirma suretile sati-
hga gikanlir. Alici gikmadigi veya vurulan pey 
borcu tamamen kapamadigi takdirde agik art
tirma miiddeti bankaca daha on bes giin uzati-
labilir. Miiddet bitince bankaca talibine mu-
vakkat ihalesi yapilir ,veya indelicab tefewiiz 
edilir ve medyuna bir ihbarname teblig oluna-
rak on bes. giin iginde borcunu odemezse kati 
ihale yapilmak iizere keyfiyetin icraya tevdi 
edilecegi bildirilir. 

Bu miiddet de gegtikten sonra kati ihalenin 
icrasma karar vermek iizere, evrak, mahalli ic-
ra dairesine verilir. 

Icra hakimi, iig giin iginde karar vermege 
mecburdur. Kati ihale kararmm sudurundan 
sonra borgluya bir guna ihbar ve teblige lii-
zum olmaksizm ipotekli gayrimenkuliin talibi 
namina kayid ve tiescili igin icra tarafmdan Ta
pu dairesine miizekkere yaziln*. Banka, alacagi-
m faiz ve masraf ile satis, bedelinden istifa 
eder. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmistir. 

KIRK BlRtNOt MADDE — Bankanm zirai 
alacaklarmdan dolayi tefewiiz ettigi gayrimen-
kuller, bankanm uhdesinde bulundugu miiddet-
ge bunlara aid borcun resiilmali ile faizi ve her 
tiirlii masraflan gayrimenkuliin getirdigi safi 
gelir gikanldiktan sonra tamamen odenmek 
§artile sahiblerine veya reislerine iade olunur. 
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BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 

Kabul edilmistir. 

KIRK iKlNCl MADDE — Turkiye Cumhu-
riyeti Ziraat bankasmm 39 ncu madde haricin-
de kalan zirai alacaklarma kar^i kiiguk ve bii-
yiik giftgilerin deyin senedinde teminat olarak 
gosterecekleri mahsullerile hayvanlan ve zirai 
istihsal vasrtalan uzerinde bankanm umumi 
renin hakki vardir. "Oguncii sahislar tarafmdan 
ancak renin bedeli fazlasi haczedilebilir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmistir. 

KIRK ttgttNCU MADDE — Bankaya renin 
edilen zirai mahsuller, menkul kiymetler ve sair 
menkullerin renin edildikleri zamandaki kry-
metleri bankacaikraz srrasmda alikonulan ihti-
yat paymm yansmi giderecek kadar dii§er veya 
borcun vadesi gelerek odenmezse, borgluya veya 
kanuni ikametgahma merhunun kiymetindeki 
noksanm ikmali veya borcun odenmesi igin bir 
haftadan on bes giine kadar olan muddetli bir 
ihbarname teblig olunur. Bu tebligin hukmiinii 
borclu ifa etmedigi halde bankaca bir hii-
kiim istihsaline ve icra dairesine miiracaate 
mahal kalmaksizm rehnedilmis olan mallar pi-
yasa rayicine gore satilarak bedelinden masra-
file birlikte alacak istifa olunur. 

thbarnamenin tebliginden sonra kiymet dii-
Siiklugu ihtiyat paymm dbrtte iigiine vardigi 
takdirde merhun, bankaca bu muddetin bitmesi 
beklenmeksizin derhal piyasa fiatile satilabilir. 

BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmistir. 

KIRK DORDtmotT MADDE — Turkiye 
Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm zirai alacaklari 
igin koy ihtiyar meclisince veya noterlerce imza 
veya muhrii tasdik edilmis olan senedler, icra 
ve iflas kanununun 38 nci maddesinde yazili 
vesikalar hiikmiindedir ve vadelerinde protos-
toya tabi degildir. 

BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmistir. 

KIRK BE§tNCl MADDE — Medyunun ve-
fati halinde bankanm zirai alacaklarmdan do-
layi merhun olan emvalin paraya gevrilmesine 
dair tebligler borglunun ikametgahmda ilanen 
yapilir . 

BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmistir. 

KIRK ALTINCI MADDE — Istanbul Emni-
yet sandigi, gayrimenkullerle menkul mal ve 
kiymetler terhini mukabilinde yaptigi ikrazattan 
miitevellid alacaklarmi takib ve paraya gevir-
me hususlarmda borglunun gayri merhununa 
miiracaat hali umumi hukumlere tabi olmak 

kaydile Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma 
i§bu kaminun 40, 43 ve 45 nci maddelerile bah-

esdilen istisnai hukiimlerden istifade eder. 
BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Kabul edilmistir. 

KIRK YEDtNCl MADDE — Kuraklik, has-
talik ve her hangi bir afet veya miicbir ve fev-
aklade bir sebeble vadesi hitammda borglarmi 
bdemeyenler hakkmda §u yolda muamele olunur: 

a) Miinferid tecil muracaatleri ilgili borglu-
nun bulundugu yerin banka sube veya ajansi-
na yapilir. Bu miiracaatler sube veya ajans-
larca, icabmda mahallin ziraat mudurluk veva 
memurluklarmdan malumat almmak suretile 
tahkik olunduktan sonra banka umum miidiir-
ltigune gonderilir. 

b) 2 000 liraya kadar olan borg tecilleri hak
kmda umum mudiirlukge resen karar verilir. 

c) 2 000 liradan yukarr teciller banka idare 
meclisinin kararile yapilir. 

g) Bir nahiye veya kazanin umumuna veya 
buyuk bir kismma aid mmtakavi tecil taleb-
leri vilayet idare heyetinin mucib sebebli maz-
batasi iizerine bankaca Icra Vekilleri Heye
tinin takdirine arzolunur. 

d) Miinferid veya mmtakavi teciller igin 
vukubulan miiracaatlar neticelendirilinceye ka
dar rehinin paraya gevirme takibleri bankaca 
durdurulur. 

Bu hiikiimler dahllinde yapdan tecillerin di
ffer sekil ve s.artlan banka tarafmdan ayrica 
kararlastirdn*. 

BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmistir. 

KIRK SEKlZlNCl MADDE — Turkiye Ciim
huriyeti Ziraat bankasi sube ve aajnslari gerek 
kendilerine ve gerekse diger sube ve ajanslara 
taalluk eden her turlii dava agmaga ve takibati 
ifaya ve bu babda vekaletname itasma ehildir-
ler. 

Banka veya sube ve yahud ajanslarmm avu-
katlarmm icra dairelerine tevdi ettigi salahiveti 
natik vekaletnamenin bir niishasi. vekilin azle-
dildigi bankaca icraya teblig edilmedikge taki-
batm kaffesinin icrasi igin muteberdir. 

BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmistir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Bankaya 
terhin olunan menkul ve gayrimenkul mallar 
nevi ve mevkiine gore bankaca liizum goriildugu 
takdirde mutlaka bankanm kabul edecegi bir 
muesseseye sigorta ettirilir. Sigorta muamele-
leri borglu veya rahin tarafmdan aktedilerek 
poligesi bankaya ciro edilir veyahud prim ve 
masrafi borgluya aid olmak iizere dogrudan 
rogxuya bankaca yapilir. Banka ancak alacagi 
ile f aiz ve tef erruatmi koruyacak nisbette sigorta 
aktedebilir. 

BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmistir. 
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Pasil : X 

Muafiyetler ve mttsaadeler 
ELLlNCl MADDE — Tiirkiye Cumhuriyeti 

Ziraat bankasmm giftgiye ve tarrni kredi ve satis 
kooperatiflerile birliklerine yapacagi her nevi 
krediler muamele vergisinden muafftir. Bu 
kredi muamelelerine aid alacak senedlerile bu 
kredilere miiteferri bilumum senedat, evrak, ve-
saik ve kuyud, defatir ve hulasai hesabiyeler ve 
gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muamele-
leri, damga, tapu ve noter harglari, muamele 
vergisi ve sair her nevi tekalif ve rusumdan mu-
af oldugti gibi yine bu kredilerden mtttevellid 
borglar hakkmda icra makamlan, resmi daire-
ler ve mahkemeler nezdinde yapilacak takib ve 
tahsHe miiteferri her nevi taleb, teblig ve karar-
lar da her turiii resim ve hargtan muaftrr. 

Isjbu maddede zikredilen zirai borglarm 40 
nci madde mucibmce takibi neticesinde bankaca 
tefewtiz olunan gayrimenkullerin banka na-
mma tesoili her tiirlu ferag ve intikal hare ve 
resimden muaf oldugu gibi bu kabil gayrimen-
kullerin 41 nci madde hiikumleri dahilinde sa-
hiblerine veya varislerine iadeleri de keza ferag 
ve intikal hare, resimlerinden muaftir. 

Koylerde, ziirraa bankaca yapilacak zirai 
kredilere aid evrak, senedat, kuyud, defatir 
hulasai hesabiyelerin kby ihtiyar meclislerhice 
tasdiki, noter tasdiki hiikmunde olub bimlar 
hakkmda da 1 nci fikradaM muafiyet bukum-
leri tatbdk olunur. 

Ziraat bankasmm verecegi kazang vergisi, 
vergiye tabi kazanemm % 12 sinden ibarettir. 

BtTrgpE E. M. M. RAIF KARADENtZ (Trab-
zon) — Bu muafiyet maddesinin sonuna ka
zang vergisinin ne nisbet dahilinde bankadan 
almacagi kaydedilmistir. Yalniz, bankamn be-
yannamesini ne zaman verecegi tesbit edilme-
mi§ bulunmaktadir. Kazang vergisi kanununa 
gore, anonim girket olan bankalarla anonim 
§irket halinde olmayan bankalar, bu beyanna-
melerini mart ve nisan aylari nihayetinde ve-
receklerdir. Halbuki Ziraat bankasi bilangosu 
tasdik edllmedikge kazang beyannamesini ve-
remiyecektir. Diger bankalar gibi Ziraat ban
kasmm heyeti umumiyesini toplamaga imkan 
olmadigr igin o babda bu kanuna Ziraat ban
kasi icin bir istisna hiikmii koymak lazimge-
lir. Bunii bir tfeklifle arzediyorum. Bu mua
fiyet ma4^sinm sonuna bir fikra ilavesini ri-
ca ediyorum. 

BALKAN — Tadilnameyi okutuyorum: 
Yuksek Beislige 

50 nci maddenin sonuna asagidaki fikranm 
ilavesini teklif ederim: 

«Kazang beyannamesi, bilanconun Umumi 
heyetge tasdikmi miiteakib verilir;» 

Trabzon 
Raif Karadeniz 
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HASAN PEHMI ATAg (Gumiisane) — Bu 
maddeye bir ufak fikranin ilavesini bendeniz de 
istirham edecegim, bunun igin de bir takrir 
verecegim. Evvelce nazari dikkate almip ta 
enciimence de tasvib buyurulup, kanunun bi-
rinci muzakeresinde maddeye ilave edilen fik-
raya gore, Ziraat bankasi nisbi olarak % 12 
kazang vergisine tabi tutuldu. Binaenaleyh bu 
cihet halledilmi§ ve Ziraat bankasi muterakki 
vergiden kurtulmu§tur. Emsali bankalar gibi 
% 12 verecektir. Ziraat bankasmm bagka bir 
hususiyeti daha vardir. Ziraat bankasi memle-
ketin idari taksimatma gore vilayetlerde ve 
kazalarda, yerin ve i§in tahammiilune gore 
§ube ve sandik agmak mecburiyetindedir. Fa-
kat bu giin vilayetlerin bir kismmda §ube ve 
sandiklar mevcuddur. 400 kiisur kazamiz var
dir. Bunlarm hemen nisfmda veya nisfmdan 
bir kag fazlasmdan sandiklar - ki bu kanunla 
kaza ajanlan diye ifade edilmi§tir - vardir. 
Diger yiiz kusurunda bankanm hig bir te§ki-
lati yoktur. 0 kazalarda, Ziraat bankasma 
aid olan hizmetleri, ona en yakin olan kaza 
sandiklan yani ajanlar ifa eder. Ziraat ban
kasi igin yeni bir kanun yapilirken, biitim 
ziirra ihtiyaglarmi ve banka ile giftgi arasm-
daki miinasebetleri daha yakmdan tanzim et-
mek ve bir eksik birakmamak ta miiltezem ol-
sa gerektir. 

Memleketin istihsal menfaati, bankanm her 
kazada bir ajan bulundurmasmi, yani bir 
sandik acmasmi amirdir. Bunu bankaya tahmil 
etmek lazimdir. Malumu alileridir ki, nisbi 
ve muterakki olan kazang vergisi kanunun-
dan ba§ka beyannameye tabi olan alelumum 
kazang erbabindan - ki bunda bankalar da da-
hildir - diger bir kanunla asgari miikellefiyet 
vergisi almaktayiz. Bu asgari miikellefiyet ver
gisi iig esastan terekkiib eder : §ube ve san-
diklarm adedi, memurlarm adedi, ifayi va-
zife ettikleri binalarm iradi gayrisafisinin nis-
beti ve bu nisbet te, niifusu 100 binden yuka-
ri olan sehirlerde baska miktarda, 50 binden 
yukari olanlarda baska miktarda, daha asagi 
olnlarda boyle miitefavit ve bir cetvele bagli 
olmak uzere bu vergi cibayet edilir. Bu ver-
gi senenin bidayetinde almir. Sene nihayetin
de beyannameye tabi olan kazang erbabi, bi-
langolarmi tanzim ve usulen tasdik ettirdikten 
sonra eger bilangolarmda zarar varsa veya 
hig kar etmemisse pe§in olarak tahsil ettigi-
miz asgari miikellefiyet haddi dedigimiz ka
zang vergisinden hig bir §ey iade etmeyiz. E^er 
bilangoda bir kazang gorulmugse bu asgari mii
kellefiyet diye pesin aldigimiz vergiyi o ka-
zanctan mahsub ederiz, kazang daha az ise 
kazang erbabma yine bir §ey iade etmeyiz. 
Fakat kazang daha coksa farkmi tahsil ederiz. 

§imdi, bendeniz demek istiyorum ki, mem
leketin biiyiik bir kismmda Ziraat bankasmm 
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ajanlan yoktur ve hentiz sandiklar agilmamig-
tir. Bu sandiklan agmak, memleketin aza-
mi menfaati icabidir. Zaten bu banka ile Ha-
zine arasmdaki muamele a§agi yukan bir he-
sab ameliyesinden ibarettir. Qiinkii sermayesi-
nin 'en muazzam kismmi Hazine temin etmek-
tedir. Banka, ajani olmayan ve ziraatle ge-
ni§ mikyasta me§gul olan kasabalarda sandik 
agmak istedigi zaman, ben oralarda sandik tes-
Mlatmm maa§ ve masraflarmi temin edeme-
digim igin agamadim, §imdi bir de asgari mli
kellef iyet vergisi yuklenecegim ki iki tarafli 
bir zarara girecegim, binaenaleyh bu sandik
lan agamam, diyecek vaziyeti karsilamak igin, 
bu kanunun meriyet tarihinden sonra acilacak 
olan sandiklan bu asgari miikellefiyet vergi-
sinden muaf tutalim. Qtinkii icab ederse belki 
bir zaman gelir ki memlekette bu 400 kazanm 
heyeti mecmuasmda sandik agmak igin, za
ten sermayesinin biiyiik bir kismmi Hazine 
temin ettiginden, beDd miikaf at veya prim ve-
rilmesi mevzubahs olacagi gtinler de gelir. 
Buralarda muamelatm azligmdan, masrafm 
gikarrtamryacagmdan dolayi sandik agamiyan 
banfca boyle bir zamanda sandik agmak ister-
se, asgari miikellefiyet vergisile kar§ila§masi 
bu kazalarda uzun mtiddet bu sandiklarm agil-
mamasma miintehi olacaktir. Bunu kar§ilamak 
igin bu maddeye bir fikra ilave edilmesini za-
ruri gormekteyim. Yiiksek heyetiniz nasil tak-
dir buyurursa byle olur. Muhterem Maliye ve-
kili arkada§im ve Biitce enciimeni de mlisaade 
buyurursa sandiklan, ajanlan hepsini asgari 
miikellefiyetten muaf tutalrm. Eger miisaade 
edilemiyorsa bu kanunun meriyet tarihinden 
itibaren acilacak olan sandiklarm muaf olma-
sile, banka teskilatr iizerindeki seyyaliyeti te
min etmig olalim. Teklifim budur, bir de tak-
rir takdim ediyorum. (Muvafik sesleri). 

BA§KAN — Miitalea var mi? 
BttTgE E. Rs. M. §ER?P dZKAN (Burdur) 

— Bir defa takrir okunsun. 

Yiiksek ReisHge 
50 nci maddenin sonuna asagidaki fikranm 

ilavesini teklif ederim: 
Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm yal-

niz ajanlan (kaza ajanlan) 3729 numarali ka-
nuna gore almmakta olan asgari miikellefiyet 
vergisinden muaftir. 

Gumiigane 
H. Fehmi Atag 

B. E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN (Bur
dur)! — Zannediyorum ki Hasan Atag arkadas> 
mizm teklifi, kazalarda bulunan sandiklarm as
gari miikellefiyet vergisinden muafiyetine ma-
tuftur. Bilmem layikile anlayabildim mi? Oyle 
midir Bay Hasan? 

HASAN FEHMI ATAQ (Gumiisane) — Oy-
ledir. 

B. E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN (De-
vmla) — Bu takrir, kazalarda bulunan sandik
larm asgari miikellefiyet vergisinden muafiyeti 
esasma istinad ediyor. Ziraat bankasi esas itiba-
rile kiil olarak miikellefiyete tabidir. Ziraat ban
kasmm vergi miikellefiyetinde %ek bir miikellef 
vardir. 0 da Ciimhuriyet Ziraat bankasidn*. Zi
raat bankasmm fubeleri, kaza sandiklan ayri 
bir miikellef degildir. Binaenaleyh, falan subeyi 
veya $u kanunun nesrinden ewel mevcud olan 
falan §ube veya sandiklan veya kanunun nesrin
den sonra teskil edilecek $ube ve sandiklan 
miikellefiyetten azade kdalnn mefhumu, vazi-
yete uygun olan bir mefhum degildir. Ziraat 
bankasi umum §ube ve sandiklarile birlikte bir 
tek miikelleftir. Yoksa Ziraat bankasmm s?ube 
ve sandiklan ayri ayn miikellef degildir ki falan 
falan subeleri maktu vergi miikellefiyetinden 
azade kilalmi diye bir kayid koyalim. Boyle bir 
kayid koymak zaten verginin tekniginp uygun 
olmayan bir keyfiyettir. Bu sandiklar ne suretle 
mevzubahs oluyor? Malumu aliniz vergiler ya 
beyanname esasma istinad eder ve yahud zahiri 
karinelere gore vergiyi tahsil eden Maliye veka-
leti memurlan tarafmdan tesbit olunur. Beyan
name, miikellef in soziine istinad eden vergidir. 
Zahiri karinelere gore tesbit edilen vergi ise, 
Maliye vekaleti memurlan tarafmdan takdir 
edilen miktar esasma istinad eder. Ziraat ban
kasmm maktu vergisi tesbit edUirken, diger bu 
gibi maktu vergi ile miikellef olan , miiesse-
selerde oldugu gibi, memurun adedi, oturdugu 
gayri menkullerin iradi gayri safisi, ve miiesse-
senin subelerinin adedine g8re tesbit edilir, o 
miikellefe vergi tarh edilirken heb bunlar nazari 
itibare almir. 

Bu anla^ildiktan sonra Hasan Atag arkada-
simizm teklifi $una miincer oluyor; bu kanun 
giktiktan sonra Ziraat bankasmm maktu vergi 
miikellefiyeti tesbit edilirken, kendisinin sandik-
larmi, bu miikellefiyetin miktarmm tesbitinde 
bir unsur ve eleman olarak almayalmi. Eger bu
nu kabul edecek olursak hakikaten vergi tar-
hmda, zahiri alaime, karine istinad ederek vergi 
koymak usuliinu koymus. olur ve bununla biiyiik 
bir rahne agnus oluruz. Qiinkti kanun falan 
miiesseseler igin zahiri karine 3 tiir: Memurlarm 
adedi, sandiklarmm ve gubelerinin adedi, $ube 
ve sandiklrmm iginde oturdugu gayri menkulle
rin iradi gayri safisi. Eger bunlar zahiri karine 
addolunmayacak denirse bu prensib esasmdan 
rahnelenmis olur. Verginin esasma degil usuliine 
aid olan bu teklif bir fayda vermeyecektir. Usu-
lii bozmak yolunda bu, bir misal gostermis ola
caktir. Diger taraftan eger maktu vergi Ziraat 
bankasmdan tahsil olunduktan sonra bilango-
sunda kar zuhur edecek olursa, o vakit bilango-
daki beyannameye miistenid vergi, bu maktu 
vergiye ilave edilecek ve pesinen alman vergi-
den bu tenzil edilecektir. Maktu verginin alm-
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maai, biifcujo ile bilahare bey&nname verikcegi 
i^ki bu ueule gore alraan vergiye inkilab ede-
cektlr. Yalniz kar olmazsa vaziyet ne olaeaktn? 
Bu kanun §iktaktan sonra sandiklarm adedini 
arttiramayacaktir. Yani vergide zahiri karine 
esasr kabul edUince vergi de artacagr dhetle 
sandik mikfcarmi da ihtiyaca g§re artteramaya-
caMnr, diyoriar. Bu hal sirf Ziraat bankasmm 
kaaanma<to|i hale mahaufitur. 

Fakat jbeye(fendi3er; Ziraat bankasi kazan-
madi, kazanma^igi ipin, sandik a/cmiyacagim 
dedi; buttfl hie bir vakit filjyatta tahakfcuk et-
tireoek va^lye^te degjldir. Ziraat bankasi kazan-
m a d ^ i c p sajndjk a$mamakta muhtar bir mii-
esseae deiUdir. Falan kazada sandik agmak lii-

zumu IftiJ^met taraf mdan takdir edilir ve §ayed 
Bjiyitk ff^etjniz de liizum gbriirse bunun He-
yeti uraumiyesi Biit<?e, tktisad, Ziraat, Divani 
Muhasebg| ve Majiye enctimenleri gibi B. M. 
Meclisinin enciimenlerinden te§ekkul etmekte-
dir. J|u jroida, uinumi heyet te§kilinden mak-
sa$, yalniz onun mall murakabesini yapmaktan 
ibaret degildir. Onun hakikaten gayesine ve 
maksadi teskiline uygun olarak teskilatmi te-
klmui etttiip ettirmedi^ini de murakabedir. 0-
nun icin H«yeti umumiye, falan kazada dahi 
sandik acilmasi lazrmdrr, diyebilir. Boyle dedigi 
zaman, H4ikumet, zikretti^i sandik icin banka-
nm yapadagi zararmi kar§riamak iizere yardrm 
eder. Hanei zamanda Ziraat banksi ihtiyc gbs-
terdi de Hiikumet onun gosterdigi zarari karsj-
lamaktan vaz gecti? Ziraat bankasmi alacakla-
rini muaryen taksitlerle tecil ettirdik. Fakat 
buna mukabil bankanm maruz kalacagi zarari 
karsilamak iizere de her gene 1,5 milyon lirayi 
kendisinin emrine amade bulundurduk. Ondan 
sonra sermayesine zammedilmek iizere her sene 
1 OOG 000 lira Devlet biitcesinden verilmekte-
dir. Bu sweetie Devlet zirai krediyi temin etmek 
iizer-e eaagh olarak kendi3ine bir vazife alnais, 
ve Bevlet bu vazife i?in Ziraat bankatumi tavzif 
etmigtm B&naenaleyh Devlet Ziraat bankasmm 
sermayesini kendi hazinesile takviye edebilir. 
Zarar ettigi vakit kendisine yardim eder, Ben' 
zarar edijroruna, raiilabazasi varid degiWir. 
Boyle bir miilabaza varid olmadigma gore ar-
kada$imD* teklifi, esasli bir mall sistemi rabne-
dar edecek bir mahiyettfidir. Onun igin Bfttge 
enoiimeni kendisinin fikrine i§tiyak etnuemekte-

HASAN FBKMt ATAg (Giimu§ane) — Zi
raat bankasmm sermayeaine Hazsae yardrm et-
miyor di3se ben bir gey soylemedim. M, arkada-
$sm fauraia yapilan yardrmlari uzun uzadiya 
ixab etmajge lmzum gordii. Arzu buyurursaniz 
ve sabrmiH tuketmezaem Ziraat bankasile Ha-
zine arasmdaki miinaaebeti zamaa zaman, ban-
kanoi hazineye, hazmenin bankaya yardim et-
meainin n* gibi istihaieler gegirdigini bendeniz 
lijzumu kfi-dar yakiadan bilan ve icab ederae 

izah edebilecek kadar hafizaya malikim. 
BVTQE En. R. MUSTAFA SEREF OZKAN 

(Burdur) — Hi? bir vakit bilmiyorsnnuz va-
ziyetinde izah etmedim. Takririnizin faydasi ol-
madigmi arz igin izah ettim. 

BASKAN — Miisaade buyurun. 
HASAN FEHMt ATAg (devamla) — Peki, 

zati alinizin kanaati oyle. 
Hazine ile Ziraat bankasi arasmdaki miina-

sebatm qok yakin oldugunu ve sermayenin, ni-
hayet vergi kanunlarma ve tahsili emval kanu-
nuna dayanarak toplandigmi ve liizumunda 
dogrudan dogruya emvali umumiyeden de yar
dim geklinde te§ekkiil etmi§ oldu^unu bendeniz 
de arzettim. 

Is biraz etrafli oldu da bendeniz de mec-
bur oldum. Miisaadenizle buraya kisaca temas 
edecegin1' 

Ziraat bankasi harbi umumiden ewel 10 mil
yon altm sermayeye sahipti. Bu sermayenin ara-
ziyi munfekkeye aid kismi gikinca bugiinkii 
Tiirkiyeye aid kismi hie olmazsa 7,5 - 8 milyon 
altm ifade ediyordu. Bunlan harbi umumi ka-
gid yapti. Bunun 4 milyonu Abdulhamid zama-
nmda hazineye almmif sarfedilmi§ti ki, bilaha-
re bir kanunla iade edildi. 1 600 000 lirasmi 
Damad Ferid hiikumeti aldi. 1 400 000 lirasi 
Milli Hiikumetin ilk kuruldugu zamanlarda sar-
folundu. Geriye 320 000 lira sermaye kalmigti. 
Biitiin kasalardaki para bundan ibaret idi. An
kara Hiikumetinin teiekkiiliinden 3 ay sonraki 
vaziyet bu idi. Zaf erden sonra Cumhuriyet mali-
yesi 16 mart 1920 den sonra Istanlbulda yapilan 
bilciimle muamelati keenlemyekiin addettigi 
halde, Ziraat bankasmm lehine olmak iizere, bir 
milyon 600 000 lirayi nakten odedi. Kolundan 
tuttu, kaldrrdi. Abdulhamid zamanmda alman-
lari\ da her sene bes,er yiiz bin lira olmak iizere 
odedi ve bugiinkii gordiigumiiz gibi, Ziraat ban
kasmi yasayabilecek bir sekle getirdi bliiyti 
elinden tuttu ve diriltti. Fakat bunlarrn hepsi 
yerinde idi. gtinku memleketin zirai kredisini 
temin etmek, memleketin umumi menf aatine gok 
uygun bir siyaset idi. Harbi umumi ilan edil-
digi zaman Ziraat bankasmm Istanbul merke-
zinde - yalniz tstanbulda - bir milyon altm depo 
edilmis idi. O zaman Ziraat bankasmm miidurii 
umumisi ve simdi de ayni bankanm meclisi ida-
re azasmdan olan zat Istanbuldan Ankaraya 
geldigi zaman beraberinde bankaya aid olmak 
iizere 80 000 altm getirdi. 920 000 altm da, 
tstanbulda maasatm kagid yerine altm verilmesi 
suretile israf edilmisti. §imdi bu gun Ziraat 
bankasi yasayabilecek bir haldedir. Fakat arazn 
munfekkeye isabet eden 8 milyon altmm kredi 
iizerine yapacagi tesirleri goz oniinde tutarsak, 
Ziraat bankasmm vazifesini tarn ve kamil bir 
sekilde yapabihnesi igin daha cok yardim etmek 
mecburiyetinde oldugumuzu tebaruz ettirmek 
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lazimdir. Bendeniz de buraya temas ettim. Ar-
kadafim da firsat verdiler te^ekkur ederim. 

Baas meseleye gelelim : Bankanm merkezi-
nin, snbelerinin, sandiklarmm, yeni tabire gore 
ajanslarmm - ajan degil, kanunda ajans - den-
mis - bir senelik muamelati umumiyesi bilango-
sunda toplanir. Nisbi vergi bu bilango iizerin
den tahakkuk eder. Bunda hig bir gortis far-
kimiz yoktur. Bu noktada banka vahdet ifade 
eder. Banka miikelleftir. Fakat biitiin mua-
melatmda bu nisbi vergidir. Bu takrir mevzu-
undan tamamen harigtir. Ilk miizakerede verdi-
gim takrire taalluk eden bir mevzudur. tkineisi, 
asgari miikellefiyet. Bahsettigim asgari miikel
lefiyet, bankanm kag sube ve sandigi varsa, sube 
ve sandiklarmda kag memuru varsa biitiin bun-
lar asgari mukellefiyetin tahakkukunda arail ve 
muessir olan unsurlardir. Bankamn merkezi 
miikelleftir. Mjerkezi miikelleftir amma, Ziraat 
bankasmm hususiyetinde, yani her vilayette, her 
kazada sube ve sandik agmak mecburiyetini 
tahmil edecegimiz bir ikinci miiessesei maliye 
veyahud miiessesei ticariye tasavvur eder misi-
niz arkadaslar? Ben tasavvur edemem. Fakat 
bu bankaya bu mecburiyeti tahmil etmek lazim
dir. Tahmil edince - ki bu gun zaten kazalarm 
nisfmdan biraz fazlasmda vardrr, 215 §ube ve 
sandik ve o ^ube ve sandiklarda bulunan me-
murlarm adedleri, o memurlarm ifayi vazife et-
tikleri binalarm iradi g'ayri safilerinden gika-
cak nifibet, asgari miikellefiyet vergisinin tahak
kukunda da esastir. Bunlari subelerden aliyo-
ruz da, sandiklardan nigin almiyoruz? Efendim 
subeler ticaret merkezleridir. Muamelati tica
riye yapan yerlerdir, oldukga genis merkezler-
deki tesjkilattir. Halbuki, sandiklar, sirf mena-
fii ziirra, igin igin agtrrmis ve bankaya vazife 
olarak, kar ve zarar olarak agmak mecburiye-
tindesin demisizdir. Demin de arzettim, mem-
leketin muhim bir kismmda, yansma yaMn mm-
takasmda heniiz sandik yoktur. Bunlar asgari 
miikellefiyet iizerine muessir olacaktir. Qunku, 
3000 memur, 265 $ube iizerinden asgari miikelle
fiyet vergisi tahakkuk ettirmekteki netice bas-
kadir, 400 fube ve sandik, 5000 kiisur memur 
iizerinden asgari miikellefiyet vergisi tahakkuk 
ettirmekteki netice baskadir. Ledelicab, arka-
das.smm da isaret ettigi gibi, biz mecbur ederiz. 

Liizum goriirsek prim dahi veririz, bu san-
diklari da agtuiriz. Memleketin biitiin kazala-
rmda Ziraat bankasmm bir eli, bir a jam bulun-
masmi temin etmek liizumu hasil oldugu za-
manda, ki o liizum bugiin de vardir, bu da im-
kani mali ile karsrlanir. Diger taraftan vergi 
onunla beraberdir. Kar da etse, zarar da etse 

pesinen bunu verecektir. Kar ettigi takdirde 
temin ettigi kardan bunun mahsubunu yapacak-

tir. 
BtTTQE En. R. VEKlLt MttKERREM ttN-

SAL (Isparta) — Prensibe muhaliftir. 

HASAN FEHM1 ATAg (Devamla) —Kanu-
nu dikkatle okursaniz gdrursMuz. Ben vergi 
alayim da zararim varsa bufun §ube hesabla-
larradan, sandik hesablanndan, sonra iadeten 
mahsubunu yapakm. Kar etmezsem hig bir fey 
vermem, bu, sandiklan agmak uzerinde haizi 
tesirdir. Arkadasim prensibe muhalif gordiile.r. 
Bendeniz hig gormuyorum. Asgari miikellefiyet 
iizerinden degll, beyanname iizerinden neticeyi 
alacagiz. Bunu prensibe muhalif gorduler, ben
deniz muhalif bir nokta gbrmedim. Nihayet 
bir hizmetin olgusune gore vergi almmasi pek 
ala icab da edebilir. Bir teklif olarak arzetmi-
yorum. Misal olarak arzediyorum. Ziraat ban
kasmm muamelati ticariyede bulunan ^Ubeleri 
kazang vergisi verir, ikrazati ziraiye yapan su-
beleri kazang vergisi vermez dersek bu pren
sibe muhalif olur mu? olmaz. Davam bu degil-
dir. Misal olarak arzediyorum. 

Ziraat bankasmm bu kanunun meriyeti ta-
rihinden sonra agilacak kazalardaki ajanlarm-
dan asgari mukellefiyetin hesabmda o sandik
lar dahili hesab edilmez demeyi prensibe mu-
haiif gorduler. Bendeniz hig bir muhalefetini 
gbrmedim ve prensibe uygun olduguna kanaat 
ederek takriri verdim ve bunu da ileride ajan-
larm daha gabuk, daha seri agilacagmi ve mem
leketin heir kazasmda, tedricen dahi olsa, bir 
ziraat bankasi sandigi bulunacagmi temin ede-
cek bir tesebbiis diye arzettim. Maksadrm srrf 
vaziyeti izahdan ibarettir. Takdir temamen yiik-
sek heyetindir. Ama bir elden alir, bir elden 
veririz de denebilir. Asagi yukan arkadasmun 
sozlerinin hulasasi da buna muntehi olur. Fakat 
madam ki sermayeyi arttnryoruz, buna daha 
genis musaadede bulunalim. Istenirse sandik
lardan, subelerden pesin vergi alalnn. Maruza-
tim bundan ibarettir. Takdir yuksek heyetini-
zindir. 

BtSTQE En. R. MUSTAFA §EREF OZKAN 
(Burdur) — Bendeniz, herkes igin tatbik edilen 
bir kanunun, tahakkuk usuliinde nazari itibare 
almacak olan unsurlarm bir kismmi Ziraat ban-
kasmda nazari itibare almamak iizere kanun gi-
karmanm usule muhalif oldugunu arzetntiftim. 
Falan banka kendisinin ne kadar memuru var
sa, ne kadar §ubesi varsa, o §ubelerinin oturdu-
gu gayrimenkullerin gayrisafi iradi ne ise ona 
gore maktu vergi verecektir. Bu, kanunun mak
tu vergi miktarmi tesbit etmek igin koymu§ ol
dugu bir usul, bir sistemdir. Bundan yalniz Zi
raat bankasmm verecegi maktu vergi takdir 
edilirken, sandiklarmm adedi nazari itibare 
almmiyacak diyecegiz. Demek oluyor ki kanu
nun maktu vergi miktarmi tesbit etmek igin 
koymu§ oldugu zahiri karinelerden bir kismi-
nm nazari itibare almmamasmi, Ziraat bankasi-
na maktu vergi konurken ktinunla tesbit edece-
giz. Boyle yapmakla maktu vergiye esas olan fet-
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rinelerden birisini, bir kaideyi ihlal etmis, olaca-
giz Bunun igin bendeniz, teklif, boyle bir esasm 
ihlali zahmetine degmiyecek vaziyettedir diyo-
rum. Eger Ziraat bankasi zarar edecek olursa, 
maktu vergi vermek suretile bilangosunda bir 
zarar goriUecek olursa, bu zararm heyeti umu-
miyesini Hiikumet zaten her suretle nazan iti-
bare almi§ bulunmaktadir. Zarar edecegim diye 
sandik agmamak, Ziraat bankasmm biinyesi iti-
barile imkln dahilinde degildir. Binaenaleyh 
sebeb olarak gosterilen hususlar varid olmadi-
gindan, Ziraat bankasmm maktu vergisini tes-
bit ederken ajanslarmm adedini nazan itibare 
almiyalrm diye kanuna hukuk koymanm dog-
ru olmiyacagini nazan dikkate alarak teklifin 
kabul edilmemesini rica ettim. Vergi kanunlan-
nm tahakkuk ve saire igin koydugu sistemlede, 
boyle istisnalar yapmagi tecviz ederseniz bu hu-
sus tabii Heyeti Oelilenize aiddir. Sebeb olarak 
dermeyan ettikleri vaziyetlerin varid olmadigi 
kanaatindeyim. Onun igin tekrar kursiiye gel-
dim. 

MALtYE VEKtLt FUAD AGRALI (Elaziz) 
— Bendenizin gordugiimun hulasasi §udur: Zi
raat bankasi miiessesesini miimkiin oldugu ka-
dar himaye edelim. Biitge enciimeni ayni fikir-
dedir, Muhterem Hasan Fehmi arkadasimiz da 
bu hisle takrir vermektedir. Hiikumet de bu his-
se i§tirak etmektedir. Bu himayeniniki suretle 
icrasi kabildir. Muafiyet tesis ederek mevcud 
kanunlarda her hangi bir suretle istisna yapmak 
Herhangi bir suretle mevcud usullerde, Biitge 
enciimeni reisinin izah ettigi veghile, rahne ag-
madan istisnalar yaratmak. Bir de boyle degil 
de her sene Ziraat bankasmm vaziyeti umumi-
yesini tetkik etmek iizere toplanacak olan ve 
Maliye, Divam Muhasebat, tktisad ve Biitge en-
ciimenlerinden terekkiib eden heyeti umumiyede 
banka, vaziyetim budur, dedigi vakit, orada go-
riilecek liizum iizerine muvazenei umumiyeden 
yapilan yardimm tezyidi yolunda karar ittihaz 
olunabilir. Eger Heyeti muhtereme tensib eder-
se bendeniz de bunu zaruri bir tarik gormiiyo-
rum. Yani kazang vergisinin almmasmi yerinde 
buluyorum. Esasen daha once kazang vergisi hu-
susunda yapilan muzakereler bankanm i§bu ver-
giden muafiyeti ileri suriildu. Neticede kazang 
vergisinden muaf olmasin, denildi. Bu vergiyi, 
aynen, diger mumasil miiesseselerde oldugu §e-
kilde istifa edelim, gorulecek liizuma gore esa
sen yapilmakta olan yardimlar bir miktar ge-
nigletilir, yolunda kabul edilen kendilerinin 
takriri, Biitge enciimenine gitti, geldi ve madde 
buna gore kabul olundu. §imdi bakiyorum, yine 
ayni mevzu iizerindeyiz. Esas itibarile Yiiksek 
Heyetiniz bu meseleyi halletmi§ bulunuyor. He
yeti muhtereme tensib buyurursa bunu yine ay
ni §ekilde kabul edelim. 

BALKAN — Tadilnameyi tekrar okutuyo-
rum: 

(Giimiisane mebusu Hasan Fehmi Atagm 
takriri tekrar okundu). 

BALKAN — Tadilnameyi reyinize arzedi-
yorum. Nazan dikkate alanlar... Almayanlar... 
Nazan dikkate almmami§tir. 

Bir tadilname daha vardi, tekrar okutuyo-
rum: 

(Trabzon mebusu Baif Karadenizin takriri i 
tekrar okundu). 

BUTQE E. M. M. RAtF KARADENZ (Trab
zon) — Bu teklif maddenin altma yazilacaktir. 

BALKAN — Tadilnameyi nazan dikkate 
alanlar... Almayanlar... Nazan dikkate almmi§-
tir. 

50 nci maddeyi bu ilave ile reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmigtir. 

ELLt BlRtNCt MADDE — Ziraat bankasi-
nm simdiye kadar haiz oldugu Hiikumet bina-
larmda bilabedel ikamet hakkmdan Tiirkiye 
Ciimhuriyeti Ziraat bankasi, mahalli §ube ve 
ajans binalarmi in§a edinceye kadar istifade 
eder. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmijjjtir. 

ELLt iKlNOt MADDE — Tiirkiye Ciimhu
riyeti Ziraat bankasi idarei merkeziyesile §ube 
ve ajanslan mahalli ticaret ve sanayi odalan-
na kanuni miktarm yansmi a§mamak iizere 
tktisad vekaletinin tesbit edecegi miktarda, 
kayid ucreti ile tescil kaydiyesi verirler. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

ELLt tJgUNCtJ MADDE — Tiirkiye Ciim
huriyeti Ziraat bankasmm Tiirkiye dahilinde 
e§has ve muessesati resmiye ve hususiye ve 
§ube ve ajanslan ile olan bilumum para nak-
liyatmdan, kiymetli, kiymetsiz mektub, kart 
ve paket irsalatmdan, telgraf ve sair muhabe-
ratmdan Devlet dairelerinden alman miktarlar-
da iicret almir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Fasil : XI 
Banka memurlan hakkmda hiikiimler 

ELLt DORD^NCtr MADDE — Tiirkiye 
Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm para ve para 
hiikmiindeki evrak ve senedleri ve sair mal-
lan aleyhine, bilango, zabrtname, rapor ve 
diger her nevi evrak ve defterleri ve vesika-
lan iizerinde sug i§leyen memurlar bu suglar-
dan dolayi Devlet memurlan gibi ceza gbriir-
ler. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmigtir. 

ELLt BEgtNCt MADDE — Tiirkiye Cum-
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huriyeti Ziraat bankasmm daimi aylikli me
murlan igin hiikmi §ahsiyeti haiz olmak iizere 
«Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi raiemurla-
n tekaud sandigi» adile bir sandik kurulmugtur. 
9 §uba1r 1931 tarihli sened ve ayni tarihli nizam-
name ile viicuda getirilmis, olan «Tiirkiye Ziraat 
bankasi memurin ve miistahdemini yardim san-
digi» nm mevcud ve matlubu bu kanunun ne§ri 
tarihinden itibaren «Tiirkiye Oiimhuriyeti Zira
at bankasi memurlan tekaud sandigi* na devro-
lunur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edttmigtir. 

ELLl ALTINCI MADDE — Tiirkiye Cum
huriyeti Ziraat bankasi memurlan tekaud san-
diginin sermayesi ve gelirleri §unlardrr: 

1 - 55 nci maddede yazili yardim sandigmm 
devrolunacak mevcud ve matlubu. 

2 - Tiirkiye Ziraat bankasmm idare meclisi-
nin 23 - IX - 1930 tarihli kararile banka me-
murlarma tekaiidliik istihkaklarmi tasfiye mak-
sadile verilen tekaud tazminatmdan istirdad 
edilecek paralar. 

3 - 5 5 nci maddede yazili yardim sandigm-
dan bankadan ayrilmi§ memurlara hastalik yar-
dimlari harig olarak verilib istirdad olunacak 
paralar, 

4 - Daimi aylikli memurlarm ayliklarmdan 
her ay mecburi olarak kesilecek yiizde begler. 

5 - Daimi aylikli memurlara her ay verilen 
ayliklarm yiizde be§ine muadil olarak bankaca 
her ay verilecek paralar. 

6 — Hizmete alman daimi aylikli memur
larm ilk ayliklarmdan kesilecek yiizde yirmi 
begler ile ayliklan arttmlan memurlarm ilk ay-
lik zamlari. 

7 - Sandik sermayesinin biitiin gelirlerile 
miiteferrik diger gelirler. 

Tekaud sandigmm mevcudile alacaklari Dev-
let emvaline mahsus hak ve riighanlari haizdir. 
Bu paralar ve alelumum aidat ile faiz ve temet-
tuleri bir guna vergi ve resme tabi olmadigi gibi 
haciz ve temliki de kabil degildir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

ELLl YEDtNCl MADDE — Tekaud sandi
gmm 56 nci maddede yazili aidat ve alacaklan-
m mazeretleri olmaksizm vaktinde tevkif ve 
tahsil etmeyen veya tevkif ve tahsil edildigi ayi 
takib eden aym sonuna kadar sandiga gonder-
miyenler bu paralari yiizde on fazlasile tazmin 
ve temin ile mukelleftirler. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

ELLl SEKlZlNOl MADDE — Tiirkiye Cum
huriyeti Ziraat bankasi memurlan tekaud san-
digi hakkmda bu kanunun ne§ri tarihinden iti
baren iki ay zarfmda bir nizamname tanzim ve 

negredilir. Bu nizamname ile memurlara temin 
edilecek hak ve menfaatler 27 -1 -1936 tarih ve 
2904 numarali kanunla muhtelif hal ve vaziyet-
lere gore miimasilleri igin tesbit edilen hak ve 
menfaatlerden fazla olamaz. 

Ancak hizmet miiddetleri otuz seneyi doldu-
ranlar tekaiidliiklerini isteyebilirler. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

ELLl DOKUZUNCU MADDE — Her be§ se-
nede bir def a mecburen ve liizumu halinde daha 
ewel sandigm mali vaziyetile tahsis formiille-
rinin miitehassislan tarafmdan tetkik ve tefti-
si neticesinde sandigm mali vaziyetinde darhk 
ve muvazenesizlik goriiliirse bankaca sandiga 
yapilacak yardim arttirilmaksizm memur aylik
larmdan kesilecek sandik aidatmm arttirilmasi 
veya memurlara verilen tekaud aylgmm ve taz-
minatm eksiltilmesi gibi tedbirler ittihaz ve san
digm daimi muvazeneli bir halde bulundurulma-
si temin edilir. Sandik menabiinin bollugu ha
linde bankanm ve memurlarm tekaud sandigi-
na odeyecekleri aidat nisbetleri azaltilabilir. Bu 
artirma ve eksiltmeler umumi heyet kararile 
olur. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

ALITMI^INCI MADDE — Sandigm yillik 
biitgesi ve bilancosu bankanm biitce ve bilango-
sile birlikte ve ayni usul dairesinde tanzim ve 
tasdik olunur. 

ALTMI§ BlRlNCl MADDE — Sandigm me
murlan banka memurlan hak ye salahiyetini 
haiz olub ayliklan sandik biitgesinden verilir. 
Sandigm kirtasiye, teshin ve diger idare masraf-
lari banka biitgesinden temin olunur. 

Sandik idare heyetine tayin edilecek banka 
miintesiblerine bir guna iicret verilmez. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmistir. 

ALTMI§ iKlNCl MADDE — Bankada ha-
len miistahdem olsun olmasm 56 nci maddenin 
ikinci fikrasmda yazili karar ve zeyilleri muci-
bince tekaiide tabi Devlet ve banka hizmetlerin-
deki haklarma mukabil bankadan tasfiye tazmi-
nati veya memurin yardim sandigmdan hasta
lik miinasebetile yapilan yardimlar ve hizmet 
mukabili verilen iicretler haricinde para alan-
lar bu kanunun negrinden itibaren iig ay zar
fmda Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasma 
verecekleri birer beyanname ile bu tekaud hak-
larmi muhafaza edebilirler. Bu takdirde banka
dan veya yardim sandigmdan aldiklan para
lar, vergileri harig olmak iizere, banka tekaud 
sandigmca namlarma borg kaydedilir ve borg-
lann umumi muvazeneye dahil veya mulhak 
biitge ile idare olunan dairelerle hususi idareler-
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de, bele$iyelerde ve Devlete bafli olan veya ol-
mayan Idlumum mtiessese ve sirketlerde tarei-
rah haric. olmak iizere vazife mukabili istihkak 
kesbedecekleri paralardan % 10 u ve istihkak-
lari aydi iki yuz lirayi tecaviiz ettigi takdirde 
bu mikt$ra kadar yiizde onu ve fazlasmm yiiz-
de yirmisi isjbu daire, §irket ve miiesseselerce 
tevkif ve sandiga tesviye edilmek suretile tah-
sil olunur. 

Borglailardan tekaiid olanlara Hazineden ve-
ya diger daire ve idarelerden veyahud banka 
tekaiid sandigmca tahsis edilecek ayliklarm 
yiizde yirmi besj. ve bu gibilere verilecek teka
iid tazmkiatinm veya reddedilecek aidatin mec-
muu kezalik bu borglara mahsub edilir. Bu 
maddede gbsterilen ^ekilde mahsub edilecek 
borglara* bakiyesi igin borglularm diger emva-
line miiracaat edilmeyecegi gibi olenlerin ka-
lan bercjon da aranmaz. 

Elyevm bankada miistabdem olmayanlardan 
munhasiran 1683 numarah kanun mucibince mu-
teber olan tekaiid hakkmi muhafaza etmek iste-
diklerini beyannamelerinde gosterenlerden yal-
niz aldiklan tekaiid tazminati bu madde huklim-
leri dairesinde istirdat olunur. 

Beyaxtname vermiyenlerin mezkur miiddetle-
re aid Devlette ve banka tekaiid sandigmda 
haiz olabilecekleri tekaiid haklan sakit olur. 

BALKAN — Kabul edenier... Etmiyenler.... 
Kabul edilmtytir. 

ALT1C[§ tJgttNCtJ MADDE — Elli altmci 
maddenin ikinci fikrasmda yazili tasfiye taz
minati veya yardim sandigi istihkaklarmi alan-
lardan b« kanunun ne^rine veya yukariki mad
dede zikredilen lie aylik miiddetin inkiaasma 
kadar olemlerle kendilerine tekaiid ayligi tahsis 
edilenler bu beyannameyei vermisler gibi mua-
mele gbrurler. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edflmtytir. 

ALTH|I§ DftRDttNCtJ M&DDE' — Tiirkiye 
Ziraat bankasmda halen miistabdem olsun olma-
sm aylikb memur olarak istihdam edilenlerin 
bankada gecjmds, aylikli bizmet miiddetleri (Sta-
jiyerlikte gegmi? miiddetinin bir seneden fas-
lasi ve 1 - VI -1930 tarihine kadar bu bankaya 
girenlerin is>u tarihten ewel tekaiide tabi 
Devlet memurluklarmda gecirdikJeri fili hizmet 
miiddetleri dahil) 62 nci maddede yazili ^art-
larla Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmda 
gecmi§ sayilrr. 

Bunlardan: 
1 - Tiirkiye Ciimhuriyeti Eiraat bankatma 

gegecek oianlarm yukanda yazili hizmet miid
detleri ba$kaca aidata tabi tutulmaksrzm yeni 
hizmet miiddetlerine zammolunur've bu gibile-
rin 1683 ttumarali tekaiid kanununun hiikiimle-
rine gore haiz olabilecekleri haklar sakrt olur. 

Ancak banka tekaiid sandigmca istihkaki 
tasfiye ve tediye edihneden umumi muvaaeneye 
dahil ve tekaiide tabi vazife kabul edenlerin 
1683 numarali tekaiid kanununa gore muteber 
olan evvelce ge$mis hizmetler miiddetleri mah-
fuz olub bunlarm tekaiidliiklen mezkur kanun 
hiikiimlerine gore Hazinece icra edilir ve bu 
miiddetler haricindeki banka hizmetlerine aid 
haklan varsa tekaiid sandigmca tasfiye edilir. 

2 - Tiirkiye Ziraat bankasmdan 1 - VI -1930 
taribinden ewel ayrilanlar hakkmda 1325 tarih-
li tekaiid kanunu ve zeyilleri hiikiimlerine gore 
muamele yapilir. ve bu gibilere tahsis edilmis 
ve edilebilecek maa§larm bankaca verilmesine 
devam olunur. 

Ancak tekaiid haklarmi kanuni hiikiimler 
dairesinde tasfiye etmeden tekrar Devlet veya 
banka hizmetine gegmis, oianlarm tekaiidlUk 
haklan mahfuzdur. 

3 - Tiirkiye Ziraat bankasmdan 1 - VI -1930 
tarihinden bu kanunun marine kadar gecen 
muddet zarfmda her hangi bir sebeble ayrilmis, 
olanlar hakkmda 58 nci maddede yazili tekaiid 
sandigi nizamnamesi hiikiimleri dairesinde mu
amele olunur ve bunlardan hizmetlerinden isti-
fade edilememesine binaen vazifelerine nihayet 
verilmi$ olanlardan ya§lan elli be§i gecjtin 
olanlar hakiki hizmet miiddetlerine gore mua
mele gbrmek sartile altmis ya$mi doldurmus. 
sayilirlar. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmi^tir. 

ALTMI§ BE§tNCt MADDE — Tiirkiye 
Ciimhuriyeti Ziraat bankasi memuf larmdan te
kaiid hakkmi ihraz etmeden banka ile alakasi 
kesilenlere sandik nizamnamesine gore iade edi
lecek aidat, isbu kanunun ne§rinden sonra 
maaflarmdan yapilacak tevkifat baligile s^mdi-
ye kadar Devlet ve banka hizmetlerinde maas-
larmdan yapilacak tevkifat baligile ŝ imdiye ka
dar Devlet ve banka hizmetlerinde maa^larindan 
kesilmi^ bilumum tekaiid aidatmdan ve yardim 
sandigma adlarma yatirilmis paralarm yarism-
dan ibarettir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

ALTMI§ ALTINCI MADDE — Tekaiide 
tabi Devlet vazifelerinde istihdam edilmis, olan
lardan 1 - VI -1930 tarihinden bu kanunun ne$-
rine kadar olan muddet zarfmda banka daimi 
memurluklarmdan birine tayin edilenler hak
kmda 3028 numarali kanun hiikiimleri tatbik 
edilir. Ancak tekaiide tabi hizmet miiddeti on 
bes seneden az olanlara verilecek tazminat Ha
zinece tekaiid sandigma yatirdmak suretile 
mezkur hizmet miiddeti banka hizmetine zammo
lunur ve bu para memurun tekaiid aidati hiik-
miinde sayilir. 
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BAfjfKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edjhm>tir. 

ALTMI§ YEDlNCt MADDE — Turkiye 
Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm kurdugu veya 
sermayesinin yaridan fazlasma istirak ettigi 
muesseselerin idare veya murakabelerinde de-
vamli bir vazif eye tayinlerindeu banka idare 
meclisince llizum gbriilen banka memurlarmm 
banka ile alakalan ve tekaud sandigmdaki hak-
lan en gok tic sene miiddetle mahfuz tutulur. 
Bunlar bankada son aldiklan ayliklar iizerinden 
Mudfk aidatmi ve ayliklarmi veren miiessesede 
56 ncmiaddenin 4 ncii bendlnde yazili yiizde 
be^leri banka tekaiid sandigma vermekle mii-
kelleftirler. Bunlar tekrar bankaya avdetlerinde 
emsallerine benzer aylridarla vazifelere tayin 
edilirler. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

A M M § SEKtZtNCl MADDE — Umumi 
biitQedes. tekaud veya yetim maasi alib da ban
kada tekaiide tabi aylikh hizmetlerde miistah-
dem olanlar hakkmda 2921 numarali kanunun 
36 nci maddesi hukiimleri tatbik olunur. 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

AETMIfl DOKUZUNCU MADDE — Istan
bul Emniyet sandiginda miitesekkil (Emniyet 
sandigi Yardim sandigi) nin biitun mevcudu ve 
haklari ile borglan bu kanunun neg,rinden itiba-
ren Tiirkiye Ctimhuriyeti Ziraat bankasi tekaud 
sandigma devrolunur. 

tsjbu kanunun tekaiid sandigi hakkmda Zi
raat bankasma ve memurlarma taradigi hak 
ve menfaatlere ve tahmil ettigi vecibelere aid 
olan hukiimleri Emniyet sandigi ve halen mev-
cud ve bundan sonra almacak memurlan hak
kmda da tatbik olunur ve bu memurlarm Zira
at bankasmda gecen hizmet miiddetleri teka-
iidliik hesabmda sayilrr. 

Emniyet sandigi memurlan isbu kanunun Zi
raat bankasi memurlarma tamdigi diger hak ve 
menfaatlerden de istifade ederler. 

BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

YETMt§tNCt MADDE — Banka, nizamna-
mesinde tayin edilecek $artlar dairesinde ban-
Ira. memurlarmm ve ailelerinin tedavilerile me$-
gul olmak iizere ayrica bir «Saglik yardim 
sandjgi» kurmustur. Bu sandigm membalan: 

1 - Her sene bankaca 20 000 lirayi geeme-
mek iizere verilecek paralardan, 

2 - Memurlardan maaslarmm % 1 ini gegme-
mek iizere kesilecek aidattan. 

3 - Memurlardan inztbati ceza olarak kesi
lecek paralardan, 

4 - Umumi heyet kararile tekaiid sandigm-
dan ayrilacak apralardan, 

5 - Teberrulerden, 

B A P S A N - - Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

YETMt§ BtRlNCl MADDE — Tiirkiye Ciim-
huriyeti Ziraat bankasi memurlarma her sene 
kati mizanm tesbitinden sonra bir aylik ma-
as>n tutan ikramiye olarak verilir. 

Vazif e kusurlan tesbit edilenlere bu ikramiye 
verilmeyeeegi gibi bankayi kazandirmak ve miis-
bet is gSrmek suretile fazla yararligi tesbit 
edilenlere verilecek ikramiye de iM aylik ma-
as miktarma gikarilabilir. 

Bu ikramiyeler, bankanm safi karmdan tak-
dimen ve Idare Meclisi kararile verilir. 

BAfJKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.... 
Kabul edilmistir. 

YETMl§ tKtSGl MABDE — Bu kanunun 
nesrinden itibaren Tiirkiye Ctimhuriyeti Ziraat 
bankasmda ve Istanbul Emniyet sandigmda 
2 - VI -1934 tarih ve 2489 numarali kanun hu
kiimleri dairesinde ve mezkur kanunla tanman 
haklari haiz olmak iizere (Turkiye Oumhuri
yeti Ziraat bankasi memurlan miiteselsil kefalet 
sandigi) ile (Istanbul Emniyet sandigi memur
lan miiteselsil kefalet sandigi) adlarile birer 
sandik kurulur. 

BA§KAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Fasti : XII 
Mtitef errik hukiimler 

YETMl§ UgtJNOtJ MADDE — Bankanm 
idare ve murakabe §ekilleri ve zirai kredi is>-
rile b ukanun hiikiimlerine tevfikan yapmaga 
mezun bulundufu diger i§lerde takib edecegi 

usuller ve bankanm dahili teskilati ve tesMlata 
aid vazifeleri bu tesjrilat iginde galnjan memuf-
larm hukuk ve vecibeleri, bir nizamname ile 
tesbit olunur. 

BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

YETMtg DflRDtfNCtJ MADDE — 12 mart 
1332 tarihli Ziraat bankasi kanunu, 19 mart 
1340 tarih ve 444 numarali kanun, 8 haziran 1930 
tarih ve 1697 numarali kanun, 27 haziran 1932 
tarih ve 2036 numarali kanun, 25 agustos 1926 
tarihli Ziraat bankasi esas nizamnamesi ve 22 
eylul 1302 tarihli emniyet sandigi nizamnamesi 
ve miizeyyelleri ile 22 mart ve 1340 tarih ve 447 
sayili emniyet sandigi btitge kanunu hiikiimleri 
mtilgadir. 

BALKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

BtRtNOt MUVAKKAT MADDE — Tiirkiye 
Ziraat bankasmm biitun hak ve menfaatleri, 
mevcud ve matlublan bilclimle taahhiid ve bore-
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larile birlikte Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat ban-
kaszna intikal eder. 

(Ziraat bankasi memurlari miiteselsil kefalet 
sandigi) ile (Emniyet sandigi memurlari miite-
selsil kefalet sandigi) mevcudlari bilumum hak-
lari ve borclarile birlikte 72 nci maddede yazili 
sandiklara intikal eder. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

tKtNCt MUVAKKAT MADDE — Tiirkiye 
Ciimhuriyeti Ziraat bankasinm ilk teskilat kad-
rolari Iktisad vekaletince yapdir ve Icra Vekil-
leri Heyetinin tasdikile tatbik olunur. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

VgtfNOtr MUVAKKAT MADDE — Bu ka-
nunun ne§ri tarihinden itibaren nihayet on be§ 
gun zarfmda bankanm salahiyetli uzuvlarmm 
faaliyete gegmeleri ve nihayet dort ay zarfmda 
banka nizamnamesinin ihzan ve tatbik mevki-
ine konmasi mecburidir. 

Idare meclisine Iktisad vekaletinin gostere-
cegi namzedler meyanmdan Zirai kredi koope-
ratiflerince segilecek aza, ilk defasinda yine bu 
namzedler arasmdan Icra Vekilleri Heyetince 
tayin olunur. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

DflEDttNCtt MUVAKKAT MADDE — Tiir
kiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm 1936 yili 
bilangosu 31 kanunuewel 1936 tarihinde cari 
hiikumler dairesinde tanzim ve Tiirkiye Ciim
huriyeti Ziraat bankasi umumi heyetince tetkik 
ve tasdik olunur. 1937 yili icin bir tek bilango 
yapilir. 

BASK AN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

BEStNCt MUVAKKAT MADDE — Tiirki-
ye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi Idare meclisinin 
tegkili ve ilk kadrolarmm tatbiki zamanma ka
dar Tiirkiye Ziraat bankasi Idare meclisile me-
murlarram vazifeleri eski sartlar dairesinde de-
vam eder. Ancak banka tekaiid sandigi varida-
tina miiteallik hiikiimler bu kanunun negrini ta-
kib eden ay basmdan itibaren tatbik edilir ve 
memurlara Saglik yardrm sandigmdan yapila
cak yardimlar Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat ban
kasi nizamnamesinin nesrine kadar cari usulle-
re gore mezkur sandikga yapilir. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

ALTINCI MUVAKKAT MADDE — Istan
bul Emniyet sandigi hakkinda bu kanuna gore 
yapilacak nizamnamenin negrine kadar mezkur 
sandik eski mevzuati dairesinde muamelelerine 
devam eder. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul eiilmigtir. 
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YEDtNCl MUVAKKAT MADDE — Tiirki

ye Ciimhuriyeti Ziraat bankasmm bu kanunda 
mevzuubahis ilk tegkilat kadrolarmm tatbiki 
munasebetile kadro haricinde kalacak memurlar 
hakkinda banka tekaiid sandigi talimatnamesi-
nin umumi hukiimleri dairesinde muamele ya
pilir ve bunlardan ya§lan 55 i geggin olanlar 
hakiki hizmet miiddetlerine gore muamele gor-
mek §artile 60 yagmi doldurmus. sayilirlar. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.<. 
Kabul edilmi§tir. 

SEKtZtNCl MUVAKKAT MADDA — Ban
kanm bu kanunda yazili tecil sebeblerine miis-
tenid olmaksizm vadesinde odeiimeyen zirai ala-
caklari tahsili emyal kanununa tevfikan mez
kur kanunun 8 nci maddesinde yazili tahsildar-
lar yerine tayin olacak banka memurlari ta-
rafmdan tahsil olunur. 

Tahsili emval komisyonu bankanm haciz ve 
satis talebleri hakkinda bir hafta zarfmda ve 
vade hululiinden ewel ihtiyati haciz talebleri 
hakkinda da 2656 numarali kanunun hukmiine 
gore bir i§ giinii zarfmda karar ittihazma mec-
burdur. Bu yol ile yapilan takibler mururu za-
mani kateder. 

Isbu madde, tahsili emval kanununun hapis-
le tazyika miitedair hiikiimlerini tazammun et-
memek iizere bu kanunun nesrinden itibaren 
yalniz be§ sene icin muteberdir. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

DOKUZUNCU MUVAKKAT MADDE — 
Bankanm bu kanunda yazili tecil sebeblerine 
mustenid olmaksmzm vadesinde odenmeyen zi
rai alacaklan gegmig giinler igin aslinm faizin-
den ba§ka tahsil masrafi olarak yiizde iki ile 
birlikte takib ve tahsil olunur. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

YETMlS BEStNCt MADDE — Bu kamm 
nesri tarihinden muteberdir. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

YETMlS ALTINCI MADDE — Bu kanun 
hukiimlerinin icrasma tcra Vekilleri Heyeti me-
murdur. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

Layihanin heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmi§tir. 

8 — Ziraat vekdleti vazife ve te§kildti hak
kinda kanun layihasi ve Ziraat ve Butge encii-
menleri mazbatalari (1/678) [1] 

[1] 158 e birinci ve ikinci ek basmayazilar 
zaptm sonundadir. 
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ZtRAAT V. MTJHLlS ERKMEN (Kiitahya) 

— Arkada§lanm, kabul buyurulmu§ olan biit-
genin yeni te§kilatla tatbikatma biran ewel 
giri§ebilmek igin bu layihanm mustacelen mii-
zakeresine yiiksek miisaadelerinizi dilerim. 
(Dogru sesleri). 

HttSNtJ KlTABOI (Mugla) — Heyeti celi-
leye teklif edilen mtistaeeliyet kararma uygun 
bir §ekilde kisaca maruzatta bulunacagim. 

Bir kere, boyle muhim bir kanunu getirdik-
lerinden dolayi Hiikumeti tebrik ederim. An-
cak bu tebriki yaparken geg kalmdigmi da 
itiraf etmek mecburiyetindeyim. Memleketin 
esasi, ekonomi ve ziraat olduguna gore, zi
raat i§lerini tanzim edecek ve miistahsile daha 
verimli caligma imkanlan verecek tedbirleri 
bagarabilecek olan boyle bir te§ekkiilii on saf-
ta bulundurmak icab eder. 

Ben bazan, vekaletlere giderdim, oralarda 
bir 90k ziraat memuru arkadaglara tesadiif 
ederdim. Bunlan orada gormekle hem miite-
essir olur, hem de miitehayyir kalirdim. Bu 
hayretim, ihtisaslan haricinde ba§ka bir i§le 
tavzif edildikleri degil. Ciinkii bizde bu bir 
adettir, her ihtisas sahibi kendi mesleginde 
galismaz, kendilerini bekleyen gayet vasi bir 
saha varken orada vazife alip ta galismazlar 
veya galistmlmazlar. Bu kanunun esbabi mu-
cibesinden anliyoruz ki bu hal, kendilerine, 
kadro darligi dolayisile, vazife verilmedigin-
den veya diger dairelerde daha fazla maa§ 
almalarmdan ileri gelmistir. Bu kanunla bu 
mahzur mehmaemken bertaraf edildigine gore 
bundan sonra bu arkada§lanmizm kendi bran§-
lari dairesinde, daha verimli, daha ozlii bir 
gali§maya koyulduklarma §ahid olacagiz de-
mektir. Bu sozumden bu arkadaglarm simdiye 
kadar galismadiklarmi kastetmek dogru ol-
maz. Hakikaten bu noksanlara ragmen gali§-
malarmm semerelerini gormekteyiz. Bilhassa 
tohum islahma sarfedilen mesai §ayam §ukran-
dir, gerek pamuk, bug-day ve gerekse diger 
mahsuller uzerinde eserlerini gostermi§lerdir. 
Sonra, bag ve bahge yeti§tirerek memleketin 
bu sahada da yiikselmesi uzerinde sarfettikleri 
mesai te§ekkiire layiktir. Vaktile di§ardan ge-
tirdigimiz bir gok fidanlan bu gun kendi ye-
tistirdigimiz bahgelerden almak firsatmi bula-
biliyoruz. Mugla vilayeti iyi bir meyvecilik 
mintakasidir. Vaktile verilen musaade iizeri-
ne harigten getirttigimiz meyve fidanlarmi 
§imdi dahilden tedarik etmek imkan ve firsa
tmi bize veriyorlar. 

Bu cumledendir; yine §imdiye kadar yani 
Oumhuriyete yakm zamanlara gelinceye kadar 
memleketimiz hayvanlan kolayca difanya git-
mezdi. 0 mesele de, adedleri gok noksan olan 
baytarlarm himmetile bertaraf edildi ve di§ 
piyasalar hayvanlarraiiz igin de agildi. Bu ka
dar noksanlarile bu eseri meydana getirdikleri-

ne nazaran, takviye edilen bu arkadaglardatt 
bundan sonra daha bzlii, daha verimli netice-
ler alabilecegimize kanaatim vardir ve bunu 
kendilerinden millet namma beklemekte ken-
dimde hak goruyorum. Te§kilata bir gok mii-
tehassis mii|avir, teknisyen ve muallimler ko-
nuyor. Asil i§, koyliiye kadar inip koyluye 
ogretmek, daha fazla mahsul alabilmek, daha 
diizgiin mahsul yeti§tirebilmek igin neler la-
zrmsa, onlari anlatmaktir. Ziraat memurlan 
muallim vasfini alryor. Bunlar koylerde gez-
dirilerek, koyluniin ihtiyaglarma cevab vere
cek vaziyette takviye edilecek midir? Bun
lar yapilmazsa layikile bir menfaat elde edile-
mez. Ziraat vekili, Ziraat biitgesinin miizake-
resi srrasmda bir soz sbylediler; ziraat nan-
kbrdiir, sarfedilen emekleri tebartiz ettirmez, 
buyurdular. Bence bilakis ziraat, gok gakiriin-
nime bir sahadir. Mesela koyunlarrmizda yapi-
lacak islahatla her koyunun be$ kilo fazla et 
vermesi imkam elde edilemez mi? Bu&dayda da 
bbvledir. Verimli bugdaya dikkat edilecek 
olursa gok fark gdriiliir. Biitiin mahsuller ayni 
sahada bir gok verim verebilir. Ben diyorum ki, 
ziraat, nankor olmayan, nimet sinas bir saha
dir. Himmetlerile bu i§te lazimgelen eserleri 
gorecegimize kaniim. 

01. AHMED YAZGAN (TJrfa) — Bu vazaif 
sirasmda Veteriner TTmum miidurlugunun vazi-
felerinde bir gok seyler okudum. Memlekette 
hayvan hastanesi agmak, parklar yapmak, su-
nu yapmak, bunu yapmak falan, falan, hepsi-
ni okuduktan sonra alt taraftaki vazifeye bak-
tigim zaman bunlarm hig btrind goremedhn. 
Cok onemli olan bu islerin memleketimizde ne 
vakit yapilacagmi bilmek istiyorum. 

tkincisi; hayvanatimiz ve nebatatimiz igin 
memleketimizde mevcud olan parazitelerin, mik-
roplarm unvanmi tesbit edib onlarm morfoloji 
ve bioloji teammiillerini vaparak hayvanat ve 
nebatati korumak garelerini aramak lazim gelir. 
Onun igin bendeniz gok arzu ederdim ki. bu-
rada bir resens laboratuvan te§ekkiil etsin ve 
memleketimiz hayvanat ve nebatatmda meshud 
olan hastaliklari arasm,, bulsunlar ve sonra 
tahaffuz carelerini bulsunlar. 

Memleketimizde hayvanatm islahi igin ya-
nilmasi lazim gelen en miihim mesele onlan bu-
lasik hastahklardan korumak, ikindM besle-
mektir. Zavalli hayvanlar ekerler. bigerler, do-
verler, ambara tastrlar. kendilerine bir avug 
arpa verilmez, bir kalbur samanla beslenirler. 
Tabii samanla beslenen hayvandan hig bir fey 
beklenemez. Memleketimizde ewelce hayvanat 
rrkmm gok yiiksek oldugunu esasen yakm za-
mana kadar gorenler ve bilenler vardir. 

Fakat, bu gibi bakimsizlik, gidasizlik yiiziin-
den tereddiye ugrami^lardir. Asil rrkmi mey
dana gikarmak igin hayvanatm iyi beslenmesi 
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lazimdrr. Bunun iein de (jayirliklarimiz kafi 
degildir. Surd olarak gayrrlrk yapmak ve hay-
vanata ot yedirmek lazimdrr. Yoksa demin de 
arzettigim gibi, bir kalbur samanla beslenen 
hayvandan hayrr beklenemez. Ziraat vekaleti 
aygir deposundaki kendi hayvanlarmi iyi besli-
yor, buaunla halktn elindeM hayvanlan islah 
etmeg'e §alisryor. Fakat bu kafi degildir. Hal-
km elindeki hayvanlar bakrmsizlik yuziinden 
bilakis tedenni ediyor. Bunun icin Ziraat ve-
kilinden rica ederim, bu husustaki tedbirleri-
ni derhal meydana koysunlar. 

BALKAN — Ziraat vekaletine aid iki kanun 
layihasi vardrr. Birisi, Ziraat vekaletinin tesjki-
latma aiddlr, digeri de Oman umura miidur-
lugii teskilat kanunudur. Ewela bunlann mus
tacelen niuzakeresi teklifini reyinize koyacagim, 
miistaceliyet karari aldiktan sonra ayri, ayri 
miizakere ederiz. 

Bu iki layihada mustacelen miizakeresini ka
bul edenler.. Etmiyenler... Mustacelen muzake-
releri kabul edilmi^tir 

$imdi Ziraat vekaleti tesjfcrilat kanunun he
yeti umumiyesini mtizakereye baslryoruz. 

ZtRAAT V. MUHLtS ERKMEN (Kutafaya) 
-— Ewela Hiisnii arkadasrmm rslah vadisinde, 
fidancilik vadisinde, islahi hayvanat vadisinde 
arkada^larrmm hizmetleri hakkmda burada tak-
dirkarane sdylemi§ olduklan sozlerden dolayi 

tef ekkiir ddecegim. Bu, gerek Ziraat vekili igin ge
rek arkada^larrm igin biiyiik bir te^vik olacaktrr. 
Daba eanlidaha iyi bir seWlde galismalarr igin 
bir kuvvet, bir taziyanei tesvik olacaktrr. Ar-
kada^im kbye ve kbyluniin ayagina gitme mese-
lesi iizerinde durdular. Bu haMkaten Vekale-
tin iizerinde uzun uzadiya durdugu bir mesele-
dir. Bunun esasma tekrar »rucu ederek sizi ra-
hatsrz edecek degilim. Ancak tesjrilatrmiz koye 
ve koyliifiin ayagma gitmege matuftur. 18 nci 
madde okundugu zaman gbreceksiniz ki, ziraat 
te^kilatmiizi miimkun oldugu kadar seyyar bir 
hale koyacagiz. 

Memleketimizi muhtelif mmtakalara taksim 
ederek her mmtakamn ziraati ve iklimi nokta-
sindan biitun §artlarma uygun teskilat yapaca-
giz. Bunlari da masa basmda galr§maktan ziya-
de, tarla ba§mda galistrrarak, yani koye ve kby-
liiye dogru giderek bu suretle ilerlemeler yapa-
rak veyajptrrarak ve benimseterek, ziraatimizin 
ilerlemesine galisacagiz. Gayemiz budur. 

General Ahmedin Veteriner hakkmda sbyle-
dikleri gbk muhimdir. Dediler ki, vazife cok 
biiytik, bina mukabil kadrolar dar ve eksiktir. 
Gerek veteriner ve gerek ziraat sahasmda yapi-
lacak ifler goktur. Fakat bunu zamanla, ele-
manlarrmtz arttrkga, peyderpey yapacagiz. Ens-
titiide bu resers iizerinde cah^mak iizere labu-
ratuarlarBUrz bulunaoaktrr. Bulasik hastalik-
larla mttoadele etmekle beraber islahi hayvanat-
la ugrasiyoruz. Bu saha iizerinde dururken, I 

yem meselesinden de bahsettiler. Bu hususta 
atilmis bazi adunlanmiz vardrr. Mesela, Kay-
seride bir yonea istsyonumuz vardrr. Burada 
yonca tohumu iiretrae ve islahi ile ugra^mak 
esaslarrmiz dahilindedir. 

Koye ve koyliiye dogru gittikge hayvan ye-
mi maddelerimizin de taammumiine calismak 
esasli vazifelerimizdendir. Hatta mera ve gayir-
liklarrmiz igin de bir kanun Meclisi Aliye ar-
zedilmis^tir. Orada da gbrulecektir ki, bu mera 
meselesi, cayir meselesi ve arkadasrmm hakli 
olarak iizerinde tevakkuf ettikleri sair nokta-
lari da ihtiva eder ve onun icab eden tedbirleri-
ni alir mahiyettedir. (Teisekkiir ederiz sesleri). 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
baska sbz isteyen var mi? Maddelere gegilmesi-
ni kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Madde
lere gegilmesi kabul edilmi^tir. 

Ziraat vekaleti vazife ve teskilat kanunu 

MADDE 1 — Ziraat vekaleti, Devlet te^kila-
ti igerisinde memleketin ziraat, hayvan ve or-
man sryasalarmm tatbikma ve bu mevzulara 
giren islerin iktisadi vaziyetlere gore tanzimine, 
islahma ve teskilatlandmlmasma ve inkisafma 
miiteallik hizmetleri ve umumi ve hususi ka-
nunlarm tahmil eyledigi vazifeleri yapmakla mii-
kelleftir. 

BALKAN" — MJaddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Mfodde kabul edildi. 

MADDE 2 — Ziraat vekaleti; Ziraat vekili-
nin emrinde : 

Bir mustesar, 
Bir teftis heyeti reisligi, 
Bir hususi kalem mudiirlugu, 
Bir Ziraat i^leri umum mudurliigu, 
Bir Veteriner umum miidiirlugii, 
Hiikmi sahsiyeti haiz bir Orman umum mu-

diirliigii, 
Bir hukuk miisavirligi ve pamuk isleri, zat 

isleri, levazrm isleri, ne^riyat, evrak ve seferber-
lik miidiirluklerile idare olunur. 

BALKAN —. Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmi^tir. 

MADDE 3 — Mustesar : 
Vekilin miisavir ve yardrmcrsi ve vekillik 

dairelerinin mesul amiri ve murakibidir. Veka-
lete aid biitiin isleri vekil namma ve ondan ala-
cagi direktif dairesinde tanzim ve idare eder. 

BALKAN — Mladdeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmi^tir. 

MADDE 4 — Teftis heyeti : 
Bir reis emrinde ba§mufetti§, miifetti? ve 

miifettis muavinleri ile bir teftis heyeti biirosun-
dan tesekkiil eder. 

Basmiifettis, miifettis ve muavinleri Ziraat 
vekaletinin idare ve murakabesi altmda bulunan 
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butiin te^ekkul ve miiesseseleri vekalet maka-
mmdan alacaklan emir ve talimat dairesinde tef-
tise mecburdurlar. 

' BALKAN — M]addeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Hususi kalem miidurliigii; 
Vekaletin te^rifat islerini ve vekilin hususi 

ve mahrem muhaberelerini ve vekilin emredece-
gi diger isleri ifa eder. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Ziraat isjeri umum miidurlii-
gii: 

Ziraat vekilinin direktifleri dahilinde; 
Memleketin ziraat siyasasmi yiiriitmek, zi

raat istihsalatmi iktisadi vaziyetlere gore tan-
2dm ve islah eylemek, istihsalatm iyilesmesine 
miiessir olacak islah, deneme ve iiretme ve te-
mizleme miiesseseleri kurmak, ziraat mahsulle-
rine zarar veren her tiirlii hastalik, hasarat, 
hayvanlar ve tabii hadiselerle savas.mak, bir bol-
geden diger bblgeye gegebilecek ve yabanci 
memleketlerden gelebilecek hastalik ve ha$ara-
ta karsj korunma tedbirleri almak ve dis. iilke-
lerden getirilecek her gesjd iiretme vasrtalan-
nm ithalini ve memleketten gikarrlacak olanla-
rm da ihracmi murakabe, tahdid ve menetmek, 

Ziraat sulama isletmesini yapmak ve ziraate 
aid kilgixk sulama ve kurutma tesisati viicude 
getirmek, 

Ziraat mahsullerinin memleket igin islenip 
kiymetlendirilmesine galismak ve bunun igin lii-
zumlu tesisati canlandiracak ve gogaltacak tes-
kilat meydana getirmek ve tedbirler almak, koy 
ekonomisinin diizeltilmesine ve diizenlenmesine 
ugras.mak ve ziraat tedrisatmi te§kilatlandir-
mak, ziraat alat ve makinelerini yaymak, tes-
vik ve murakabe etmek ve Ziraat oda ve ku-
rumlarmi canlandrrmak ve murakabe etmek ve 
hususi kanunlarla yapilmasi kendisine verilen 
isleri yapmak ve ziraat mevzuuna taalluk eden 
bilciimle hizmetleri gormekle miikelleftir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — Ziraat isleri umum miidurlii
gii: 

Merkez ve vilayetler kisimlarma ayrdmis>ir. 
Merkez: 
1 • 

2 
3 

lari, 
4 
5 
6 
7 
8 -
3 

Hububat, 
• Ticaret ve sanayi nabatlan, 
- Bakliyat, yem nabatlan, mera ve cayir-

- Ziraat alat ve makinalan, 
- Bagcilik, 
• Meyvacdik, 
• Sebze ve cigek ve bahce mimarisi, 
• Ziraat sanatlari, 
- Zirai miicadele, 

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

is^etmeleri, himaye, tesvikler ve krediler), 
13 - Kdyciiluk, 
14 - Sulama ve kurutma isleri, 
§ubelerinden ibarettir. 
Vilayetler tesWlati: 
Ziraat ba§mudurliikleri, ziraat mudiirliikle-

ri, mmtaka ziraat miitehassisliklan, ziraat mu-
allimlikleri, zirai miiesseseler, zirai miicadele 
tesMlati, ziraat mektebleri ve kurslardan iba
rettir. 

BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Pamuk isleri miidiirlUgu: 
Ziraat vekilinin direktif leri dahilinde; 
Pamuklanmizm islahi, ekim sahasmm ge-

ni$letilmesi, maliyet fiatlarmm azaltdmasi hu-
susunda lazim gelen biitiin tedbirleri almakla 
miikelleftir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Vteriner i§leri Umum miidiir-
liigii: 

Ziraat vekilinin direktif leri dahilinde; 
Memleketin hayvanlarmm sihhatlerini ko-

rumak ve kendilerine zarar veren her tiirlii a* 
millerle savagmak, hayvanlardan insanlara ge-
cen hastaliklar bakimmdan hayvanlari ve hy-
vani maddeleri insanlara zarar vermiyecek bir 
hale getirmek, vasiflarmi yukseltmek, verimle-
rini ve sayilarmi gogaltmak. Her tiirlii hayvan 
mahsullerile hayvan meskenlerini ve yiyecekle-
rini muayene, murakabe ve tahlil etmek. Hay
van hastaliklannda kullanilan serum, a§i ve 
Mmyevi ve diger biyolojik miistahzarati mua
yene ve murakabe etmek ve liizumlularmi yap
mak ve haricten gelecekleri muayene ve mura
kabe etmek ve bunlara aid enstitii, laboratuar, 
tetkik ve muayene ve tahlil istasyonlan ve hu-
dud kapilari ve iskelelerde veteriner tahaffuz-
haneleri acmak. Memleket igerisinde hayvan 
parklan tesis etmek ve ifletmek, ba§kalan ta-
rafmdan acilacak bu kabil kurumlarm faali-
yetlerini kontrol etmek. Ehli hayvanlarm vasif
larmi yukseltmek, verimlerini ve sayilarmi go
galtmak bakimmdan haralar, depolar, inekha-
neler, ornek agillari, tay giftlikleri, tay depola-
n (remont), biniclik mektebleri ve emsali ku
rumlar acmak ve idare etmek, sergiler, yan§lar 
ve miisabakalar tertib etmek. Hayvan pazar ve 
panayirlarmi, sergi yerlerini, ekarisaj tesisatmx 
tefti§ ve idare etmek. Serbest veteriner olmak 
istiyenleri tescil etmek ve muayenehanelerini 
kontrol ve teftis. etmek, hayvan sagligi memur 
mekteblerini agmak ve bu unvanla memur ye-
tigtirmek, nalband mektebleri agmak nalband 
lari tescil etmek ve nalband dukkanlarmi kon-
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trol etmek. Hayvan dispanserleri, klinik ve has-
tanelerini acmak, idare etmek ve agilmis, bulu-
nanlari kontrol ve tefti§ eylemek. Hayvan te§-
hizatmm tensik ve tevhidini temin etmek, hay-
vancilik i§lerile ilgili olarak te§ekkiil eden ku-
rumlarm faaliyetlerini teknik bakimmdan kon
trol ve teftis, ederek direktif vermek ve hususi 
kanunlarla kendisine verilen vazifeleri yap-
makla mukelleftir. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmigtir. 

MADDE 10 — Veteriner i§leri umum miidiir-
liigii: 

Merkez ve vilayetler kisimlarma aynlmi§tir. 
Merkez: 
1 - Salgm hastahklar, 
2 - Tahaffuzhaneler, 
3 - Paraziter hastaliklar, 
4 - Hayvan hareket ve sevkiyati, pazar ve 

panayrrlar, 
5 - Teghizat ve idare, 
6 - Saglik miiesseseleri ve hastaneler, 
7 - Atcilik, 
8 - Koyun ve ke§i, 
9 - Sig-rrcilik, 

10 • Tabii ve suni srfad, 
11 - Haralar, 
12 - Sergiler, ko§ular ve miisabakalar, 
13 - Nesilname, 

§ubelerine ayrilmi§tir. 
Vilayetler: 
Veteriner ba§ miidiirliikleri, veteriner mii-

durliikleri, miitehassisliklar, veterinerler, fen ve 
hayvan saglik memurluklan, miiesseseler, mek-
tebler ve kurslardan ibarettir. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 11 — Zat i§leri mudiirliigii: 
Bir muduriin idaresi altinda sicil, tahakkuk, 

tahsis ve muamelat kalemlerinden miirekkep-
tir. 

Zat i§leri miidurliigu vekalete aid resmi zat 
iglerini takib ve tescil eder. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 12 — Levazrm mudiirliigii : 
Bir muduriin idaresi altinda vekaletin mer

kez ve vilayetler te^kilatma aid levazim i^lerini 
gbriir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Nesriyat mudiirliigii : 
Bir miidiirun idaresi altinda mesleki mecmu-

alar, haritalar, bultenler, broiiirler, kitablar ta-
bi ve nes^edilmis faydali eserleri tedarik, ter-
oiime, fiUm ihzan, istihbarat, propaganda ve bu 
maksadlara miiteferri hizmetleri ifa eder. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 14 — Evrak miidurliigu : 
Bir miidiirun idaresinde vekalete aid gelen, 

giden biitiin evraki kayid, mahallerine sevk ve 
teslim ile mukelleftir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Seferberlik miidiirlugu : 
Bir miidiiriin idaresinde olub kendisine ve-

rilecek isleri goriir. 
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MlADDE 16 — Hukuk intis,avirligi : 
Vekalet te^kilatinm inkisam eyledigi daire 

ve subelerin tertib ve tanzim edecekleri muka-
vele ve sartname projelerini tetkik ve bunlarm 
kanuni ve hukuki icablarmi ve tatbikattan do-
gan ihtilaflarm netieelerini tesbit ve memurla-
rin vazifelerinden miitevellid adli ve inzibati is,-
lerle vekaletten havale edilecek sair isler iizerin-
de miitalealarmi beyan eder. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Devlet memurlari ayliklan-
nm tevhid ve teadiiliine dair olan 1452 sayili ka-
nun ile zeyil ve tadillerine bagh cetvellerin, or-
man te§kilati kisimlari miistesna olmak iizere, 
Ziraat vekaletine aid kisimlari kaldinlmis ve 
yerine derece, aded ve maaslan (1) numarali 
cetvelde yazili memuriyetler konulmu^tur. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 18 — Merkez ve vilayetler teski-
latma dahil bulunan maasli ve iicretli teknik 
memur ve miistahdemler liizumu halinde aldik-
lari maas ve iicretle vekalete aid her hangi bir 
î  icin (orada vekalet teskilati ve miinhal vazi-
fe bulunub bulunmamasile mukayyed olmadan) 
tayinlerindeki usule gore icab eden yerlerde ga-
listinlabilirler. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 19 — Ziraat vekaletini alakadar 
eden islerle istigal etmek iizere hususi idare ve 
belediyeler tarafmdan istihdam edilen maasli 
veya iicretli teknik memurlarm tayinlerinin tas-
diki Ziraat vekaletine aiddir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 20 — Ziraat vekaletini alakadar 
eden islerle ugrasan tesekkiil ve miiesseselerle 
hususi idare ve belediyelerce istihdam edilen me
murlarm teknik islerini teftis ve murakabeye 
Ziraat vekili salahiyetlidir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

^n-
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MADDE 21 — Tiirkiye Ciimhuriyeti hudud-

lari dahilinde veteriner islerile istigal etmek ve 
ziraat muhendisligi yapabilmek icin bunlara aid 
fakiilte veya yuksek mekteblerden mezun ol-
mak ve bunlara aid diplomalar vekalet tarafm-
dan tasdik edilmis bulunmak §arttir. 

Yabanci memleketlerden diploma almis, olan-
larm Turkiyedeki bunlara aid fakultelerde 
verecekleri kollekyun imtihanmda muvaffak ol-
malarrda §arttrr. Mukteseb haklar^mahfuzdur. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmistir. 

MADDE 22 — Vekalet teknik hizmetlerine 
ilk gireceklerini yuksek veya orta dereoede 
mesleki tahsillerini bitirmi§, diploma veya §e-
hadetname almis. olmalari sarttir. 

BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 23 — Miiste§ar, ziraat ve veteriner 
umum miidurlerile teftis heyeti reisi ve hukuk 
musaviri Ziraat vekilinin inhasi, Bas,vekilin tas-
vibi ve Ciimhur Reisinin tasdiki ile tayin olu-
nur. Bunlardan gayri merkez ve vilayetler te§-
Mlatma dahil maa§li ve iicretli bilumum memur-
larm tayinleri Ziraat vekiline aiddir. 

BA§KAN— Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmistir 

MADDE 24 — Ziraat ve veteriner umum 
miidurlerile teknik islerde istihdam edilecek 
memurlarm, mesleklerinin miintesibi olmalari 
sarttir. 

BA§KAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
meriyete gegtigi tarihte merkez ve vilayetler 
maaslx kadrolarmda miistahdem olub meslek 
tahsilini bitirmis bulunan bilumum memurlar, 
bulunduklari derecede 1452 numarali kanunun 
meriyetinden sonra kag terfi miiddeti gegirmi§-
lerse her terfi miiddeti icin bir derece hesabile, 
bu kanunun mevkii tatbika vazmda, bir defaya 
mahsus olmak iizere ve ehliyet aranmak kaydile 
terfi ettirilebilirler. 

Bu suretle terfi ettirilenler 1452 sayili ka
nunun 8 nci maddesindeM bir dereceden fazla 
terfi edenlere mahsus hukiimler dairesinde maas 
alirlar. 

TAHlR HtTHtT (Manisa) — Arkada§lar, 
bu maddeye nazaran ziraat memurlarz bir kag 
derece birden terfi ettiriliyorlar. 

Bizim Devlet memurlarmm terfileri 1452 sa
yili kanun hiikiimlerine tabidir. Bu memurlar 
da bittabi. diger memurlar gibi bu baklardan 
istifade etmektedirler. Bu madde ziraat memur-
larma istisnai bir imtiyaz vermektedir. Bu ise 
diger Devlet memurlarmi bihakkm miiteessir 
edecektir. Bilumum memurlar hakkmda miisavi 

muamele yapmak prensibini ileri siiren Saym 
Biitge encumeni, iki giin ewel polls kanunu-
nun muzakeresinde bu gibi zam muamelelerinin 
encumende derdesti muzakere olan kanunun hini 
tetkikmda nazari dikkate almacagmi yine bu 
kiirsuden beyan buyurmuslardi. Boyle 3 - 4 de
rece istisnai bir imtiyaz mahiyetinde terfie git-
mek dogru degildir. Kendileri buyurdular ki, 
3 - 4 yil iginde 53 000 000 liralik maasat Wit-
gemiz 75 000 000 liraya gikti. 

Bu vaziyet kar§ismda 100 milyonda da kal-
miyacaktir. Onun icin tasarrufkar davranmak 
lazimdir. Bu (L) cetvelini almi§ birgok muduri-
yetler vardir. Bunlari nazari dikkate alarak da-
ha ziyade tasarruf yapmalidir. tJcretli memur
lar kismmda 5 dereceye kadar terfi aslahiyetle-
ri vardir. Bu dbgru degildir. Bu maddenin tay-
yini teklif ediyorum. Eger memurlara zam ya-
pilmak icabediyorsa diger kanunda tetkik edilir 

ve nazari dikkate alinir. Bilciimle Devlet memur-
lan ayni seviyededir, Bu kanun, tevhid ve teadiil 
kanununun tarihi nesjinden bu ana kadar terfi 
gormemis, memurlarm her terfi miiddeti igin bir 
zam gormesi ve her memura 2, 3, senede bir ter
fi imkanmi veriyor. Burada 3, 4 derece bir
den terfi imkani veriliyor. Bilhassa iicret kismi 
gok agirdir ve biiyiik bir yekiin tegkil eder. Bi-
naenaleyh nazari dikkatinizi celbeder ve mad
denin tayyini teklif ederim. 

Dr. SADl KONUK (Bursa) — Muhterem ar-
kadagimm fikrine, bir fen adami olmak sfatile, 
i§tirak edemiyecegim. Arkada§im biitge gozii ile 
ve iktisadi cepheden gormek istedi. Bu fikir, fen 
sahasma kendilerini veren arkadaglarnniz igin 
gok aci bir duygudur. (Bravo sesleri). 

RASlH KAPLAN (Antalya) — tstirak ede-
riz. 

Dr. SADl KONUK (Devamla) — Bizim mem-
leketimizde fen adamlanmiz maalesef bir gok 
sebeblerle, bir gok imkansizliklarla ihmal edil-
mi§lerdir. Ziraat vekaletinin senelerdenberi ses-
siz gali§an ve gok biiyiik is yapan gok muhterem 
bir miiessesesi vardir ki bu, Fendikte bakteriyo-
lojihane ve serum miiessesesidir. Sessiz ve sada-
siz olarak memleketin hayvanlarmm derdine 
gare bulur ve yuksek miitehassislan, ilim adam-
larmi sinesinde toplar. Bunlarm aldiklan, bir 
karm toklugu parasi bile degildir. Bunlarm aya-
rmda olanlar, diger memleketlerde gok yuksek 
para aliyorlar ve refah iginde mesailerine devam 
ediyorlar. Bu arkadaglarimiz ise biiyiik bir fera-
gatle kendilerini oraya vermi§lerdir. Bu kanun-
la bu arkada§lara biraz refah vereceksek bunu 
gok gormiyelim. Bunu rica ederim. (Bravo ses
leri), (alkiglar). 

YA$AR OZEY (Manisa) — Ziraat vekaleti 
memurlan igin bu madde ile istenilen kisimlar, 
diger vekaletlere de ayni suretle verilmi§ kisnn-
lardan ibarettir. Ayrica fazla bir §ey istenmis, 
degildir. Arkada§imm dedigi gibi birden bire 
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4 - 5 derece terfi vaziyeti yoktur. En nihayet bu 
madde ile bu fen adamlarmin alacaklan zam 
ancak iki derecelik bir zam olacaktir. Simdiye 
kadar magduriyetlerini Meclisi ali de tasdik ve 
tasvib eder bir vaziyet almi§tir. 0 itibarla ar-
kada§imm takririnin nazari dakkate almmama-
smi ve gok agir i§ler, 50k miihim igler bekledi-
gimiz bu arkadaglarm bu suretle ikdar edilme-
sini Heyeti muhteremeden rica ediyorum. 
(Bravo sesleri, alki§lar) 

BASKAN — Tadilnameyi arzediyorum. 
TAHtR HlTtT (Manisa) — Arkada§lar; ma-

ruzatim yanli§ anla§ilmasm. Ben, ziraat memur-
larma zam yapilmasm demiyorum. Mesele bir p-
rensib meselesidir. (Guriiltiiler) Egerzam yap 
mak icab ediyorsa bu hususta Bulge enciimeninde 
tetkik edilmekte olan kanuna gore ve 0 kanu-
nun gergevesi iginde olsun. Dim sayin arkada§im 
Bay Ziya ve daha bazi arkadaslar, 18 senedir 
terfi etmemis olan bir polis vatandastan bahset-
tiler. Boyle binlerce on binlerce memur sayilabi-
lir. Bunlarm hepsi hakkinda bir §ey du§uniilebi-
lir. Hakikaten gok kiymetli bir gok fen memurla-
rimiz vardir. Fakat bunlarm bir kismmi terfi et-
tirip digerlerini mahrum birakmak, digerbilu-
mum Devlet memurlarmm teessiirimii mucib 
olacaktir. 

Bunun igin ehemmiyetle nazari dikkate ala-
rak biitge enciimeni bir zam yapsm, yapsm am-
ma heyeti umumiyesini nazari dikkate alarak 
bir prensip noktasmdan yapsm. Bu istisnai bir 
imtiyaz mahiyetindedir. Bendeniz maddenin te-
hirile diger ikisinin birlkte miizakeresni teklif 
edyorum. 

Yiiksek Reislige 
Muvakkat birinci maddenin arzettigim es-

babdan dolayi tayymi teklif ederim. 
Manisa: 

Tahir Hitit 
BALKAN — Talimatnameyi nazari dikkate 

alanlar i§aret buyursun... Almiyanlar... Tadilna-
me nazari dikkate almmami§tir. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

MJUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun me-
riyetinden evel ziraat vekaleti biitgesinin mer-
kez ve vilayetler daimi miistahdemleri tertib-
lerile masraf tertiblerinden iicret almakta olan 
ve bu kanuna bagli (2) sayili cetvelde unvan-
lan ve adetleri yazili bulunan iicretli memur-
lardan Ziraat vekaleti hizmetinde en asagi sekiz 
sene bulunmu^ olanlardan Ziraat vekaletince 
ehliyet ve kabiliyetleri takdir edilenlerin, bir 
defaya mahsus olmak iizere, bu kanuna merbut 
(1) numarali kadro cetvelinde yazili fen i^leri-
ne taalluk eden memuriyetlere 1452 numarali 
kanunda muharrer evsaf ve saraite tabi olmak-
sizm almakta olduklari ucretlerin muadili veya 

dunu olan derecelere tayinlerine Ziraat vekili 
salahiyetlidir. 

Ancak bu suretle tayin edilecek memurlar 
tayin edildikleri memuriyetlerde en az iki sene 
bulunmadikga alacaklan maa^lar kendileri igin 
hakki mukteseb teskil etmez. §u kadar ki ma-
luliyet halinde verilecek tekaiid maasi ve vefat 
halinde verilecek yetim maasi bu derece iizerin-
den hesab olunur. | 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun me-
riyete girdigi giinden itibaren bagli kadro cet
velinde gbsterilen kadrolan, servisi itibarile iig 
ay zarfmda tedricen tatbika Ziraat vekili sala-
hiyettardir. Her servise aid tatbikat yapilmca-
ya kadar halen cari kadrolar tatbik olunur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmistir.. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 1937 mali yili 
muvazenei umumiye kanununa merbut (D) cet-
velinin Ziraat vekaletine aid kismmda ve mer-
kez, milli seferberlik subesi, merkez laboratu-
arlari, vilayetler, bakteriyolojihane, serum da-
rulistihzarlari, distofajin darulistihzarlan, Zira
at, orta ziraat mektebleri, makinist mektebi, 
fidanliklar, tohum islah istasyanlan basliklan 
altmda yazili hizmetler kaldinlarak yerine isbu 
kanuna bagli (3) numarali cetvelde aded ve iic-
retleri yazili hizmetler ve (L) cetvelinin Ziraat 
vekaletine aid kismmda yazili memuriyetlerden 
orta Ziraat mekteb muallimliklerile memurluk-
larma aid olanlardan maadasi kaldinlarak ye
rine isbu kanuna bagli (4) numarali cetvelde 
derece, aded ve maasflan yazili memuriyetler 
konulmustur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi cetvellerile beraber reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmistir. 

MADDE 25 — Ziraat vekaletinin merkez ve 
vilayetler te^kilatma dahil maa$li ve iicretli 
memurlarm gorecekleri isler, kanunun tatbikin-
dan itibaren nihayet bir yil iginde yapilacak 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

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

MADDE 26 — Bu kanun 30 mayis 1937 tari-
hinden muteberdir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmistir. 

MADDE 27 — Bu kanunun hiikiimlerini ic-
raya Ziraat vekili memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmistir. 
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Jjayihamn heyeti umumiyesini kabul eden-

ler.... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 
BALKAN — Orman umum mudurliigii tes-

kilat kanun layihasmm heyeti umumiyesi hak-
kmda miitalea var mi? 

TAHlR HtTlT (Manisa) — Arkada^lar, 
Yiiksek Heyetinizin ormanlara vermis oldugu 
krymet ve ehemmiyetin bariz bir ifadesi olan 
orman kanunu 1 hazirandan itibaren tatbik mev-
kiine girmistir. Bunu layik oldugu ehemmi-
yetle ve emniyetle tatbik edecek esasli bir tes-
kilata da ihtiyac vardi. Teseyyubkar adimla-
rile Ciimhuriyet miiesseseleri arasmda daima ak-
saklik gosteren, vatandaslara biiyiik bir iztirab 
veren eski tesMlat ve zihniyetle bu biiyiik is 
basanlamaz. Ormancilikta hedefimiz, Biiyiik 
halaskarm isaretleri veghile, Ciimhuriyet reji-
mine ayak uydurmak, gosterdikleri isikh yol-
dan siiratle ilerleyerek en ilerideki milletlerin 
ilk saffmda bulunmaktir. Bu serefli i$e kavus-
mak i§in muhafaza teskilati kanunile kiymetli 

ordumuzun miizahereti dahi temin olunmu$tur. 
Bu vaziyet karsismda her halde muvaffak ol~ 
mak lazimdir. Bunun icin kuvvetli bir teskilat-
la ise ba^lamak zarureti vardir. 

Arkada^lar; muhtelif zamanlarda celbedil-
mis, olan profesbrlerin raporlarma, ormanciligr 
ileri olan Devletlerin teskilatlarrna nazaran bu 
layihanm ifade ettigi prensibler bizi tatmin 
edecek bir mahiyette degildir. Inkisan hayale 
ugrayacagimizdan endive ediyorum. Bu endi-
$elerimi kisaca arzedeyim: Ormancilikta en mii-
him vazife muhendisindir. Tiirkiye i§in asgari 
1500 miihendise ihtiyag vardir. Mevcud mii-
hendisler bu ihtiyacm ancak % 20 si nisbetinde-
dir. Mekteb kadrosu tevsi olunarak bunun be
hemehal temini lazimdir. Bununla beraber or-
mancmin vazifesi ormandadir. tkametgahmin 
da ormanda olmasi, daima vazifesi basmda kal-
masi, zarureti vardir. Profesor bir raporunda, 
orman memurlan ormanlan bilmedikleri igin 
kereste tiiccarlarmdan ve koylulerden ogrenmek 
icab ediyor, bu ne aci bir hakikattir, diyor. Ayni 
zamanda kontrol islerindeki sakatligi saymakta 
mufettislerin mesaisini de tenkid etmektedir. 
Bunlar yalmz sikayet vukuunda tahkikat yap-
maktadirlar. Bu ise kafi degildir. Boyle fen 
islerile alakadar olan kiymetli elemanlar sehir 
ve kasabalarda kirtasi islerle istigal edilmeme-
lidir. Arkadaslar, suiistimallerin membai orman-
lardadir. Alelumum ormanlar ve bilhassa isle-
tilen maktalar ve bunlara aid katiyat plan-
larile mukavele hiikiimlerinin tatbikati, 

memurlarm mesileri her sene behemehal tef-
tisten gecirilmelidir. Bunun faydalan bii-
yuktiir. Mfemurlann sicilleri igin de liiziimludur. 
Bir memurun hatasi veya yolsuzlugu ytiziin-
den zararm temadisine meydan veiilmez. Bu 
nunla beraber yeni kanun mucibince ormanla-
nn Devletge is^letilmesi kabul edilmi^tir. Bu 
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ifler ticari mahiyette goriildugii icin muhasebei 
umumiye kanununa da tabi degildir. Memur ve 
miistahdemlerin tahakkuk pusulalanna istina-
den biiyiik masraflar yapilacaktir(. Bu vaziyet 
karsismda nasil bir kontrol tesis etmek icab et
tigi hususunu yiiksek takdirinize birakryorum. 
Binaenaleyh, miihendis miktarmm tezyid ve ten-
zili, kontrol ve orman memuriarmm ormanlar-
da ikametlerinin temini hususlarmda vekaletin 
Yiiksek Heyetinizi tenvir etmelerini rica ediyo
rum. 

Bu islerle alakali gordiigum bir kag nokta 
hakkmda ayrica malumat arzedecegim. 

BALKAN — Layihanm heyeti umumiyesi 
hakkmda baska soz isteyen var mi?. (Hayir, ha-
yir sesleri). 

ZtRAAT V. MUHLtS ERKMEN (Kiitahya) 
— Arkadasimm orman mevzuuna aid sozlerine 
tekrar arzi cevab etmiyecegim. Bu malumati 
bjr kag vesile ile vermis ve arzi cevab etrni?-
tim. Yalniz temas ettikleri bir kag mesele var
dir. 

Eleman meselesi; eleman yetistirmek igin 
icab eden tedbirleri aliyoruz. Eleman yetistir
mek bu giinden yarma oluverecek bir mesele de
gildir. Bunun zamana miitevakkrf bir is oldugu 
malumdur. 

Ormancilarm ormanlarda ikameti meselesi; 
e^er e&babi mucibemizi tetkik buyururlarsa, or
manlarda evler yaptomak suretile yavas, ya-
vas bu mevzua dogru gidildigini orada bil-
dirmekteyiz. 

Teftis. ve kontrol; teftis ve kontrolun ehem-
miyeti asikardir. Fakat liizumu kadar teftis 
elemanlarmi, mevcud kadro, mevcud biitge 
ve mevcud imkanlarla derhal temin etmek giig-
tiir. §iiphesiz bu kadroyu tevsi edecegiz, bu su-
retle orman islerindeki teftis elemani da artacak-
tir. 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
baska miitalea var mi?. 

Maddelere gecilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmiftir. 

Orman umum mudurliigii tesMlat kanunu 

MADDE 1 — Yurd ormanlarmi korumak, 
isletmek, imar etmek, yeniden orman yeti§tirme 
is.leri yapmak ve orman verimlerini gogaltmak 
ve bu vazifelerin ifasi icin icab eden miiessese
leri kurumak, fen adamlan yetistirmek ve husu-
si kanunlarla verilen vazifeleri ve ormana mii-
teallik bilumum hizmetleri gormekle mukellef 
Ziraat vekaletine bagli, hiikmi as, hsiyeti haiz ve 
miilhak biitce ile idare olunur bir Orman umum 
mudurliifii kurulmus ve halen Ziraat vekaleti
ne dahil ve orman islerinde miistahdem bilumum 
memurlar ve teskilat bu miidiiriyete baglanmis,-
tir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
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Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi^tir. 

MADDE 2 — Orman umum miidurliigu mer-
kez ve vilayetler kisimlarma aynlmi§tir. 

Merkez te§kilati: 
1 
2 
3 
4 
5 • 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

- Koruma, 
- Harita ve kadastro, 
- Amenejman, 
- t§letme, 

Imar, 
- Tedrisat, 
- Fenni ara§tirma, 
- tn§aat, 
- Agaglandirma, 
- Miicadele ve avcilik, 
- Sanayi ve istatistik, 
- Ekonomi, 
- Miirakabe ve tefti§, 

§ubelerinden ibarettir. 
Merkezde ayrica bir fen heyeti ve bir muha-

sebe mudiirlugii bulunur. Sube miidiirleri fen 
heyetinin tabii azasidir. 

Vilayetler te§kilati: 
Vilayetler teskilati memleketin orman vazi-

yetine gore kurulur. 
Miiesseseler; 
Mevcud Orta orman mektebi Orman umum 

miidurliigiine bagli olub hususi kanunile ve ku-
rulmu§, kurulacak diger miiesseseler de hususi-
yetlerine gore vilayetler teskilati ile idare olu-
nur. 

TAHlR HlTlT (Manisa) — Arkada§lar; Or-
mancilikta en ileri gitmis, olan Almanyada ve 
bilhassa Bavyerada bile orman i§leri alti§ube 
miidiiriyetile idare edilmektedir. Bu layihada 
ise ayni mevzu dahilinde muteferrik i§ler ayri 
ayn miiduriyetlere taksim edilmek suretile 15 
mudiiriyete <jikanlmi§tir. Hatta bu gun ellerinde 
eleman olmadigi igin bir kismi (L) cetvelinde 
tasarruf olarak gosterilmektedir. Boyle kiymetli 
fen memurlarcni, muhendisleri kirtasi i§lerle i§-
gal etmek dogru degildir. Bunlarm en muhim 
vazifesi ormandadrr. Misal olarak bir kac, tane-
sini arzedeyim: Bilhassa imar, miicadele, ekono
mi namlarile §ube te§kiline liizum yoktur. tmar 
subesi agaglandrrma §ubesile, miicadele subesi 
koruma §ubesile, fenni taharriyat §ubesi tedrisat 
veya amenejman §ubesile tevhid edilebilir, hat
ta bu noktai nazari ewelce kismen Ziraat encii-
meni de kabul etmi§ti. Hukiimetin daha evvel-
ki teklifinde bu smbelerden bir kismi da yoktu. 
Ormanm imari diyoruz, orman ne ile imar edi-
lir?.l§letme te§kilatile oraya giren heyeti fenni-
ye ormanm imrami da te§kilini de elbette dii§ii-
necektir. Ekonomi §ubesi; esasen ormancilik 
iktisadiyatmin nazimi olan biiyiik fen heyeti
nin asli vazifelerindendir. Binaenaleyh bu 4 §u-
benin tevhidini ve layihada olmadigi icin ayri
ca da bir memurin §ubesi te§kilini teklif ediyo-
rum. Memurin §ubesi yoktur. Bu vazife bagka 
§ubelere verilmigse bilmiyorum. Bu §ubelerden 

tasarruf edilecek miihendislerle kontrol kismi-
nm takviyesini rica ediyorum. Bununla bera-
ber kadroda bir noktanin daha tadilini rica ede-
ceeim. Birinci smrf miifettisler 6 nci derecede 
oldugu halde, birinci sinif bas, miihendisler, 4 
ncii dereceve cikanlmistir. Bunlan teftis ede-
cek miifettislerin her halde daha yiiksek derece
de olmasi lazimdir. Halbuki burada aksine ol-
mii^tur. Madun derecedeki bir miifettisin ma-
fevk derecede bir miihendisi teftisi vaziyeti 
vardir. Bunun ne derece dogru oldugunu muh-
terem heyeti celile takdir buyurur. 

Saniven kadronun miihendisler kismmda bir 
sehiv goriiyorum. Birinci sinif orman muhendis
leri 9 ncu, 10 ncu, 11 nci derecelere alinmis. 
Bunlarm maivetlerinde calisacak olan miihen
dis muavinleri 6 nci, 7 nci. 8 nci derecelere 
almmistrr. 9 ncu derecedeki bir muhendisin ma-
ivetinde 6 noi derecedeki. bir miihendis muavini 
nasil c,ali§abilir. Bunun bir sehiv oldugunu zan 
edivorum. Bes smif iizerinden 9, 10.11,12 ve on 
iiQuncu derecelerde miihendis vardir. Binaena
leyh 6. 7 ve 8 nci derecede bulunan miihendis 
muavinleri kendilerinden a§agi derecede olan 
muhendislerin maivetinde nasil (jalisabilir? Bu 
bir sehiv eseridir. Binaenaleyh bu miihendis mu-
avinlerinin tayyi icab edivor. Esasen bunlar iki 
lip adettir. Her halde miikerrer olsa gerek. Bu
nun icin bir takrir takdim ediyorum, kabuliinii 
istirham ederim. 

BASK AN — Baska miitalaa var mi? 
ZIRAAT VEKlLl MUHTlS ERKMEN (Kii-

tahva) — Arkadasimm bidayetteki sozlerine, 
mukaddemelerine baktim da bu bapta sovliye-
ceklerinin, bu teskilati kafi gormiyerek takviye 
edilmesi esasinda olacagini ve bunu daha fazla 
subelere avrrmak lazim oldugu hakkmda miita-
laada ve teklifte bulunacaklarmi* zanetmistim. 

Arkadaslarim, ormancilik, hakikaten bizde 
daha yeni kurulan bir sube oluyor. Bir c.ok ki-
simlan, amenejman meselesi olsun, miicadele, 
imar, tedrisat, ekonomi kisimlan yeni teessus 
edecektir. Bunu herhangi bir memleketin tees-
siis etmis olan bir ormanciligi ile mukayese et
mek dogru degildir. Ekonomiden bahsettiler. 
Bujjok muhim bir §ubedir. Tarifeyi, harici piya-
sayi takib edecek ve bunlar iizerinde tetkikatta 
bulunulacaktir. Amenejman, hakikaten iizerin
de durulmasi lazim gelen miihim bir §ubedir. 

Miicadele meselesi avcilik meselesi de haki
katen iizerinde tevakkuf edilmesi lazim gelen 
miihim bir meseledir. 

§imdiye kadar orman hastaliklarile, orman-
lara ariz olan ha^erat ile maalesef mesgul ol-
madik. Bilhassa §ark vilayeti ormanlarmi gez-
digim zaman gbrdiim. §imdiye kadar miicadele 
vadisinde yaptigimiz bir sey yoktur, tetkikle-
rimiz mahduddur. 

Fenni arastirma meselesi; bizim §ok muhtag 
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oldugumuz bir §eydir, orman idaresini bir gok 
§ubelere ayirmak, ihtisasa dogru gitmek demek-
tir. Mesai ihtisas dairesinde teksif edildigi igin, 
krrtasiyeciligi arttirmak degil bilakis azaltir. 
Burada okunmus olan biitiin subelerden, maat-
teessiif bazilarmi tarn §ube halinde tesis edeme-
mi§ olarak huzurunuza gikryoruz, (L) cetveli, 
ilk seneler, bunlarm tesisine imkan olmadigr 
igin konulmustur. Yoksa bugiin eleman, memur 
bulmak kabil olursa bunu tesis etmek zarureti 
vardir. 

Teftis. meselesine temas ettiler; bu, gok mii-
himdir. Miirakabe noktasrndan bir noktayi tav-
zih edecegim: Ziraat vekaletinin aynizamanda 
heyeti teftisiyesi, miifettisj. umumileri vardir ki 
Bunlar ormanlan dahi teftis, edecektir. Orman-
lardaki tefti§, heyeti teftisjye marifetile daha 
siki bir miirakabe halinde bulundurulacaktir. 
Heyeti aliyeden rica ederim, yeni teessiis etmek-
te plan bir i§tir, yeni girmekte oldugumuz bir 
istir, ihtisas dairesinde galisabilmek igin lazim 
gelen §eyleri bizden esirgemeyin. (Muvafik ses-
leiif. 

BALKAN — Madde hakkmda bir tadilname 
vardir, arzediyorum. (Reye sesleri). 

Yuksek Reislige 
Arzettigim esbabtan dolayi maddenin encii-

mene iadesini teklif ederim. 
Manisa 

Tahir Hitit 
BALKAN — Tadilnameyi nazari dikkate 

alanlar i?aret buyursun. Almryanlar... 
TAHlR HtTtT (Manisa) — Btitge encume-

ninden rica ediyorum, bu tashihat hakkmda bir 
§ey sbylemediler. 

BUTgE En. M. M. RAtF KARADENtZ 
(Trabzon) — Kadroda hig bir hata yoktur. Bu 
te^kilat hem Ziraat enciimeninde ayrica tetkik 
edilmi? hem de Biitge encumeni kendi igerisin-
den ayirdigi ikinci bir komisyon marifetile tet-
Mk ettirmi§, bu neticeye varmistrr. Orada teba-
riiz ettirdigimiz gibi hig bir hata yoktur. Kad-
ro, bu te^kilatta istihdam edilecek memuriyet-
leri gostermektedir. 

BALKAN — Tadilnameyi nazari dikkate 
alanlar i§aret buyursun. Almryanlar... Tadilna
me nazari dikkate almmami§tir. 

Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 —• Muhtelif kanunlar ile Devlet 
memur ve miistahdemleri hakkmda mevzu hii-
kiimler Orman umum mudurliigii memur ve 
miistahdemleri hakkmda da aynen tatbik olu-
nur. 

Bunlara, muvazeneye dahil memurlar hak-
kmdaki tekaiid hiikiimleri tatbik olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 4 — Orman muhendis muavinleri-
nin yeti§tirilmesi ve diger memurlarm bilgile-
rinin arttirdmasi igin ihtiyaca gore mmtaka or
man mektebleri, kurslar ve orman ntimune re-
virleri acilir. 

TAHlR HlTlT (Manisa) — Muhafaza te§-
kilati kanunu ile vazifeleri askere devredildi-
ginden dolayi agikta kalan orman bekgilerinin 
bir kac derece maaglan yiikseltilmek suretile, 
orman i§lerinde gak§tirilmak istendigi bu mad-
deden anla§ilmaktadrr. Bunun icin kadroya 
547200 liralik bir tahsisat ilavesile mesaha me-
murlugu namile yeni bir vazife ihdas olunmak-
tadir. Arkadaslar; boyle fenni iglerin, bekgilik 
evsafmi haiz memurlara tevdii caiz olmasa ge-
rektir. Bu i§ler her yerde orman muhendisleri-
ne verilmi§tir. Bir memurun maagmi artirmak-
la liyakatmm yukselecegine kanaat etmenin ne 
dereceye kadar dogru oldugunu yuksek tak-
dirinize birakiyorum. Bunlar arasmda yeni reji-
me ayak uyduracak liyakatli, tecriibeli, gah§kan 
memurlar da bulunabilir. Bu gibilerin orman i§-
lerinde gali§tirilmasi da cidden faydali olur. Fa-
kat fen iglerinde degil. Esasen Devlet i§letmesi-
nin tatbiki miinasebetile ormanlarda ve bilhas-
sa isletme maktalarmda bir gok memurlara ihti-
yag hasil olacaktir. Bu ihtiyacm kar§ilanmasi 
igin miihendislerin verecekleri direktif dairesin
de gali§mak gartile bunlardan orta tahsil gor-
mlis olanlarm idari islerde kullamlmasi muvafik 
olur. Bunun igin de bir kag yiiz memurun kafi 
oldugunu tahmin ediyorum. Bundan tasarruf 
edilecek dort yiiz bin lira ile de'orman mektebi 
kadrosu tevsi edilerek siiratle ihtiyaca kafi mu-
hendisler yeti§tirmek, miifettisler kadrosunu 
takviye etmek, kurslar agmak suretile kuwetli 
bir te§kilat viicude getirmek lazimdir. Aksi tak-
dirde orman kanunundan bekledigimig neticeyi 
istihsal etmek imkansizdrr. Yakm bir atide in-
kisari hayale ugrayacagimizdan endige edile-
bilir. Orman yuzunden halkm ve koyliiniin gek-
tigi iztirabi hepimiz biliyoruz. Bu acikli mevzu 
iizerinde fazla soylemegi muvafik bulmuyorum. 
Yalniz hatrrlatmakla iktifa ediyorum. Bu me
saha memurlarmm fenni hizmetlerde calrtrrila-
caklarini tahmin ederek arzediyorum. Qiinkii 
te§kilati esasiye kanununun 93 ncii maddesin-
de, memurlarm vazife ve salahiyetleri, tayin, 
azil ve terfi hususlari kanunu mahsusla tayin 
edilir, deniyor. Ziraat vekaleti malum oldugu 
iizere bu kanunda memurlarm vazife ve salahi-
yetlerinin neden ibaret oldugunu, memurlarm 
ne suretle terfi edeceklerini ve ne §ekilde vazi
fe goreceklerini gostermemigtir. Binaenaleyh 
bunu bilmedigim igin tahmini bir mana ile me
saha memurlan fen iglerinde kullanilacaksa gok 
sakat bir yola gidilmis. olur. Bu hususta Vekil 
Beyefendi tenvir ederlerse mesele yoktur. 
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ZlRAAT VEKlLl MUHLlS ERKMEN (Kii-

tahya) — Arkada§lanm layihanm esas dordiin-
cii maddesi iizerinde soylediler. Fakat sbyledik-
leri bu maddeye degil muvakkat dordiincii mad-
deye aiddir. Onun igin miisaade buyurursaniz o 
muvakkat 4 ncii madde gelince arzi malumat 
edeyim. Bu 4 ncii maddeye gore fen memurlan-
na kurs agacagrz. Bu kursta malumatlarmi tev-
si ettirecegiz. Mesaha memurlan fen i§lerinde 
kullamlamaz. Bugiin kullamlmakta olan mesa
ha memurlarmi tasfiye edecegiz ve kursa tabi 
tutaeagiz. Ehliyeti olanlan mesaha i§lerinde 
kullanaeagiz. §imdiye kadar yaptiklan hizmeti 
hiee sayarak, kendilerini magdur etmiyecegiz. 
Bu 4 ncii madde orman miihendis muavinlerine 
aid bir maddedir ve dogrudan dogruya fen i§i-
dir. Yalne arkada§imi tatmin igin soyliyeyim ki 
Mesaha memuru diye kullandigimiz adamlan 
orman fen iglerinde kullanmryacagiz. 

BASKAN — Madde hakkmda tadilname yok-
tur. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 5 — Orman Umum miidiirliigu mer-
kez ve vilayetler te§kilatma dahil memurlann 
derece, aded ve maa§lari bu kanuna bagli (1) 
numarah cetveWe gosterilmi§tir 1452 sayili ka-
nunla zeyil ve tadillerine bagli cetvellerin Zi
raat vekaleti orman umum miidurliigiine aid 
kisimlari mezkur cetvellerden cjkarilmigtir. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 6 — Merkez ve vilayetler teskilati-
na dahil bulunan maasli ve iicretli memur ve 
miistahdemler liizumu halinde aldiklan maa^ ve 
iicretle umum mudiirliige aid her hangi bir is 
i§in - orada umum mudiirlugiin tesjkilati ve miin-
hal vazife bulunub bulunmamasile mukayyed 
olmadan - tayinlerindeki usule gore icab eden 
yeiierde gahstirilabilrler. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmi^tir . 

MADDE 7 — Tiirkiye Oiimhuriyeti hududla-
n dahiMmde orman miihendisligi yapabilmek 
igin Yuksek orman mektebi veya Orman fakiil-
tesmden mezun olmak ve bunlara aid diploma-
lar Ziraat vekaleti tarafmdan tasdik edilmis. 
buhmmak sarttir. 

Yabanci memleketlerden diploma almis olan-
larm Turkiye Orman f akultesinde verecekleri 
(K'ollekyum) imtihanmda da muvaffak olma-
lan §arttir. Miikteseb haklar mahfuzdur. 

IgMAlL HAKKI UZMAY (Bolu) — Muhte-
rem arkada^lar, bu maddede yazildigma gore 
orawwi muhendisligi yapabilecekler yalniz orman 
mektebile Orman fakiiltesinden mezun olanlar 
olarak gdsteriliyor. Halbuki, 1325 tarihine ka
dar Yuksek Halkali mektebinden gikanlar orman 
tahsili yapmislardrr. Bu mezunlarm da zikri 

maksadile maddeye bir kac. kelimenin ilavesi 
icab eder. Qiinkii bunlardan elyevm orman mii-
hendisleri vardir. Bunun ilavesini teklif ederim. 

Zr. V. MUHLlS ERKMEN (Kiitahya) — 
Burada, miikteseb haklar mahfuzdur, deniyor. 
Tatmin etmez mi? 

ISMAlN HAKKI UZMAY (Bolu) — Tavzih 
edilirse dahaiyi olur. 

BALKAN — Tadilnameyi okuyoruz. 

Yuksek Reislige 
Yedinci maddenin dordiincii satirmda (fa

kiiltesinden) sonra (veya 1325 tarihine kadar 
Yuksek Halkali ziraat mektebinden) ciimlesi-
nin ilavesini teklif ederim. 

Bolu 
1. H. Uzmay 

BASKAN — Tadilnameyi nazari dikkate 
alanlar ... Nazari dikakte almayanalr ... Takrir 
nazari dikkate almmis.tn*. §ekli nasil olacak-
tir? 

Zr. V. MUHLlS ERKMEN (Kiitahya) — 
Aynile ilavesi, zannederim maksadi temin eder. 

BASKAN — Maddeyi bu suretle okutuyo-
rum: 

MADDE 7 — Tiirkiye Oiimhuriyeti hudud-
lan dahilinde orman miihendisligi yapabilmek 
igin Yuksek orman mektebi veya Orman fakiilte
sinden veya 1325 tarihine kadar Yiiksek Halka
li ziraat mektebinden mezun olmak ve bunlara 
aid diplomalar Ziraat vekaleti tarafmdan tas
dik edilmis bulunmak sarttir, 

Yabanci memleketlerden diploma almis olan-
larm Tiirkiye Orman fakiiltesinden verecekleri 
(Kollekyum) imtihanmda da muvaffak olmala-
n s.arttir Miikteseb haklar mahfuzdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
meyenler ... Kabul edilmistir . 

MADDE 8 — Orman umum miidiirliigii tek-
nik hizmetlerins ilk gireceklerin yuksek veya 
orta derecede mesleki tahsillerini bitirmi§, dip
loma veya §ahadetname almi§ olmalan §arttir. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 9 — Orman umum miidiirii ve fen 
heyeti reisi; Ziraat vekilinin inhasi, Bagve-
kilin tasvibi ve Ciimhur Reisinin tasdikile ta-
yin olunurlar. 

Merkez te§kilatma dahil §ube miidiirlerile 
fen heyeti azalari, miifetti§ler, vilayetler te§ki-
latmdaki basmiihendisler ve ba§miihendis mua-
vinleri orman umum miidiiriiniin inhasi ve Zira
at vekilinin tasdikile tayin edilirler. 

Bunlardan gayri merkez ve vilayetler te§-
kilatma dahil maa§h ve iicretli memurlann ta-
yini orman umum miidiirliigiine aittir. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
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Maddeyi kabul edenler... Btmeyenler... Kabul 
edihni§tir. 

MADDE 10 — Orman umum mudiirii ile f en-
ni ve teknik iglerde istihdam edilecek memur-
larm mesleklerinin miintesibi olmalan sarttir. 

EDtB EEGlN (Mardin) — Her hangi bir 
amme hizmetine memur tayininde aslolan, o 
memurun meslekten yetismif olmasi, miitehas-
sis bulunmasidir. Amme hizmetine miitehas-
sis ve meslekten memur tayin edilmig oldugu 
zaman suphesizdir ki o mesiekteki ihtisaslarma 
ve haiz olduklari krymete hiirmet etmi§ olu-
ruz. Fakat nicin bunu bir kanun mevzuu ya-
piyoruz? Nafia vekaleti, Orman umum mii-
dtirlufu gibi miilhak biit§esi bulunan, Posta, 
telgraf ve Demiryollan idareleri igin boyle bir 
kayde liizum gormiis. ve te§kilat kanunlarma 
boyle bir kayid ilave etmi§ degildir. Muhte-
rem Ziraat Vekili ayni hiikmi §ahsiyeti haiz olan 
Orman umum mMurliigii igin boyle bir bag 
ile- b&glanmalarrai acaba ne suretle telakki edi-
yorlar? Bunu ogrenmekligime yiiksek miisa-
adenizi riea edevim. 

StFNGUR (Yosgad) — Diger mudiiriyetier-
de oldugu gibidir. 

ZIRAAT V. MUHLlS EBKMEN (Kiitahya) 
— Arkada§im esbabi mucibesini kendileri sby-
lediler. Hakikaten Orman idarenin idari olan 
kisimlari var, fakat i§in icinden yeti§mi§ olan 
ve teknik noktalarda calismis bulunan arka-
da§larm isin ba§mda bulunmu§ olmalarmdaki 
fayda da asikardir. Ben bunu tabii ve asil ola-
rak goriiyorum. Benim tabii ve asil olarak gor-
diigum, Hukumet tarafmdan teklif edilme-
mi§ olan bu noktayi, Ziraat enciimeni kanuni 
bir miieyyide olarak koymak istedi. Benim de 
tabii ve asil gordugiim bu noktanm ilavesinde 
bir mahzur yoktur. 

EDtB ERGlN (Mardin) — Muhterem heyet 
miisaade buyururlarsa ayni sualimi Biitge ve 
Ziraat enciimenlerine de tekrar edeyim? 

ZlRAAT E. M. M. YA§AR OZEY (Manisa) 
— Yeni orman kanunu orman idaresine daha 
fazla teknik mahiyette bir takim vazifeler 
vermi§tir. 0 itibarla Ziraat enciimeniniz bu 
teknik ehemmiyeti tebariiz ettirmek igin bura-
ya mutlaka meslekten yeti§mi§ bir zatm kati • 
surette gelmesini temin etmek igin bu kaydi 
ilave etmigtir. Nitekim o kayid aynen Ziraat 
umum mudiirii ve Baytar umum mudiirii hak-
kmda da konmustur. Biraz evvel o maddeler 
Heyeti umumiyece kabul edilmi§tir. Ayni es-
babi mucibe burasi igin de tamamen variddir. 
Orman umum mudiirliigiinun te§kilat kismi 
tetkik buyurulursa gbriiliir ki, biitiin §ubeler 
tamamen teknik mahiyettedir. Biitiin bu §u-
bedeki ifler miidiirii umumiye arzedilecektir. 
Binaenaleyh bu teknik meselelerin ayird edilip, 
kanaati kamile ile takib ve tatbik edilebilmesi, 

ancak bu zatm teknik i§leri bilmesile kabil-
dir. O itibarla Edib Kemal arkadasmuzm Pos
ta, telgraf ve telef on miidiiiiyeti umumiyegini 
misal olarak almalan ve bununla kiyas etme-
leri yerinde degildir. Posta, telgraf teknik ok 
maktan ziyade idaridir. Tefkjlatmm teknik 
kisimlari vardir, fakat ancak % 10, 15 tir. 
Miitebakisi tamamen idaridir, Orman umum 
miidurliigunun ise % 15 i, 20 si idari ise % 
80 i tekniktir. Binaenaleyh Orman umum 
miiduriinun, oilhassa son gikan kanunJa 
meslekten olmasmi encumenimiz gok tabii gor-
miistiir. 0 itibarla bunu daha ziyade teyid i^in. 
maddeye ilave etmigtir. Nitekim Ziraat lie Bay
tar umum mudiirleri hakkmda da bu surette 
madde kabul edilmi^tir. 

©1. KAZIM SEVUKTEKlN (Diyarbekir) — 
Meslekten olmayanlar var mi? 

YA§AR OZEY (Devamla) — Meslekten ol-
mayanlar hali hazir da yoktur. Biz daha kuv-
vetli olsun diye bu kaydi ilave ediyoruz. Tekrar 
arzediyorum: Orman kanununun son aldigi se-
Ml iizerine enciimenimiz bunu ilaveye liizum 
gordu, ehemmiyetli buldu. Bu suretle ilave et-
tik. 

BtJTOE En. M. M. RAlF KARADE»tZ 
(Trabzon) — Arkadaslar, mesele, Biit^e eneu-
meninde 90k ehemmiyetli muzakereye mevzu 
teskil ettigi 15m, arkadasimiz bundan dalayi bu 
itirazi yapmi^ bulundular zannediyorum. Ziraat 
enciimeni, hem Ziraat vekaleti miis-te^armm ve 
hem de umum mudurlerinin meslekten olmala-
rmi sart koymustu. Butge eHeiimeninde mesele 
muzakere edilirken, bu vekalet miistesa^mm 
mutlaka meslekten olmasmm & vekaleti aaif 
diisiireceg^ cimku miistesar vekaletin teknik is-
lerinde degil, idare kabiliyetini haiz ve hakika
ten bir vekalete mevcud miihim islerin tedviri 
kuwet ve kudretini haiz bir sahsiyet olmasi la-
znndir cKye mevzubahs oldu. 

Teknik islerde miitehassislar bulunsun. Bu 
miitehassislarrn gereeegi isler teknik islerden 
ibarettir. 

Diger mudiiru umumiler igin bu, varid dg-
gildir. Enciimende fikir iMye ayrildi. Akalli-
yette bulunan arkadaslar, miidurii umumilerin 
teknik islere vukufu olmasmdan ziyade kendi-
sine verilen i§i layikile tedvir edebilecek bar 
kabiliyette olmasi lazim gelix fikrinde bulujvdu-
lar. Olabilir, gok degerli teknisiyen bar arkada-
snniz islerin biitiin ^umulunii gbrerek idare ede
bilecek liyakat gosteremez. Qek miitehassisdrr, 
fakat sevku idare kuwet ve kabiliyeti ihtisastan 
baska insanm yaradili^inda bir meziyettir. Bil-
hassa orman i^leri iiaerinde tevakkuf olundu. 
Muazzam isler basarilacaktu. Miitedavil mmm-
ye konacaktu, bu islerde mutlaka meslekten 
adam bulunacaksa bir iki tane aFkada îmia;; var-
drr, bunlar da tekaiid edildikleri takdirde 
yerlerini doldurabilecek idari bir meziyette 
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kiinse bulunmayacak olursa bu iflerin hali ne 
olacak diye du§unduler. Onun igin dediler ki, 
bu kaydi kldiralmi; diger vekaletlerde boyle bir 
kayid yoktur, f akat kanundan bu kaydi kaldir-
mak, mutlaka bu makama harigten ve ve bu 
meslekten olmayan adamlar getirilecek demek 
degildir. Eger varsa tercihan onlari getirecegiz. 
Yoksa di§andan getirmek zarureti hasil olur. 
Onlar bu kayid olsa da getirilecektir. Biz bu 
kauunla Hiikumeti baglamryalim, bu i§lerle ug-
ra§an teknisiyenler bulunmazsa harigten getiri-
lebilsin. Zaten tatbikatta boyle oluyor, bunlari 
kanuna koymak dogru degildir, dediler. Biitge 
encumeninde ekseriyeti tefkil eden arkada§la-
rimiz, bu is. daha ziyade teknik bird^tir, Biitge 
encumenini alakdar etmez, Ziraat enciimeni boy
le kabul ettigi igin, Biitge encumeninin de boyle 
kabul etmesi lazim geldigi fikri galebe galdi. 
Nihayet Biitge encumeni tarafmdan yalniz miis-
tesar gikarilmak suretile kabul edilerek Yiik-
sek Heyetinize arzedildi. §imdi Yuksek Hey-
etinizin mali olmustur. Biitge enciimeninin ay-
rica bir diyecegi yoktur. Yalniz bir vazife olmak 
iizere her iki fikri tebariiz ettirmegi luzumlu 
bulduk, onun igin arzediyorum. 

EDIB ERGIN (Mardin) — Ziraat kanununda 
Veteriner umum mudurlugu, Ziraat U. miidiir-
lugii, maddesi okunurken ben de dinledim ve 
okunan maddeye ben de rey verdim. Muvafikmi, 
gunkii reyime uygundu, gunku Ziraat umum 
mudurii, Veteriner umum miiduru hiikmii §ah-
siyeti haiz bir miiesseseyi idare edecek degildir. 
Vekaletin direktifleri dairesinde ancak bir ida
re kuracaklardir. Orman umum mudiirlugii boy
le degildir. Orman umum mudurii hukmi sahsi-
yeti biz bir miiesseseyi ve miilhak bir biitgeyi 
idare edecektir. Bunun igin ne derece teknik 
ihtisas lazrmsa onun fevkinde bir de idare ihti-
sasi lazimdrr. Eger bir teknik miitehassisi, mes
lekten yetismis, bir miitehassis olur da idare ede-
bilmek kabiliyet ve ihtisasma da malik olursa 
o vakit big bir mahzur yoktur. Yine meslekten 
yeta^mi§ bir zat getirilmis, olur. §iiphesiz ki ta-
yinlerde Ziraat veMli buna riayet edecekler-
dir. Fakat onlari indelhace liizumsuz bir kayid-
le baglamak bir kostek olur, bir ukde olur. Bu 
sebebledir ki tasvibinize bir takrir takdim edi-
yorum. 

Zr. E. M. M. YA§AR OZEY (Manisa) — 
Bir ciheti tasrih igin yalniz kisaca arzedecegim. 
Heyeti celilenizi fazla rahatsiz etmek istemem. 

Raif Karadeniz arkada^imm Ziraat enciime
ni, miiste^arm da meslekten olmasi kaydini koy-
mu^tur tarzmda bir sbzleri vardi. Miisadeleri-
nizle onu tashih etmek istiyorum. Bizim koydu-
gumuz, ziraat, orman, baytarlik miistakil hirer 
meslek oldugundan, bu dairelerin fen i§lerinde 
istihdam edilecek memurlarm meslege miintesib 
olmalari ^arttir dedik. Miiste§arm meslekten ol-
masma dair bizim encumende bir fey kabul edil-
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memistir. Biitge enciimeni hususi bir komisyon 
tefkil etmislerdi, ihtimal ki onlar muste§arm 
meslekten olmasi kaydini ilave etmi§lerdir. Zira
at enciimeni boyle bir kayid koymamistir. Ben-
deniz sozlerimle Heyeti muhteremenizi fazla tas-
di etmemek igin tekrar maruzatimin kabuliinii 
rica edecegim. Maruzat ve istirhamatimiz pek 
miitevazianedir. 

RAIF KARADENIZ (Trabzon) — Benim 
hatirmida boyle kalmif. Biitge enciimeninde zi-
raatgilerden miirekkeb hususi bir komisyon te§-
kil edilmisti. Miidiirii umumiler de hazir bulun-
mustu. Bir layiha hazrrlanmisti, hatta o layiha 
Yuksek Heyete de gelmi§ti. Tekrar enciimene 
istedik, zannediyorum o zaman miiste§ar da ila
ve edilmisti. Hatrrrmda oyle kalmi§. Tashis edi-
yorum. 

BALKAN — Edib Erginin takriri var okuya-
cagim. 

Yuksek Reislige 
Maddeden (Orman umum mudurii ile) ciim-

lesinin gikarilmasmi teklif ederim. 
Mardin 

Edib Ergin 
BA§KAN — Tadilnameyi reyinize arzediyo

rum. Nazari dikkate alanlar i§aret buyursun-
ler ... Nazari itibare almayanlar ... Nazari dik
kate almmamistir. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmi§tir. 

ISMAIL HAKKI UZMAY (Bolu) — Miisaa-
de buyurursaniz bu maddeden sonra kanuna 
bir madde ilavesini teklif edecegim. 

Arkadaslar, Ziraat vekaletinin te§kLlat ka-
nun layihasi Biitge enciimeninde miizakere edi-
lirken bazi maddeleri tayyadeilmi§tir. Bu gika-
rilan maddeler igerisinde Ziraat enciimeninin 
uzun boylu tetkik ederek koydugu miihim hii-
kiimler vardir ki ehemmiyetine binaen bir mad-
denin tekrar buraya konulmasmi rica edecegim. 
Malumu aliniz orman miihendisleri sarp ve issiz 
ormanlarda oturmaktadirlar. Bunlann siiratle 
i§ gorebilmeleri igin icab eden vesaitin de yan-
larinda bulunmasi lazimdir. Ziraat enciimeninin 
yaptigi maddeyi arzedersem mesele daha iyi an-

. la§ihr. 23 ncii madde §byledir : 
(Ormanin iginde ve civannda oturmaga mec-

bur olan mernurlar igin binalar yapilir, demir-
ba§ e§ya verilir ve bu binalar telefonla biribi-
rine baglanir. Bunlardan miihendis muavini ve 
daha yukan derecelerdeki meslek memurlarma 
at, araba gibi vesait deyletge demirba§ olarak 
verilir. Daimi olarak ormanda ailesile oturmak 
mecburiyetinde bulunan memurlarm gocuklan 
parasiz olarak okutulur.) Biitge enciimeni bu 
ati ve arabayi nigin gikarmistir? Bunlar sarp 
ve issiz yerlerde oturduklarma ve i§letme mua-

I melatmi yapacaklarma gore kendilerine lazim 
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olan hayvanati nereden bulacaklardir. 

Sonra odun meselesi hepimizi alakadar eden 
bir i§tir. Bunlari temin etmek igin suratle i§ 
gormek lazimdrr. Bu igleri gormek igin miihen-
dis neden istifade edecek ve ne ile bu igi gore-
cektir ? Biitge enciimeni bunu neden boyle gi-
karmigtir? Kendilerinden soruyorum. Bendeniz 
misal olarak arzedeyim ki, bu sefer §eker fabri-
kalarma, pancar ziraati igin, geker pancannin 
istikbali igin bir takim miitehassislar getirtil-
mi§tir. Gerek Turhal ve gerek Alpullu fabrika-
larmdaki ziraatgi arkadaglarimiz yeni usul iize-
rinde 0 kadar muvaffak olmuglardir ki buradan 
kendilerini alenen tebrik ederim. Bu i§i gorecek 
arkada§lar igin binalar yaptirilmigtir. tdareleri 
muntazamdir ve kendilerine birer de otomobil 
verilmigtir. Bunlar yalniz §eker fabrikalari igin 
muktazi pancarm yeti§tirilmesini koyliiye og-
retecek miitehassislardir. Halbuki buradaki me-
murlara i§ veriyoruz. fakat at araba vermiyo-
ruz. Kadroda gbriiyorsunuz ki bunlar nihayet 
200 tanedir. 500 liradan 100 000 lira eder. Son
ra binalara konacak mefru§at kismi kaldirilmig-
tir. Bir de bunlarm gocuklan ne olacaktrr? Bun-
lann tahsili hig diigiinulmemigtir. Ziraat encii
meni bunlari diigiinerek bu maddeyi koymu§tu. 
Bendeniz tekrar kabulii igin bir takrir veriyo-
rum. Lutfen bunu kabul ediniz. 

BASK AN — Verilen takriri okutuyorum: 

Yiiksek Reislige 
§ifahen arzettigim esbabtan dolayi Ziraat 

enciimeninin 23 ncii maddesinin bu layihanm 
sonuna eklenmesini rica ederim. 

Bolu 
Ismail Hakki Uzmay 

RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Ormanlar-
da Devlet i§letmesi kuruldugu zaman tabiatile 
bir igletme sermayesi ve miitedavil sermaye ve-
rilecektir. Bu sermaye ile maliyete taalluk eden 
masraflar arasmda hizmet vesaiti, hayvan, oto
mobil §u, bu iktiza ederse konulacaktir. Bunun 
haricinde bu igletmeyi teftig etmek veya iglet-
menin ba§mda bulunmak iizere vazife gorecek 
olan maa§li memurlar, Devletin umumi harcirah 
kanununa gore harcirah alirlar ve kendileri 
istedikleri vesaiti kullanrrlar. Muhendislerin 
altmda boyle bir vasita bulunmasmdan ziyade, 
orman korucularmm, miitema4iyen kovalayan 
ve koganlarm siivari olmasi du§uniilebilir. Yok-
sa idare eden bir memur olan, ayakla ko§ma-
sindan ziyade dimagla galismasmdan istifade 
edilmesi matlub olan kimselerin vesaiti nakli-
yesi ancak harcirah kanunile tesbit edilir. 
Devlet memurlarma harcirah yerine vesait 
vermek igin, bu vesaitin nevilerini bakim ve 
kullamg tarzlarmi, masraflarmi dahili hesab 
etmek lazimdir, ona miitevakkiftir. 100 000 
lira masrafla bu iglerin yapilacagmi tahmin et-
miyorum. Onun igin Butge enciimeni umumi 

hiikiimlerden ayri olarak bu gibi miihendisle-
re ve buna miimasil orman memurlarma ayn-
ca vesaiti nakliye vermegi muvafik gormedi. 
Arkada§im bunu soylerken, orman i§letmesini 
mevzubahs ettiler. Bu yeni baglayacaktir. Tec-
riibe igin bu seae tahsisat verildi. Bir kag 
yerde tecriibe edilecektir. Biitgeye kafi mik-
tarda miitedavil sermaye kondu. tJst tarafmi 
temin igin bir milyon liraya kadar istikraz ede-
bileceklerdir. Bu iglerin ilk senede ne netice ve-
rirse ona gore oniimiizdeki sene veya bu se-
ne ortasmda onlan takviye etmek igin, vesait 
mi vermek veya para mi vermek veya ba§ka 
surette bir yardim mi yapmak icab ediyorsa, 
Yiiksek heyetiniz yapacaktir. Binaenaleyh bu 
hiikmii bu esbab dolayisile biitge enciimeni la-
yihadan gikarmigtir. 

BALKAN — Tadilnamenizde israr ediyor 
musunuz? 

ISMAIL HAKKI UZMAY (Bolu) — Ma-
demki sene ortasmda yapilacagmi vadediyor-
lor. Onun igin takririmden vazgegiyorum. 

MADDE 11 — Orman umum miidiirliigii 
merkez ve vilayetler te§kilatma dahil maa§li 
ve' iicretli memurlann gorecekleri igler bu 
kanunun ne§rinden itibaren nihayet bir yd igin-
de yapilacak nizamname ile tesbit olunur. 

BA§KAN —• Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmigtir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
meriyete gegtigi tarihte orman igleri umum 
miidiirlugiiniin merkez ve vilayetler maagli kad-
rolarmda miistahdem olup meslek tahsilini bi-
tirmig olan bilumum memurlar, bulunduklari 
derecede 1452 numarali kanunun meriyetinden 
sonra kag terfi miiddeti gegirmiglerse her terfi 
miiddeti igin bir derece hesabile, bu kanunun 
mevkii tatbika vazinda bir defaya mahsus ol-
mak iizere ve ebliyet aranmak kaydile, terfi 
ettirebilirler. Bu suretle terfi ettirilenler, 1452 
sayili kanunun 8 nci maddesindeki bir derece-
den fazla terfi edenlere mahsus hiikiimler dai-
resinde maag alirlar. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmigtir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun me
riyetinden ewel Ziraat vekaleti biitgesinin 
merkez ve vilayetler daimi miistahdemini ter-
tibinden iicret almakta olan ve bu kanuna bag-
li (2) sayili cetvelde unvanlan ve adedleri ya-
zili bulunan iicretli memurlardan Ziraat ve
kaleti hizmetinde en agagi sekiz sene bulunmug 
olanlardan Ziraat vekaletince ehliyet ve ka-
biliyetleri takdir edilenlerin, bir defaya mah
sus olmak iizere bu kanuna merbut (1) numa
rali kadro cetvelinde yazili fen iglerine taalluk 
eden memuriyetlere, 1452 numarali kanunda 
muharrer evsaf ve geraite tabi olmaksizm 
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almakta olduklan iicretin muadili veya dunu 
olan derecelere tayinlerine Ziraat vekili sa-
lahiyetlidir. 

Ancak bu suretle tayin edilecek memurlar 
tayin edildikleri memuriyetlerde en az iki se-
ne bulunmadikga alacaklan maaslar kendileri 
igin haktoc miikteseb te§kil etniez. §u kadar 
ki maluliyet halinde verilecek tekaiid maa§i ve 
vefat halinde verilecek yetim maa§i bu derece 
iizerinden hesab olunur. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Ma.dd.eyi cetvelle birlikte reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil-
mi§tir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun 
meriyete girdigi giinden itibaren bagli (1) 
numarali cetvelde gosterilen kadrolar iig ay 
zarfinda tedricen tatbik olunur. 

Her memuriyete aid yeni kadro tatbik edi-
linceye kadar halen mevcud kadrolar cari olur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

Maddeyi cetvelle, birlikte reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
mistir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Orman muhafa-
za memurlarmdan 16 ve 20 lira maa§h mesaha 
memurluklarma, ancak ehliyetleri imtihanla sa-
bit olanlar gegirilebilir. 16 ve 20 liralik mesaha 
memurluklarmda, ust tarafi mevkuf tutulmak 
sartile, 10 lira maasli mesaha memurlari istih-
damma Orman umum mudiirii salahiyetlidir. 

BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

iMUVlAKKAT MAJDDE 5 — Halen mevcud 
orman muhafaza memurlarmdan kadrosuzluk 
dolayisile agiga cikanlanlar ile 10 liralik me
saha memurlarma nakledilenlerden gerek si-
cilleri ve gerek ehliyetleri itibarile bu hizmete 
yaramayanlar hakkinda isbu kanunun ne^ri ta-
rihinden itibaren bir sene zarfinda a^agidaki 
sekilde muamele olunarak memuriyetle alaka-
lari kesilir : 

15 seneyi ikmal edenler, asli maa^lannm 
% 20 sile tekaiide sevkalunurlar. 15 seneden 
fazlast igin her seneye mukabil % 2 si zammo-
lunur. 

25 seneyi ikmal eden veya daha fazla hizmeti 
olanlar hakkinda tekaiid kanunu ahkami cari 
olur. 

15 seneyi ikmal etmeyenler her hizmet sene-
sine mukabil iki yarim maas nisbetinde ikrami-
ye verilir. 

Bt^TQE E. M. M. RAlF KARADENtZ 
(Trabzon) — Bu maddede iki kelime yanl^tir. 
Tashihini rica edecegim; 

Ikinci fikrada « 15 seneyi ikmal edenler, a£-
li maaslarmm .... » denmektedir. Buradaki «asli» 
kelimesi kalkacaktir. 

Ikinci : Son fikrada, ikinci satrrda « ... Iki 
yarim maas nisbetinde. » denmektedir. Buradan 
da « iki » kelimesi gikacak... 

BALKAN — Bu tashihleri yaptik. Madde 
hakkmda miitalea var mi? 

Reyinize arzediyorum. Maddeyi kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiS/tir. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Orman umum 
mudurliigunun merkeze aid i^lerinde, Ziraat ve-
kaletinin merkez tegkilatmdan iki sene muddetle 
istifade etmesine Ziraat vekaletince mezuniyet 
verilebilir. 

BALKAN — Madde hakkinda miitalea var 
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 7 — Hususi te$kilat 
yapilmeaya kadar her nevi orman davalari 
2573 numarali kanun mucibince Hazine vekil-
leri tarafmdan takib olunur. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MIUVAKKAT MADDE 8 — Orman umum 
mudiirliigunun vilayetlere aid muhasebe isleri, 
unvan ve sifati memuriyet gozetilmeksizin, 
amiri italik ve tahakkuk memurlugu igtima et-
memek suretile mevcud memurlarla ve esas kad
ro kifayet etmedigi takdirde dahi karsjligi bu 
idare butcesindeki umumi tahsisattan temin edil-
mek suretile ve bir sene muddetle Maliye ve Zi
raat vekaletlerince tanzim ve Icra Vekilleri He-
yetince tasdik olunacak ucretli kadrolarla idare 
olunur. 

Bu kadrolar 1938 biitgesile Biiyiik Millet 
Meclisine verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 9 — Orman mesaha 
memurlari, bulunduklan mmtakada askeri ko
ruma kitalari tesekkiil edinceye kadar koruma 
islerini de yaparlar. 

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

MUVAKKAT MADDE — 10 — Bu kanuna 
bagli (3) sayili cetvelde derece, aded ve maas.-
lari yazih memuriyetler 1937 mali yili zarfinda 
mevkuf tutulmak ve (L) cetvelini te§kil etmek 
uzere Orman umum mudiirlugu 1937 biitgesine 
ilave olunmustur. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi cet
velle birlikte kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 12 — Bu kanun 30 mayis 1937 ta-
rihinden muteberdir. 
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BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Mialiye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Layihanm heyeti umumiyesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 

Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmistir. 
Havayollari Devlet.isletme idaresi 1937 mali 

yili blithe kanununa (282) rey verilmi|tir. Mua-
mele tamamdir. Kanun (282) reyle kabul edil
mistir. 

Vakit te ge§mistir. Pazartesi giinu 14 te top-
lanmak iizere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19 

Hava yollan Devlet isletme idaresi 1937 mali yili biit§e kanununa verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmistir ) 

Afytm Karahisar 
Berc Tiirker 
Cemal Ak<jm 
Haydar Qergel 
Izzet Akosman 
Mebrure Gonenc, 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Giinduz 
Egref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Miigfik Ayagli 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 

Antalya 
Celal Mengiliboru 
Dr. Gemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arican 

Aydm 
Adnan Ertekin 

Aza adedi : 399 
Eeye istirak edenler : 282 

Kabul denier : 282 
Beddedenler : 0 
Mustenkifler : 0 

Reye istirak etmeyenler : 117 
Munhaller : 0 

[Kabul edenler] 
Dr. Hulusi Alatag 
Nuri Goktepe 

Balikesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasif Somyiirek 
Enver Adakan 
Haeim QJankli 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzungar-
§ili 

Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Safeiha Gokgiil 

Bayaetd 
Halid Bayrak 
Ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalin 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Dagdemir 

• Bwrdur 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atrf Akgfic. 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Gtiran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
M. Fehmi Gergeker 
Refet Canrtez 
§ekibe Jnsel 

Qanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
§ukrii Yagm 
Ziya Gevher Etili 

Qmktrt 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Oirsay 
Ziya Esen 

Qomh 
Akif Akyiiz 

Ali Zirh 
Fuad Bulea 
llyas Sami Mug 

Qorum 
Ali Riza Ozenc. 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Ismet Eker 
Miinir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Beniali 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
Gl. §efik Tiirsan 
Haydar Biigtu Oktem 
Mazhar Mufid Kansu 
Yusuf Baskaya 

Dvyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Gl. K&zim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Riigtu Bekit 
Tevfik Bilge 
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Zeki Mesud Alsan 
Zulfii Tigrel 

ISdirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Meedi Boysan 
§eref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykag 
Puad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdulhak Firat 
Aziz Samih titer 
Hikmet Isik 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§iikru Kogak 

Eskigehir 
Ahmed Ozdemir 
tstamat Ozdamar 
Osman I§m 

Gazi Anteb 
Ali Kili§ 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Omer Agim Aksoy 
Remzi (Hires 

Qiremn 
Gl. thsato. Sokmen 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer Kilic. 
Munir Akkaya 
Sadri MSaksudi Arsal 
Talat Oiay 

Gumil§ane 
Ali §evket Ondersev 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atac, 

1 : 7 1 4-6 
§evket Erdogan 

Igel 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Neget Omer trdelp 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
Ftkihs Oymen 
Gl. Refet Bele 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
§ukru All Ogel 
Ya§ar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Ariman 
Halil Mente§e 
Husnii Qakir 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken • 
Sadettin Epikmen 
§iikru Saracoglu 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Ibrahim Demiralay 
Miikerrem tfnsal 

Ears 
Baha Ongoren 
Gl. Muhittin Akyiiz 
fliisrev Kizildogan 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamac, 
Sitki §erif Eken 
§erif Ilden 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 
Veli Yasm 
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Kirklareli 

Dr. Fnad Umay 
§evket Odiil 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 
Lutfi Mufid Ozde§ 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan . 
•Ibrahim Diblan 
Ibrahim Sureyya Yigit 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 

Konya 
Ahmed Hamdi dikmen 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Giierl 
Kazim Okay 
Mustafa Halid tJner 
Nairn Hazim Onat 
Ressam §evket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kutahya 
Besim Atalay 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Hiiseyin Rahmi Gurpi-
nar 
Ibrahim DalkiliQ 
Memed Somer 
Na§id Ulug 
Reeeb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytac, 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabei 
Mihri Pektas. 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Orer 
Osman Ergin 
Tahir Hitit 
Turgud Tiirkoglu 

Ya§ar Ozey 
Mara§ 

Alaettin Tiridoglu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdurrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
§ukrii Kaya 

Mu§ 
Hakki Kilicoglu 
§evki Qiloglu 
§iikrii Ataman 

Nigde 
Dr. Abravaya 
Halid MJengi 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamag 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Meliha Ula§ 
Memed Ali Yiiriiker 
Ru§eni Barkm 
Zuhtii Durukan 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 
Tevfik Tarman 

Siird 
§evki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Dr. Galib Ustun 
Hulusi Orugoglu 
Hiisamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 
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Suleyman* Sirri (Jedik -

TJrfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak • • • . . ' 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dpgsoy 
Refet tJlgen \ 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 

Yozgad-
Celal Arat 

; etmeyenler] 

ISivus 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §iikru Bleda 
Easim Ba§ara 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Ra§id Sevig 
Ziya Ba§ara 

Tekirdag 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
§akir Kesebir 

t : 71 4-6, 
Tokad 

Galib Pekel 
Hiirrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Resai Eri§ken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirn Day 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (Izinli) 
Atif Baymdir 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Etem Eldem 
(Izinli) 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Ru§tii Aras 
(Bakan) 
Gl. Kazim Inane, 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yucel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Isparta 
Kemal "Qnal 

Kars 
Esad Ozoguz 
Fuad Kopriilu 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. §iikru §enozan 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac, 
Faik Baysal (S. M.) 

Kirklareli 
Ziihtu Akin 

Kirsehir 
Hazim Borek^i (Izinli) 

Ekrein P<jkel 
Emin. Draman 
Omer Evci v -
Sungur ! 

<Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen. 
Hasan Karabaeak -
Raif Din<j 
Receb Zuhtfi Soyak « 
Rifat Vardar ••;'• 

Kocaeli 
salah yargi (S. M.) 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Tiirel (S. M.) 
Bediz Morova 
Mustafa Eken 
(Izinli) 
Mustafa Ulusan 
(Izinli) 

Kiitahya 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Omer Dine, (Izinli) 

Malatya 
Ismet tnomi (Basbakan) 
Vasif Qmay 
(Izinli) 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken (Izinli) 
Kazim Nami Duru 
Refik Ince 
Sabri Toprak 
(Izinli) . 

Mara§ 
Hasan Resid Tankud 
Nuri Ural 

Mardin 
Edib Ergin 
Osman Dinger 

Mugla 
Hiisnii Kitabci 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Naki Yiieekok 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 
(Izinli) 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
§akir Kinaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Tayfur Sokmen 
Turiaan Ore 

Aydm 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San 
(Izinli) 

Baltkesir 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Orge Evren 

Bayaztd 
Ubeydullah 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 

Bolu 
Cemal Hiisnii Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
§iikrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 

[Beye i§tirdk 

Ibrahim Neemi Dilmen 
(Izinli) 

Bursa 
Sadettin Ferid Talay 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Qankin 
Fazil Orkun 

Qoruh 
Asim Us 
Atif Tiiziin 
Hasan Cavid 
Ihsan Kurtkan 
(Izinli) 

Denizli 
Necib Ali KiiQiika 
(S. M.) 

Elaziz 
Fuad Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arikan (Bakan) 

Eski§ehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Nuanan Menemencioglu 
(S. M.) 

Gumu§ane 
Durak Sakarya 

Igel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 

[Beye i§tirdk etmeyenler] 
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Ahmed ^ f & fclii$a> 
(Izinli) 
Cavid Oral (tzitfti) 
Dr. Raiiifel P^rM Talay 
FaikSoylu 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgttz 
Ali Gtitfb ¥tiiatek 
(Izinli) 
D r . ^ | t o % a t e h 
Selim Sirl %l§ciii 
(IzinU) 

i : fi m-m 
Hamsun 

Etem Tuhcel 
Memed Gliiie§dogdu 
(IzinU) 

Sdyhan 
Damdr Arikoglu 
Esnia Naymah 
HUmi Ur*n (R. V.) 

Sifrd 
Hulki Aydfn 
tsmail Mtî jtak Mayakon 
Memed Ali KSfrdbglu 

0 12 
Sivas 

Gl. Akif dzYekin Er-
demgil 
Necmettih Sadak 
Remzi 0!tier 

Tekirdag 
Faik Oiti*ak 
Yaftya 'tCeihil Beyatli 

TtiMd 
Gl. Srtki Uke 
Nazna Pordy 

Trabzdn 
Dani§ Eyiboglu 

Hamdi (jlkumen 
Hasan S&ka 

Urfa 
Ali Saib Ut-fcavas 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Van 
Miinib Boya 

Ybftffad 
Sirri Ic/oz 

Zonguldak 
Ragib OzdSmiroglu 

»*<« 

T. B. M. M. Matbwm 



S. Sayisi: 118 e ikinci ek 
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasi kanunu layihasi ve 

Butge encumeni mazbatasi (I/634) 

Biitge encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge encumeni 

M. No. 118 
Ems No. 1/634 

22 -V -1937 

Yiiksek Reislige 

Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasi teskilat 
kanunu layihasrnin Umumi heyetce miizakeresi 
sirasinda muafiyetlere dair olan 50 nei madde-
sinde Ziraat bankasi karinm yiizde on bir nis-
betinde-kazane, vergisine tabi olmasini natik 
(lumusane mebusu Hasan Felimi Atac, tarafin-
dan bir takrir verilmis ve banka inemurlari 
hakkindaki faslin yeniden tetkik edihnek iizere 
eneiimenimize tevdi buyurulmasi da eneiimen 
reisi Burdur mebusu Mustafa Seref Ozkan ta-
rafindan istenilmis ve bu dilekler Umumi he-
yetye tervie, edilmis olmakla enciimenimize ha-
vale buyurulan lier iki hususa miiteallik Adliye 
enciimeninin 50 nei maddesile 52, 72 nei mad-
deleri lktisad vekalcti Siyasi miistesan Ali liiza 
Tiirel ve Banka unium miidiiiii Kemal Zaim Su-
neL hazir olduklari halde yeniden tetkik edildi. 

Bankanm kazane vergisine ve diger vergi-
lere tabi olmasi mukarrer ise de kazane vergisi 
anonim. sirket halinde bulunan bankalar i<;in 
sabit olarak yiizde on bir ve diger bankalar iein 
de yiizde on ikiden baslamak iizere miiterakki 
bir vergiye tabi olduguna ve bu nevi bankalar 
da sermayesi Devlete aid bankalardan ibaret 
bulunduguna gore ayni faaliyeti yapan miies-
seselerin aralarmda farkli l)ir miikellefiyete nui-
hal kalmamak iizere aralarmda bir mnadelet 
temini muvafik goriilmiis ve ancak bu banka-
nm ternas ettigi kazane vergisi kanunundaki 
madde anonim sirketlere aid maddeden ayri 
oldugu cihetle bu bankanm miikellefiyetine te
rnas eden kazane vergisi kanununun 32 nei mad-
desinde gosterilen miiterakki vcrgiden asgari 
haddini teskil eden yiizde on ikinin sabit bir 

nisbet olarak kabulii muvafik goriilmiis ve 50 
nei maddeye ona gore bir fikra ilave edilmistir. 

Memurlar hakkindaki hiikiimlere gelince: 
Adliye enciimeninin Biitc.e enciimeninin met-

nini tadilen yeniden hazirladigi metinde bas-
lica iki fark gorulmektedir. Bunlardan biri 
memuilara tahsis edilecek tekaiid maasi nisbe-
tinin arttirilmasmdan ve digeri de 1 haziran 
1930 tarihinden bu kanunun meriyeti tarihine 
kadar bankadan Qikan memurlarm tekaiid hak-
larile yine bu miiddet zarfmda bankaya alman 
Devlet memurlannin Biitee enciimenince kabul 
edilen haklarmin Adliye enciimeninee kabul 
edilmemis olmasmdan ibarettir. 

Vaziyet yeniden tetkik edilerek; tekaiidliik 
i '̂in icab eden hizmet miiddetinin 35 seneden 
30 seneye indirilmesine taalliik eden tadilat 
muvafik goriilmus ise de, Adliye enciimeninee 
bir memura verilecek tekaiid maasmm memuri-
yet maasi ve hizmet miiddeti miisavi olan bir 
Devlet memurunun almasi icab eden maasa mii
savi tutulmak istendigi anlasilmakta bulunmus-
tur. 

Halbuki idarelerince ve memurlar tarafm-
dan a^ni nisbetle yani yiizde beser aidat veril-
mek suretile tesis edilen Devlet demiryollan, 
denizyollari ve inhisarlar memurlari hakkinda
ki tekaiid kanunlannda Ira muadeletin alman 
maas esasina gore degil, memurun derecesine 
gore tesbit edilmesi mukarrer bulunmus ve bun
lardan Devlet baremine miitenazir olarak Dev
let demiryollan iein bir barem kanunu kabul 
edilmis ve digerlerinde heniiz boyle bir barem 
tesis edilmemis olduguna binaen diger daireler 



igin de imezkur Devlet demiryollari baremi mu-
kayese ve muadelete esas tutulmustur. Btitge 
eneiimeiii ewelee hazirladigi 60 nci maddeyi de 
bu esasa gore teklif etmis bulunuyordu. Ayni 
nisbette varilan membalarina malik olan banka 
tekaiid sandigi igin binnisbe daha genis bir 
tekaiid maasi tahsisi formiiliiniin kabul edilmesi 
halinde yukarida arzedilen tekaiid kanunlarinda 
da tadilat icrasi icab edecegine ve halbuki he-
niiz tecriibe gormeyen bu kanunlarin ne gibi 
netieeler verecegini bir zaman sonra anlamak 
ve ona gore icab edebilecek tadilati esasli ve sii-
mullii birer kanunla derpis etraek daha muvafik 
ve ihtiyatli bir hareket olaeagma ve zaten ma-
as ve terfi esaslari barem kanunile tahdid edi-
len memurlann ehliyetine gore zaman ve mik-
tarla kanuni bir tahdid e tabi olmaksizin terfi 
edebilen iieretle c,alisanlarla mukayesesinde mun-
hasiran maaslan tutarinm miisavatina binaen 
ayni haklarin bahsedilmesi muadelet nokta-
srndan uygun gorulmedigine binaen ve Ad-
liye encumeninin kabul ettigi esas muva
fik gorulmemis ve maddenin iBiitge enciimeninin 
eski karari seklinde ve yalniz 35 senenin 30 se-
neye indirilmesi suretile kabulii muvafik olaea-
gi neticesine A^anlmistir. 

Ziraat bankasmda 1 haziran 1930 tarihinden 
kanunun meriyete gec,ecegi tarihe kadar oluin, 
maluliyet ve diger sebeblerle bankadan aynlan
larla elyevm bankada mustahdem olanlar ara-
sinda tekaiid hakki bakimmdan bir fark goze-
tilmesi keyfiyeti de tekrar encmnenimizce tetkik 
edilmis ve oteden beri bir tekaiid rejimine tabi 
olan bu miiessesede 1 haziran 1930 tarihinden 
evvel gee,en miiddete aid tekaiid hakkmm mez-

kur tarihte tazminat verilmek suretile tasfiye 
edilmesine ragmen bu paralann kanimda der
pis edilen serait altinda istirdadi sartile mezkur 
hizmetlerin taninmasi esasinda enciimenler miit-
tefik bulunduguna ve buna nazaran kanunun 
nesrinden evvel bankadan aynlanlarla nesrinden 
sonra ayrilanlar arasinda bir fark gozetilmesi 
muadelete uygun goriilmemistir. 

Bankaya 1 haziran 1930 tarihinden bu kanu
nun nesri tarihine kadar olan miiddet zarfinda 
gegen Devlet memurlarina gelince: yukarida 
bahsi ge^en diger iic, miiessesede kabul edilen 
haklardan ayni mahiyet ve vaziyette bulunan 
bu miiesseseye geQenlerin mahrum edilmesi mu
vafik gorulmemis ve bunlann bankadaki hiz-
metlerine baglanmalarini temin etmek nokta-
smdan da hiikmiin kabulii isabetli olaeagi netice
sine vanlmistTr. 

Adliye enciimejiinin bu metinler iizerinde 
ayrica yaptigi bazi tadilat ta goz oniinde tutu-
larak yeniden hazirlanan maddeler Uniurai Hey-
etin tasvibine arzedilmek iizere Yiiksek Reislige 
sunuldu. 

Reis V. M. M. Katib 
Isparta Trabzon Istanbul 

M. TJnsal H. Karadeniz F. Oymen 

Corum Edirne Gazi Antep 
M. Cant chin F. Kaltakktran A. H. Ayerdem 

Izmir Malatya Maras 
K. Inane O. Taner A. Tiritoglu 

M us Ordu Sivas 
AV. Cilogln IT. Y aim an H. Cincr 

Gumiisane Yozgad 
D. Sakarya S. Icoz 

{ S. Sayisi : 118 e ikinci ek ) 
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MADDE 50 — Tiirkiye ciimhuriyeti Ziraat 
bankasmm giftciye ve Tarim kredi ve sati§ ko-
operatiflerile birliklerine yapacagi her nevi | 
krediler muamele vergisinden muaftir. Bu kre- ! 
di muamelelerine aid alacak senetlerile bu 
kredilere miiteferri bilumum senedat, evrak, ve-
saik ve kuyud, defatir ve hulasai hesabiyeler 
ve gayrimenkul ipotek ve menkul rehin mua-
meleleri, damga, tapu ve noter harclan, mua
mele vergisi ve sair her nevi tekalif ve riisum-
dan muaf oldugu gibi yine bu kredilerden mii-
tevellid borclar hakkinda icra makamlan, res-
mi daireler ve mahkemeler nezdinde yapilacak 
takib ve tahsile miiteferri her nevi taleb, teblig-
ve kararlar da her tiirlu resim ve harctan mu
aftir. 

I§bu maddede zikredilen zirai borclarm 40 
nci madde mucibince takibi neticesinde banka-
ca tefevvuz olunan gayrimenkullerin banka na-
mma tescili her tiirlii ferag ve intikal hare ve 
resminden muaf oldugu gibi bu kabil gayri
menkullerin 41 nci madde hiikumleri dahilinde 
sahiplerine veya varislerine iadeleri de keza 
ferag ve intikal harg ve resimlerinden muaftir. 

Koylerde, zurraa bankaca yapilacak zirai 
kredilere aid evrak, senedat, kuyud, defatir ve 
hulasai hesabiyelerin koy ihtiyar meclislerince 
tasdiki, noter tasdiki hukmiinde olup, bunlar 
hakkinda da birinci fikradaki muafiyet hiikum
leri tatbik olunur. 

Ziraat bankasmm verecegi kazang vergisi, 
vergiye tabi kazancmin % 12 sinden ibarettir. 

MADDE 54 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasmm para ve para hiikmundeki evrak ve 
senetleri ve sair mallari aleyhine, bilango, zabit-
name, rapor ve diger her nevi evrak ve defter-
leri ve vesikalan iizerinde sug igleyen memurlar 
bu suglarmdan dolayi Devlet memurlan gibi ce-
za goriirler. 

MADDE 55 — Adliye enciimeninin 55 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 56 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasi memurlan tekaiid sandigmm sermayesi 
ve gelirleri §unlardir: 

1 - Elli be§inci maddede yazili yardrm sandi
gmm devrolunacak mevcud ve matlubu, 

(S. Suyisi : .11 
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2 - Tiirkiye Ziraat bankasmm idare meclisi-
nin 23. IX. 1930 tarihli kararile banka memur-
larina tekatiiluk istihkaklanni tasfiye maksa-
dile verilen tekaiid tazminatmdan istirdad edi-
lecek paralar, 

3 - Elli beginci maddede yazili yardim san-
digmdan bankadan ayrilmig memurlara hasta-
lik yardimlan harig olarak verilip istirdad olu-
nacak paralar, 

4 - Daimi aylikli memurlarm aykklanndan 
her ay mecburi olarak kesilecek % 5 ler, 

.5 - Daimi aylikli memurlara her ay verilen 
ayliklarm % 5 ine muadil olarak bankaca her 
ay verilecek paralar, 

6 - Hizmete alman daimi aylikli memurlarm 
ilk ayliklarmdan kesilecek % 25 ler ile aylikla-
n artinlan memurlarm ilk aylik zamlari, 

7 - Sandik sermayesinin biitiin gelirleri ile 
miiteferrik diger gelirler. 

Tekaiid sandigmm mevcudile alacaklari 
Devlet emvaline mahsus hak ve riighanlan ha-
izdir. Bu paralar ve alelumum aidat ile faiz ve 
temettiileri bir giina vergi ve resme tabi olma-
digi gibi haciz ve temliki de kabil degildir. 

MADDE 57 — Adliye enciimeninin 57 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 58 — Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasi memurlan tekaiid sandigi hakkmda bu 
kanunun ne§ri tarihinden itibaren iki ay zarfin-
da bir nizamname tanzim ve nesredilir. Bu 
nizamname ile memurlara temin edilecek hak 
ve menfaatler 27 - I - 1936 tarih ve 2904 numa-
rali kanunla muhtelif hal ve vaziyetlere gore 
miimasilleri icin tesbit edilen hak ve menfa-
atlerden fazla olamaz. 

Ancak hizmet miiddetleri otuz seneyi dol-
duranlar tekaiitluklerini isteyebilirler. 

MADDE 59 — Her bes senede bir defa mec-
buren ve liizumu halinde daha ewel sandigm 
mali vaziyetile tahsis formiillerinin miitehassis-
lan tarafmdan tetkik ve teftifi neticesinde san
digm mali viziyetinde darlik ve muvazenesiz-
lik goruliirse bankaca sand^-a yapilacak yar
dim arttinlmaksizm memur ayliklarmdan kesi
lecek sandik aidatmm arttilmasi veya memur
lara verilen tekaiid ayligmm ve tazminatm ek-

> e iki nci ek ) 
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siltilmesi gibi tedbirler ittihaz ve sandigm da-
imi muvazeneli bir halde bulundurulmasi temin 
edilir. Sandik menabiinin bollugu halinde ban-
kanm ve memurlarm tekaiid sandigma bdeye-
cekleri aidat nisbetleri azaltilabilir. Bu arttir-
ma ve eksiltmeler umumi heyet kararile olur. 

MADDE 60 — Sandigm yillrk biitgesi ve 
bilangosu bankanm butge ve bilangosile birlik-
te ve ayni usul dairesinde tanzim ve tasdik olu-
nur. 

MADDE 61 
maddesi aynen. 

Adliye enciimeninin 61 nci 

MADDE 62 — Bankada halen miistahclem 
olsun olmasm 56 nci maddenin ikinci fikrasmda 
yazili karar ve zeyilleri mucibince tekaiide tabi 
Devlet ve banka hizmetlerindeki haklarma 
mukabil bankadan tasfiye tazminati veya me-
murin yardim sandigmdan hastalik munasebe-
tile yapilan yardimlar ve hizmet mukabili veri-
len ucretler haricinde para alanlar bu kanunun 
nesrinden itibaren iig ay zarfmda Tiirkiye Ciim-
huriyeti Ziraat bankasma verecekleri birer be-
yanname ile bu tekaiid haklarmi muhafaza ede-
bilirler. Bu takdirde bankadan veya yardim 
sandigmdan aldiklan paralar, vergileri haric, 
olmak iizere, banka tekaiid sandiginca 
namlarma borg kaydedilir ve borglularm 
umumi muvazeneye dahil veya mtilhak biitge ile 
idare olunan dairelerle hususi idarelerde, be-
lediyelerde ve Devlete bagli olan veya olmayan 
bilumum miiessese ve sirketlerde harcirah harig 
olmak iizere vazife mukabili istihkak kesbede-
cekleri paralardan % 10 u ve istihkaklari ayda 
iki yiiz lirayi tecaviiz ettigi takdirde bu mik-
tara kadar yiizde onu ve fazlasmin yiizde yir-
misi isbu daire, sirket ve miiesseselerce tevkif 
ve sandiga tesviye eo^lmek suretile tahsil olunur. 

Borglulardan tekaiid olanlara Hazineden ve
ya diger daire ve idarelerden ve yahud banka 
tekaiid sandigmca tahsis edilecek ayliklarm 
yiizde yirmi besi ve bu gibilere verilecek tekaiid 
tazminatmin veya reddedilecek aidatm mecmuu 
kezalik bu borglara mahsub edilir. Bu mad-
dede gosterilen sekilde mahsub edilecek borgla-
rin bakiyesi igin borglularm diger emvaline mii-
racaat edilmeyecegi gibi olenlerin kalan borgla-
ri da aranmaz. 

Elyevm bankada miistahdem olmayanlardan 

munhasiran 1683 numarali kanun mucibince mu-
teber olan tekaiid hakkini muhafaza etmek iste-
diklerini beyannamelerinde gbsterenlerden yal-
niz aldiklan tekaiid tazminati bu madde hukiim-
leri dairesinde istirdat olunur. 

Beyanname vermeyenlerin mezkur miiddet-
lere aid Devlette ve banka tekaiid sandigmda 
haiz olabilecekleri tekaiid haklari sakrt olur. 

MADDE 63 — Elli altmci maddenin ikinci 
fikrasmda yazili tasfiye tazminati veya yardim 
sandigr istihkaklarmi alanlardan bu kanunun 
nesrine veya yukariM maddede zikredilen iig 
aylik miiddetin inkizasma kadar dlenlerle ken-
dilerine tekaiid ayligi tahsis edilenler bu beyan-
nameyi vermisler gibi muamele goriirler. 

MADDE 64 — Tiirkiye Ziraat bankasmda 
halen miistahdem olsun olmasm ayhkli memur 
olarak istihdam edilenler in bankada gegmis ay-
likli hizmet miiddetleri (Stajiyerlikte gegmis 
muddetinin bir seneddn fazlasi ve 1 - VI - 1930 
tarihine kadar bu bankaya girenlerin isbu tarih-
ten evvel tekaiide tabi Devlet memurluklarmda 
gegirdikler fili hizmet miiddetleri dahil) 62 nci 
maddede yazili sartlarla Tiirkiye Ciinihuriyeti 

Ziraat bankasmda gegmis sayilflr. 
Bunlardan: 
1 - Tiirkiye Ciimhuriyeti Ziraat bankasma 

gegecek olanlarm yukanda yazili hizmet miid
detleri baskaca aidata tabi tutulmaksizm yeni 
hizmet miiddetlerine zammolunur ve bu gibi-
lerin 1683 numarah tekaiid kanununun hiikiim-
lerine gore haiz olabilecekleri haklar sakrt 
olur. 

Ancak banka tekaiid sandigmca istihkaki 
tasfiye ve tediye edilmeden umumi muvazeneye 
dahil ve tekaiide tabi vazife kabul edenlerin 
1683 numarah tekaiid kanununa gore muteber 
olan evvelce gegmis hizmet miiddetleri mah-
fuz olup bunlarm tekaudliikleri mezkur kanun 
hiikiimlerine gore Hazinece icra edilir ve bu 
muddetler haricindeki banka hizmetlerine 
aid haklari varsa tekaiid sandigmca tasfiye 

ediUr. 
2 - Tiirkiye Ziraat bankasmdan 1 - VI -1930 

tarihinden evvel ayrilanlar hakkmda 1325 ta-
rihli tekaiid kanunu ve zeyilleri hiikiimlerine 
gore muamele yapilir ve bu gibilere tahsis 
edilmis ve edilebilecek maaslarm bankaca 
verilmesine devam olunur. 
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Ancak tekaiid haklarini kanuni hiikiimler 
dairesinde tasfiye etmeden tekrar Devlet veya 
banka hizmetine gegmis olanlarin tekaudliik 
haklari mahfuzdur. 

3 - Tiirkiye Ziraat bankasmdan 1 - VI -1930 
tarihinden bu kanunun ne^rine kadar gegen 
miiddet zarfinda her hangi bir sebeble ayrrimis 
olanlar hakkmda 58 nci maddede yazili tekaiid 
sandigi nizamnamesi hiikiimleri dairesinde mu
amele olunur ve bunlardan hizmetlerinden 
istifade edilememesine binaen vazifelerine niha-
yet verilmis olanlardan yas,lari elli bes,i gegkin 
olanlar hakiki hizmet miiddetlerine gore muamele 
gormek sartile altmis yasmi doldurmus sayilir-

lar. 

MADDE 65 — Turkiye Ciimhuriyeti Ziraat 
bankasi memurlanndan tekaiid hakkmi iljraz 
etmeden banka ile alakasi kesilenlere sandik 
nizamnamesine gore iade edilecek aidat, i§bu 
kanunun negrinden sonra maaglarmdan yapila-
cak tevkifat baligile §imdiye kadar Devlet ve 
banka hizmetlerinde maa§lanndan kesilmis. bil-
umum tekaiid aidatmdan ve yardim sandigma 
adlarina yatinlmi§ paralarm yansmdan ibaret-
tir. 

MADDE Q6 — Tekaiide tabi Devlet vazife-
lerinde istihdam edilmis olanlardan 1.VI.1930 
tarihinden bu kanunun nesrine kadar olan mud
det zarfinda banka daimi memurluklarmdan bi-
rine tayin edilenler hakkmda 3028 numarali 
kanun hiikiimleri tatbik edilir. Ancak tekaiide 
tabi hizmet miiddeti onbes seneden az olanlara 
verilecek tazminat Hazinece tekaiid sandigma 
yatirilmak suretile mezkur hizmet miiddeti ban
ka hizmetine zammolunur ve bu para memurun 
tekaiid aidati hiikmiinde sayilir. 

MADDE 67 — Adliye enciimeninin 67 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 68 — Umumi biitgeden tekaiid ve-

» » . > • . 
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ya yetim maa§i alip da bankada tekaiide tabi 
aylikli hizmetlerde miistahdem olanlar hakkm
da 2921 numarali kanunun 36 nci maddesi hii
kiimleri tatbik olunur. 

MADDE 69 — Istanbul Emniyet sandigm-
da mute§ekkil (Emniyet sandigi yardim sandi
gi) nm biitiin mevcudu ve haklari ile borglan 
bu kanunun negrinden itibaren Turkiye Ciimhu
riyeti Ziraat bankasi tekaiid sandigma devrolu-
nur. 

Isbu kanunun tekaiid sandigi hakkmda Zira
at bankasma ve memurlarma tamdigi hak ve 
menfaatlere ve tahmil ettigi vecibelere aid olan 
hiikiimleri Emniyet sandigi ve halen mevcud 
ve bundan sonra almacak memurlari hakkmda 
da tatbik olunur ve bu memurlarm Ziraat ban-
kasinda gecen hizmet miiddetleri tekaiitliik he-
sabmda sayilir. 

Emniyet sandigi memurlari i§bu kanunun Zi
raat bankasi memurlarma tamdigi diger hak ve 
menfaatlerden de istifade ederler. 

MADDE 70 — Banka, nizamnamesinde tayin 
edilecek gartlar dairesinde banka memurlarmm 
ve ailelerinin tedavilerile me§gul olmak iizere 
ayrica bir (Saglik yardim sandigi) kurmu§tur. 
Bu sandigm menbalan: 

1 - Her sene bankaca 20 000 lirayi gegme-
mek iizere verilecek paralardan, 

2 - Memurlardan ma§larmm yiizde birini 
gegmemek iizere kesilecek aidattan, 

3 - Memurlardan inzibati ceza olarak kesi
lecek paralardan, 

4 - Umumi heyet kararile tekaiid sandigm-
dan ayrilacak paralardan, 

5 - Teberriilerden, 
Ibarettir. 

MADDE 71 — Adliye enciimeninin 71 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 72 — Adliye enciimeninin 72 nci 
maddesi aynen. 
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S. Sayisi: 158 eek 
Ziraat vekaleti vazife ve te§kilati hakkinda kanun layihasi 

ve But?e encumeni mazbatasi (I/678) 

Btitge encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Butge encumeni 25 - V - 1937 
Mazbata No. 125 
Esas No. 1/678 

Yiiksek Reislige 

Evvelce encumenimize tevdi olunan Ziraat 
vekaleti teskilat kanunu layihasinin miizakeresi 
intac, edilerek Umumi heyetin tasvibine konul-
mak iizere Yiiksek Reislige tevdi olunmustur. 

Ziraat, baytar, ve orman kisimlarcni ihtiva 
eden esas layihadan hiikmi sahsiyeti haiz ayn 
bir tesekkiil haline gelen Orman umum miidiir-
liigune aid olmak iizere tefrik edilen hukiimlerle 
vekalet teskilatma aid olmak iizere birakilan-
lar arasmda bazi tekerriirler ve ahenksizlikle-
rin bulundugu ve buna bazi tabi hatalarinin da 
inzimam ettigi tabi ve tevzi edilen metnin mii-
taleasi neticesinde anlasildigmdan gerek bu 
hukiimler arasmdaki ahengi temin etmek ve ge
rek diger tabi hatalarmi diizeltmek iizere layi-
ha eneiimenimizce geri istenmis ve bu taleb 
Umumi heyetge tasvib buyurularak her iki la-
yiha encumenimize tevdi olunmakla Ziraat ve-
kili Muhlis Erkmen hazir oldugu halde tekrar 
miizakere edilmistir. 

Enciimenimiz yeniden kiil halinde layihayi 
tetkik ederek Heyeti umumiyesi hakkinda ev
velce vermis oldugu kararlar uzerinde esasli 
olarak iki noktanin tadiline karar vermistir. 

Bunlardan biri Ziraat umum mudurliigu ya-
banci teskilatma dair olup, herhangi bir ilmi tet-
kikte bulunmak veya milletler arasi kongre ve 
konferanslara istirak etmek iqin icab eden ma-
hallere muvakkat memurlar gonderilmesi im-
kani mevcud bulundugundan mezkur mudiiriye-
tin yabanci memleketler teskilati vekaletin tek-
lifi iizerine layihadan gikanlmistir. 

Digeri ise vekalette miistahdem iicretliler-
den muayyen bir kismmin maasli kadroya 
ge^irilmesi yolundaki maddenin layihadan tay-

yma dair olan kararin tadilidir: Bu madde
nin iadei miizakeresi teklifi kabul edilerek 
cereyan eden miizakerenin neticesinde alinan 
izahattan vekalet kadrolannin musaadesiz-
liginden dolayi simdiye kadar ueretli kadrolar-
da istihdamma zaruret goriildiigii anlasilan 
iicretli memurlar arasmda en asagi sekiz sene 
vekalet emrinde istihdam edilmis olanlardan 
kanuna bagli (2) sayili cetvelde memuriyet-
leri ve iicretleri yazili bulunanlar ehliyet ve ka-
biliyet aranmak kaydile iicretlerine tekabiil 
eden veya daha dun maaslarla maasli memu-
riyetlere geQirilmeleri ekseriyetle kabul 
edilmistir. 

Bunlardan baska kadrolarda vilayet tes
kilati meyanmda bulunan 90 lira maasli mm-
taka bas mudiirluklerinin sayisi Hiikumetin 
teklifi ile ve unvanlari bas mudurliige tebdil 
edilerek ikiye indirilmek suretile bir tasarruf 
yapilmis ve tenzil edilen miktarlar kadronun 
diger kiigiik maasli memuriyetlerine Have 
edilmistir. 

Vekaletin yiiksek memuriyetlerinde istihdam 
edilecek memurlann tayin suretlerini bir ni-
zamnameye birakmakta olan Hiikumet tek

lifi Ziraat encumenince de kabul edilmis ise de 
enciimenimiz bu cihetin teskilat kanuruunda 
yer bulmasi icab ettigi neticesine vararak 23 
ncii madde bu esas dairesinde yeniden yazil-
mistir. 

tJcretliler hakkinda kabulii arzedilen esasa 
uygun olarak ikinci muvakkat madde yazil-
digi gibi bu teskilat muvazenei umumiye ka-
nununa bagli (D) ve (L) cetvellerinin de de-
gistirilmesini istilzam ettiginden bunu teminen 
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dordiineii muvabkat imadde foanuna eklenmistir. 
Tiu esaslar dairesiiide yetiiden hazrrlanan 

kanun layihasi IFmumi Heyetin tasvibine konul-
niak uzere Yiiksek Reislige surjiilmustur. 

Reis V. 
Devlet dairelerinde mustalidwii iicretLi memur-

lar hakkmda Huluurietee Meclise verilib encurrie-
nimizde derdesti tetkik. bulunan layihamn neti-
ceshie intizareu ikinei muvakkat rnaddenin la-

yihadan tayyi fikrindeyim 
Isparta 

Milker rev i (jnsal 

BttTQE ENCttME 

Ziraat vekaleti vazife ve 

MADDE 1 — Ziraat vekaleti, Devlet te§ki-
lati igerisinde memleketin ziraat, hayvan ve or-
man siyasalarmm tatbikina ve bu mevzulara 
giren i§lerin iktisadi vaziyetlere gore tanzimi-
ne, islahma ve te§kilatlandinlmasma ve inkiga-
fma miiteallik hizmetleri ve umumi ve hususi 
kanunlarm tahmil eyledigi vazifeleri yapmakla 
miikelleftir. 

MADDE 2 — Ziraat vekaleti; ziraat vekili-
nin emrinde: 

Bir miiste§ar, 
Bir Tefti§ heyeti reisligi, 
Bir Hususi kalem mudiirlugu, 
Bir Ziraat i§leri umum mudurliigu, 
Bir Veteriner umum mudiirlugu, 
Hiikmi §ahsiyeti haiz bir Orman umum mu

diirlugu, 
Bir hukuk miisavirligi ve pamuk ifleri, zat 

i§leri, levazim i§leri, ne§riyat, evrak ve sefer-
berlik miidurliiklerile idare olunur. 

MADDE 3 — Miiste§ar: 
VekiHn mii§avir ve yardimcisi ve vekillik 

dairelerinin mesul amir ve murakibidir. Veka-
lete aid butun isleri vekil namma ve ondan ala-
cagi direktif dairesinde tanzim ve idare eder. 

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

miifettig muavinleri ile bir tefti§ heyeti biiro-
sundan te§ekkiil eder. 

teskildt kanunu - layihasi 

Ba§miifetti§, miifettig ve muavinler Ziraat 
vekaletinin idare ve murakabesi altmda bulu
nan biitiin te§ekkiil ve muesseseleri vekalet ma-
kammdan alacaklan emir ve talimat dairesin
de tefti§e memurdurlar. 

MADDE 5 — Hususi kalem mudiirlugu, 
Vekaletin tegrifat i§lerini ve vekilin hususi 

ve mahrem muhaberelerini ve vekilin emredece-
gi diger i§leri if a eder. 

MADDE 6 — Ziraat i§leri umum mudiirlu-
gu: 

Ziraat vekilinin direktifleri dahilinde; 
Memleketin ziraat siyasasmi yiiriitmek, zi

raat istihsalatmi iktisadi vaziyetlere gore tan
zim ve islah eylemek, istihsalatm iyilegmesine 
miiessir olacak islah, deneme ve iiretme ve te-
mizleme muesseseleri kurmak, ziraat mahsulle-
rine zarar veren her turlu hastalik, hasarat, 
hayvanlar ve tabii hadiselerle savasmak, bir 
bolgeden diger bolgeye gegebilecek ve yabanci 
memleketlerden gelebilecek hastalik ve hasara-
ta kar§i korunma tedbirleri almak ve dis iilke-
lerden getirilecek her ge§it iiretme vasitalari-
nm ithalini ve memleketten gikanlacak olanla-
rm da ihracini murakabe, tahdid ve menetmek, 

Ziraat sulama igletmesini yapmak ve ziraate 
aid kuguk sulama ve kurutma tesisati viicude 
getirmek, 

Ziraat mahsullerinin memleket igin i§lenip 
kiymetlendirilmesine §ali§mak ve bunun igin lii-
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zumlu tesisati kurmak ve kurdurmak, zirai is-
tihsalati canlandiracak ve gogaltacak tegkilat 
meydana getirmek ve tedbirler almak, koy eko-
nomisinin diizeltilmesine ve diizenlenmesine 
ugragmak ve ziraat tedrisatini tegkilatlandir-
mak, ziraat alat ve makinelerini yaymak, te§: 

vik ve murakabe etmek ve Ziraat oda ve ku-
rumlarmi canlandirmak ve murakabe etmek ve 
hususi kanunlarla yapilmasi kendisine verilen 
igleri yapmak ve ziraat mevzuuna taalluk eden 
bilciimle hizmetleri gormekle miikelleftir. 

MADDE 7 — Ziraat igleri umum miidiirlii-

gu: 
Merkez ve vilayetler kismilarma ayrilmigtir. 
Merkez: 
1 - Hububat, 
2 - Ticaret ve sanayi nebatlari, 
3 - Bakliyat, yem nebatlan, mera ve gayir-

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

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

igletmeleri, himaye, tegvikler ve krediler), 
13 - Koyciiluk, 
14 - Sulama ve kurutma igleri, 
Subelerinden ibarettir. 
Vilayetler tegkilati: 
Ziraat bagmudiirliikleri, ziraat miidurliikle-

ri, mmtaka ziraat miitehassisliklan, ziraat mu-
allimlikleri, zirai muesseseler, zirai miicadele 
tegkilati, ziraat mektepleri ve kurslardan iba
rettir. 

MADDE 8 — Pamuk igleri mudurliigii: 
Ziraat vekilinin direktifleri dahilinde agagi-

daki igleri goriir; 
Pamuklarimizm islahi, ekim sahasmm ge-

nigletilmesi, maliyet fiatlarmin azaltilmasi hu-
susunda lazim gelen biitiin tedbirleri alir. 

MADDE 9 — Veteriner igleri Umum miidiir
liigii: 

Ziraat vekilinin direktifleri dahilinde; 
Memleketin hayvanlarmm sihhatlerini ko-

rumak.ve kendilerine zarar veren her tiirlii a-
millerle savagmak, hayvanlardan insanlara ge-
gen hastaliklar bakimmdan hayvanlan ve hay-
vani maddeleri insanlara zarar vermiyecek bir 
hale getirmek, vasiflarmi yukseltmek, verimle-
rini ve sayilarmi gogaltmak. Her tiirlii hayvan 
mahsullerile hayvan meskenlerini ve yiyecekle-
rini muayene, murakabe ve tahlil etmek. Hay
van hastaliklarmda Imllanilan serum, agi ve 
kimyevi ve diger biyolojik miistahzarati mua
yene ve murakabe etmek ve liizumlularini yap
mak^ ve harigten gelecekleri muayene ve miira
kabe etmek ve bunlara aid enstitii, laboratuar, 
tetkik ve muayene ve tahlil istasyonlan ve hu-
dud kapilan ve iskelelerde veteriner tahaffuz-
haneleri agmak. Memleket igerisinde hayvan 
parklan tesis etmek ve igletmek, bagkalari ta-
rafmdan agilacak bu kabil kurumlarm faali-
yetlerini kontrol etmek. Ehli hayvanlarm vasif
larmi yukseltmek, verimlerini ve sayilarmi go
galtmak bakimmdan haralar, depolar, inekha-
neler, ornek agillari, tay giftlikleri, tay depola-
n (remont), binicilik mektepleri ve emsali ku
rumlar agmak ve idare etmek, sergiler, yanglar 
ve miisabakalar tertib etmek. Hayvan pazar ve 
panayirlarmi, sergi yerlerini, ekarisaj tesisatmi 
teftig ve idare etmek. Serbest veteriner olmak 
istiyenleri tescil etmek ve muayenehanelerini 
kontrol ve teftig etmek, hayvan sagligi memur 
mekteplerini agmak ve bu unvanla memur ye-
tigtirmek, nalbant mektepleri agmak, nalbant-
lan tescil etmek ve nalbant diikkanlarmi kon
trol etmek. Hayvan dispanserleri, klinik ve has-
tanelerini agmak, idare etmek ve agilmig bulu-
nanlan kontrol ve teftig eylemek. Hayvan teg-
hizatmm tensik ve tevhidini temin etmek, hay-
vancihk iglerile ilgili olarak tegekkiil eden ku
rumlarm faaliyetlerini teknik bakimmdan kon
trol ve teftig ederek direktif vermek ve hususi 
kanunlarla kendisine verilen vazifeleri yap-
niakla miikelleftir. 

MADE 10 — Veteriner igleri umum mudiir-
liigii: 

Merkez ve vilayetler kisimlarma ayrilmigtrr. 

Merkez: 
1 - Salgm hastaliklar, 
2 - Tahaffuzhaneler, 
3 - Paraziter hastaliklar, 
4 - Hayvan hareket ve sevkiyati, pazar ve 
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panayirlar, I 

5 - Teghizat ve idare, 
6 - Saglik miiesseseleri ve hastaneler, 
7 - Atcilik, 
8 - Koyun ve kegi, 
9 - Sigrrcilik, 

10 - Tabii ve suni srfad, 
11 - Haralar, 
12 - Sergiler, kogular-sve miisabakalar, 
13 - Nesilname, 

§ubelerine aynlmigtir. 
Vilayetler: 
Veteriner bas miidiirlukleri, veteriner mii-

durliikleri, miitehassisliklar, veterinerler, fen ve 
hayvan saglik memurluklari, niiiesseseler, mek-
tebler ve kurslardan ibarettir. 

MADDE 11 — Zat igleri miidiirlugu: 
Bir miiduriin idaresi altmda sicil, tahakkuk, 

tahsis ve muamelat kalemleriiiden miirekkep-
tir. 

Zat i^leri miidiirliigu vekalete aid resmi zat 
i^lerini takib ve tescil eder. 

MADDE 12 — Levazim miidiirlugii: 
Bir mMiirun idaresi altmda vekaletin mer-

kez ve vilayetler tegkilatma aid levazim islerini 
goriir. 

MADDE 13 — Nesriyat miudiirlugu: 
Bir mttdiiriin idaresi altmda mesleki mecmu-

alar, haritalar, bttltenler, brosiirler, kitablar 
tabi ve nesredilmig faydali eserleri tedarik, 
tercume, filim ihzari, istihbarat, propaganda 
ve bu maksatlara miiteferri hizmetleri ifa eder. 

MADDE 14 — Evrak miidiirliigu: 
Bir miidiirun idaresinde vekalete aid gelen, 

giden biitiin evraki kayid, mahallerine sevk ve 
teslim ile miikelleftir. 

MADDE 15 — Seferberlik miidiirlugu: 
Bir miiduriin idaresinde olup kendisine ve-

rilecek igleri goriir. 

MADDE 16 — Hukuk miigavirligi: 
Vekalet tegkilatmm inkisam eyledigi daire 

ve gubelerin tertib ve tanzim edecekleri mu-
kavele ve gartname projelerini tetkik ve bunla-
rm kauntve hukuld icablanni ve tatbikattan 
dogan ihtilaflarm neticelerini tesbit ve memur-
larm vazifelerinden miitevellid adli ve inzibati 
iglerle vekaletten havale edilecek sair igler iize-

( S . Sayisi : 

rinde miitalealarmi beyan eder. 

MADDE 17 — Devlet memurlan ayliklan-
nm tevhid ve teadiilune dair olan 1452 sayili ka-
nun ile zeyil ve tadillerine bagk cetvellerin, or-
man tegkilati kisimlan miistesna olmak iizere, 
Ziraat vekaletine aid kisimlan kaldinlmig ve 
yerine derece, aded ve maaglan (1) numarali 
cetvelde yazili memuriyetler konulmugtur. 

MADDE 18 — Merkez ve vilayetler tegkila-
tma dahil bulunan maagli ve ucretli teknik 
memur ve miistahdemler liizumu halinde aldik-
lari maa§ ve iicretle vekalete aid herhangi bir 
i§ igin (orada vekalet tegkilati ve miinhal vazi-
fe bulunup bulunmamasile mukayyed olmadan) 
tayinlerindeki usule gore icab eden yerlerde ga-
ligtinlabilirler. 

MADDE 19 — Zirat vekaletini alakadar e-
den iglerle istigal etmek iizere hususi idare ve 
belediyeler tarafmdan istihdam edilen maa§li 
veya ucretli teknik memurlann tayinlerinin 
tasdiki Ziraat vekaletine aittir. 

MADDE 20 — Ziraat vekaletini alakadar 
eden iglerle ugragan tegekkiil, miiesseselerle hu
susi idare ve belediyelerce istihdam edilen me
murlann teknik i§lerini tefti§ ve murakabeye 
Ziraat vekili salahiyetlidir. 

MADDE 21 — Tiirkiye cumhuriyeti hudud-
lari dahilinde veteriner iglerile i§tigal etmek ve 
ziraat miihendisligi yapabilmek igin bunlara aid 
fakiilte veya yiiksek mekteplerden mezun ol
mak ve bunlara aid diplomalar vekalet tarafm
dan tasdik edilmi§ bulunmak garttir. 

Yabanci memleketlerden diploma almis o-
lanlarm bunlara aid Tiirkiyedeki fakiiltelerde 
verecekleri kollekyun imtihanmda muvaffak ol-
malan da garttir. Miikteseb haklar mahfuzdur. 

MADDE 22 — Vekalet teknik hizmetlerine 
ilk gireceklerin yiiksek veya orta derecede mes
leki tahsillerini biitrmig, diploma veya gehadet-
name almis olmalan garttir. 

MADDE 23 — Miistegar, ziraat ve veteriner 
umum miidiirlerile teftig heyeti reisi ve hukuk 
miigaviri Ziraat vekilinin inhasi, Bagvekilin tas-
vibi ve Ciimhur Reisinin tasdiki ile tayin olu-
nur. Bunlardan gayri merkez ve vilayetler teg-
kilatma dahil maagli ve ucretli biliimum memur
lann tayinleri Ziraat vekiline aittir. 
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MADDE 24 — Ziraat ve veteriner umum 
miidiirlerile teknik iglerde istihdam edilecek 
memurlarm mesleklerinin miintesibi olmalan 
garttzr. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun 
meriyete gegtigi tarihte merkez ve vilayetler 
maa§li kadrolarmda meslek tahsilini bitirmig 
bilumum memurlar bulunduklan derecede 1452 
uumarali kanuuun meriyetinden sonra kag terfi 
miiddeti gegirmiglerse her terfi miiddeti igin bir 
derece hesabile bu kanunun mevkii tatbika vaz-
mda bir defaya mahsus olmka iizere ve ehliyet 
aranmak kaydile terfi ettirilebilirler. 

Bu suretle terfi ettirilenler 1452 sayilr ka
nuuun 8 nci maddesindeki bir dereceden fazla 
terfi edenlere mahsus hukiimler dairesinde ma-
a§ alirlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun me
riyetinden evel Ziraat vekaleti biitgesinin mer-
kez ve vilayetler daimi miistahdemleri tertip-
lerile masraf tertiplerinden iicret almakta olan 
ve bu kanuna bagli (2) sayilz cetvelde iinvan-
lan ve adetleri yazili bulunau ucretli memur-
lardau Ziraat vekaleti hizmetinde en agagi sekiz 
sene bulunmug olanlardau Ziraat vekaletince 
ehliyet ve kabiliyetleri takdir edilenlerin bir 
defaya mahsus olmak iizere bu kanuna merbut 
(1) uumarali kadro cetvelinde yazili fen igleri-
ue taalluk eden memuriyetlere 1452 uumarali 
kanunda muharrer evsaf ve §eraite tabi olmak-
sizm almakta olduklan iicretlerin muadili veya 
dunu olan derecelere tayinleriue Ziraat vekili 
salahiyetlidir. 

Aucak bu suretle tayin edilecek memurlar 
tayin edildikleri memuriyetlerde en az iki sene 
bulunmadikga alacaklan maaglar kendileri igin 
hakki miikteseb te§kil etmez. §u kadar ki ma-

luliyet halinde verilecek tekaiid maagi ve vefat 
halinde verilecek yetim maa§i bu derece iizerin-
den hesab olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun me
riyete girdigi giinden itibareu bagli kadro cet
velinde gbsterilen kadrolan servisi itibarile iig 
ay zarfmda tedriceu tatbika Ziraat vekili sala-
hiyettardir. Her servise aid tatbikat yapilmca-
ya kadar halen cari kadrolar tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 1937 mail yili 
muvazenei umumiye kanununa merbut (D) cet-
velinin Ziraat vekaletiue aid kismmda ve mer-
kez, milli seferberlik §ubesi, merkez laboratuar-
lari, vilayetler, bakteriyolojihaue, serum dariil-
istihzarlan, distofajin darulistihzarlan, ziraat, 
orta ziraat mektepleri, makinist mektebi, fidan-
liklar, tohum islah istasyoulan, bagliklan altm-
da yazili hizmetler kaldnilarak yeriue i§bu ka
nuna bagli (3) numarali cetvelde aded ve iic-
retleri yazili hizmetler ve (L) cetveliuiu Ziraat 
vekaletiue aid kismmda yazili memuriyetlerden 
orta Ziraat mekteb muallimliklerile memurluk-
larma aid olanlardan maadasi kaldirilarak ye-
rine i§bu kanuna bagli (4) numarali cetvelde 
derece, aded ve maaglan yazili memuriyetler 
konulmugtur. 

MADDE 25 — Ziraat vekaleti merkez, vila
yetler te§kilatmda dahil maagk ve ucretli me 
murlarm gorecekleri igler kanuuun tatbikindan 
itibaren nihayet bir yd icinde yapilacak bir ni-
zamuame ile tesbit olunur. 

MADDE 26— Bu kanun 30 mayis 1937 tari-
hinden muteberdir. 

MADDE 27 — Bu kanunun hiikumlerini i c 
raya Ziraat vekili memurdur. 
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Biitge encikiieninin tcMrfine bagli 

CETVEL [1] 

Derece Memuriyetin nevi Acted Maa$ 

Merkes 

2 Miiste§ar 1 125 

7 
10 
11 

12 
14 

3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 

8 
12 
14 

3 
5 
4 
5 
6 
:8 
;9 

10 
11 
12 

Husust kalem 

Mudiir 
§ef 
§ifre memuru (Muamelat memurlugu-
nu yapar.) 
Memur 
Katib 

Teftif heyeti 
Reis 
Ba§miifetti§ 
Birinei sinif miif etti§ 
Ikinci simf miifettis. 
tTcjincii sinif miif etti§ 
Birinei sinif miif etti§ muavini 
Ikinci simf miifettis, muavini 

Tefti§ burosu 

§ef 
Memur 
Evrak Memuru 

Ziraat i§leri umum niudurlugu 

Merkez 

Umum miidiir 
Umum miidiir muavini 
Bag mugavir 
Miitehassis mu§avir 
§ube muduru. 
gube miidiir muavini 
gube miidiir muavini 
§ef 
Memur 
Memur 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
3 
3 
3 
8 
6 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
6 
8 
6 
8 

14 
14 
14 

55 
35 

30 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
55 
40 
35 

45 
25 
20 

100 
80 
90 
80 
70 
45 
40 
35 
30 
25 

Pamuk i§leri mudurlugu 

Pamuk isleri muduru 1 80 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maa? 

7 
9 
9 

11 
12 
12 

3 
5 
4 
5 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

4 
8 

10 
11 
11 
12 
12 
14 

7 
9 

11 
11 
12 
14 

5 
10 
12 
14 

Pamuk igleri miidiir muavini 
Merkez yazi igleri §efi 
Merkez propaganda, istihbarat ve ista-
tistik igleri §efi 
Merkez hesab igleri memuru 
Dosya memuru 
Katib 

Veteriner i§leri umum mudurlilgu 

Umum miidiir 
Umum miidiir muavini 
Miitehassis mtigavir 
Miitehassis mii§avir 
gube miidurti 
§ube miidiirii 
§ube miidiir muavini 
Sef 
Memur 
Memur 
Memur 
Katib 
Eatib 

Zab i§leri miidurlugu 

Miidiir 
Miidiir muavini 
Sef 
Birinci sinif memur 
Teknik memuru 
Tahsis memuru 
Memur 
Evrak memuru 

Levazim miidurlugu 

Mudiir 
§ef ve ayniyat muhasibi mesulii 
Birinci sinif memur 
Mutemet 
Memur 
Katib 

Ne§riyat miidurlugu 

Miidiir 
gef 
Memur 
Katib 

1 
1 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
7 
6 
7 
7 
6 
3 
3 
3 
6 
9 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
5 

1 
1 
1 
1 

55 
40 

40 
30 
25 
25 

100 
80 
90 
80 
70 
55 
40 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 

80 
45 
35 
30 
30 
25 
25 
20 

55 
40 
30 
30 
25 
20 

80 
35 
25 
20 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maa$ 

Evrak mudurlugu 

8 Miidiir * 1 45 
9 Mudiir muavini 1 40 

10 gef 1 35 
12 Memur 1 25 
14 Katib 3 20 

Seferberlik mudurlugu 

5 Miidiir [1] 1 80 
10 gef 1 35 
11 Graf ik memuru 1 30 
14 Katib 1 20 

Hukuk mu§avirligi 

4 Hukuk mus,aviri 1 90 
6 Hukuk mii§avir muavini 1 70 

10 Tetkik memuru 2 35 
11 Birinci smif memur . 1 30 

Ziraat umum mudurlugu vildyetler teskildti 

4 Ziraat ba§mudiirii 1 90 
5 Birinci simf ziraat mudurii 6 80 
6 Ikinci simf ziraat mudurii 11 70 
7 tlgiincii simf ziraat mudurii 15 55 
8 Dorduncu simf ziraat mudurii \\o] 15 45 
9 Be§inci simf ziraat mudurii }*• * 20 40 
7 Birinci simf mmtaka ziraat miitehassisi 8 55 
8 ikinci simf mmtaka ziraat miitehassisi 8 45 
9 tT^iincu simf mmtaka ziraat miitehassisi 12 40 

10 Birinci simf ziraat muallimi 52 35 
11 Ikinci simf ziraat muallimi 82 30 
12 tT§iincu simf ziraat muallimi 91 25 
13 Dorduncu simf ziraat muallimi 92 22 
14 Birinci simf katib 20 20 
15 Ikinci simf katib 24 17,5 
16 tTQiincii simf katib 24 16 

[1] Muadili ilcret olarak verilebUir. 
[2] Yalmz eski dordilncil ve hesinci simf ziraat mildiirlilklen ve hu ka-

nundaki dorduncii ve hesinci simf ziraat mudiirluklerine muadildir. 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maa$ 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 

Lslal 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
16 

Bag 
t 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Zirai miicadele 

Miicadele reisi 
Miidiir 
Miidiir 
Ziraat mueadele ba§ teknisyeni 
Ziraat miicadele teknisyeni 
Ziraat miicadele teknisyeni 
Ziraat miicadele teknisyeni 
Ziraat miicadele teknisyeni 

Mueadele enstitusu ve istasyonlan 

Miidiir 
Miidiir 
Ha§arat veya emraz miitehassisi 
Birinci srmf §ef 
Ikinci sinrf §ef 
Birinci sinrf asistan 
Ziraat miicadele teknisyeni 

\ ve deneme istasyonlan deneme tarlalan, 

2 
2 
3 

10 
10 
12 
12 
21 

1 
1 
4 
1 
4 
4 
4 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 

uretme ve 
ornek giftlikleri, yonca tohumu temizleme evler 

Miidiir 
Miidiir 
Miidiir 
Birinci sinif §ef 
Ikinci sinrf §ef 
Birinci sinrf asistan 
Ikinci sinif asistan 
Mutemet ve katib 
Mutemet ve katib 
Mutemet ve katib 
Ayniyat memuru 
Ayniyat memuru 
Ayniyat memuru 

ve bahge ziraaU enstitusu, istasyon 
'yrnek ve tohum yetistirme bahgeleri 

Miidiir 
Miidiir 
Miidiir 
Birinci sinif §ef 
likinci sinrf §ef 
Birinci smif asistan 

2 
4 
5 
5 
6 

15 
17 
3 
4 
4 
3 
4 
4 

i 

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

ve laboratuarlan, 
ve fidanUklar 

2 
4 
5 
4 
5 
3 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maa? 

11 Ikinci simf asistan 
12 Birinci simf f en memuru 
13 Ikinci simf fen memuru 
12 Birinci simf mutemed ve katib 
13 Ikinci simf mutemed ve katib 
14 tlc,uncu simf mutemed ve katib 

Ipekbdcekgilik enstitiisu ve kislaklar, bogma, fiskirtma ev
leri, ipekbocegi kontrolorii 

5 
3 
5 
4 
5 
6 

30 
25 
22 
25 
32 
20 

5 
10 
12 
11 
11 
12 

Miidiir 
Birinci simf asistan 
Birinci simf mutemed ve katib 
Kiglak memuru 
Birinci simf ipekbocegi kontrolorii 
Ikinci simf ipekbocegi kontrolorii 

1 
1 
1 
1 
3 
9 

Ipekbdcekgilik istasyonlan ve tohum yetistirme 

7 
8 

12 

8 
9 

12 
14 

6 
8 

10 
11 
12 
14 

9 
11 

Miidiir 
Miidiir 
Tohum yeti§tirme evi fen memuru 

Makinist mektebi 

§ef 
Muallim 
Muallim muavini 
Dahiliye memuru 

Tavukguluk enstitiisu 

Miidiir 
gef 
Birinci simf asistan 
likinci simf aisistan 
Mutemet ve katib 
Ayniyat memuru 

Tavuk yetistirme istasyonlan 

§ef 
Asistan 

2 
3 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
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 temizleme evleri 

9 §ef 2 40 

Ziraat muzesi 

7 Miidiir 1 55 
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Derece Memnriyetin nevi Aded Maa$ 

Pamuk i§leri mudurliigu 

Vilwyetler te§kilati 

5 Miidiir 
6 Miidur 
7 Miidiir muavini 
7 Pamuk yeti§tirme eksperi 
8 Birinci simf §ef 
9 Ikinci sinif §ef 

10 Birinci sinif asistan 
11 Birinci simf kontrol memuru 
12 Ikinci simf kontrol memuru 
13 tTcuncii sinif kontrol memuru 
9 Birinci sinif mesul muhasib 

10 Ikinci smif mesul muhasib 
11 Birinci simf ayniyat memuru 
12 Ikinci sinif ayniyat memuru 
13 Birinci sinif ambar memuru 
14 Ikinci sinif ambar memuru 

Veteriner i§leri umum mudurlugil 

Vil&yetler te§kildh 

Veteriner bas miidiirii 
Veteriner ba§ miidiirii 
Veteriner miidiirii 
Veteriner miidiir, yetigtirme miitehas-
sisi ve tahaffuzhane miidiirii 

8 Veteriner miidur ve zootekni mintaka 
miitehassisi ve tanafifuzhane veteri-
neri 

9 Veteriner miidiir ve kidemli muavin 
veteriner ve fen memuru 

10 Veteriner ve muavin veteriner ve fen 
memuru 

11 Veteriner, muavin veteriner ve fen 
memuru 

12 Muavin Veteriner ve fen memuru 
13 Muavin veteriner ve fen memuru 
14 Hayvan saglik memuru 
15 Hayvan saglik memuru 
16 Hayvan saglik memuru 
11 Veteriner 
14 Katib 
15 »-

4 
5 
6 
7 

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 

1 
5 
13 

90 
80 
70 

41 

32 

55 

45 

64 40 

56 35 

225 
99 
29 
69 
98 
142 
50 
10 
5 

30 
25 
22 
20 
17,5 
16 
30 
20 
17j5 
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t)erece Memuriyetin nevi 

Vete 

4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

16 

17 

6 
7 
8 

10 
13 
11 

5 
6 
7 

rmer bakteriyoloji, seroloji ve hifzissihha 

Mutehassis miidiir 
Mutehassis miidur 
Miidiir muaviiii 
Birinci sinif mutehassis, §ef ve serom 
mudurii 
Ikinci smif §ef 
tTguncii sinif §ef ve birinci sinif 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 

A (led 

miles, 

2 
3 
5 

4 
5 
5 
8 
2 
5 
6 

5 

6 
3 

Hayvan saghk 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 

1 
1 
4 
1 
1 
1 

3 
5 

Maa§ 

ietieleri 

90 
80 
70 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
22 

20 

16 
14 

70 
55 
45 
35 
22 
30 

80 
70 

smif mutehassis sef veya mudiir mu-
avini ve bakteriyolok 2 55 

8 Hara mudiir muavini ve ikinci smif 
mutehassis §ef 

9 Sef 
10 Hara §ef muavini 
10 Ziraat memuru 
10 Mesul muhasib 
10 Miirebbi 
11 Hara veterineri ve laboratuar me

muru 
11 Muhasib ve ayniyat memuru ve katib 
12 Hara ve inekhane ayniyat memurlan 
13 Muhasib ve ayniyat memuru 
16 Miirebbi, veznedar, ayniyat memuru ve 

kftib 3 16 

4 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
6 
2 
2 

45 
40 
35 
35 
35 
35 

30 
30 
25 
22 
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Jerecc Memuriyetin nevi Aded 

4 
5 
3 
2 
1 

22 
4 

Maa$ 

55 
45 
35 
25 
22 

20) 
16 

Ay§ir depolan ve inekhaneler 

7 Depo miidurii 
8 Depo ve agil mudiiru. 

10 Depo veya inekhane veterineri 
12 Ayniyat memuru ve mutemet 
13 Muhasib 
14 Miirebbi, muhasib, ayniyat yardimcisi 

ve katib 
16 Ayniyat memuru ve muhasib 

Merinos yetistirme teskilati 

6 Merinos yeti§tirme giftligi miidurii 1 70 
7 Merinos hastahklari ve suni tohumla-

ma miitehassislan, bakteriyolok ve 
parazitolok 5 55 

8 Merinos yeti§tirme ve hastahklar mii-
tehassisi 11 45 

8 Merinos yeti§tirme kontrol ve muha-
sebe memuru 3 45 

12 Katib 1 25 

TJmuml mufettislik musavirlikleri 

5 Mii§avir 8 80 
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Butge ericumenintn teklifine baglt 

CETVEL [2] 

Memuriyetin nevi 

Ziraat fen miisaviri 
Mucadele teknik §efi 

Miieadele 
Mucadele 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Miieadele teskildti 

basmiifetti§i 
miifettisi 

» 
miidurii 

» 
memuru 

» 

* 

Mucadele enstitusil ve istasyonlari 

§ef 
Miidiir 
§ef 

Adcd 

1 
1 

1 
1 
4 
7 
4 

17 
7 

12 

Ucret 

300 
165 

250 
210 
175 
150 
130 
108 
85 
75 

ve fiimigatuar 

1 
1 
1 

200 
120 
165 

Tohum islah istasyonlari, deneme tarlalan, 
ilretme giftlikleri 

Miitehassis 2 250 
Miitehassis 4 200 
§ef 1 160 

» 3 150 
Fen memuru 5 126 
Bas asistan 1 98 
Asistan 7 84 

Islah ve deneme enstitiisu ve istasyonlari ve fidanlikUir 

Mudttr 3 165 
gef 1 126 
Asistan 1 108 
Tohum temizleme evi §efi 1 135 

Ipekbocekcilik enstitusil ve mektebleri 

Bocekgilik enstitiisii miitehassisi 1 210 
Bocokgilik enstitiisu asisatm 1 98 

Makinist mektebleri 

Muallim 1 100 
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Memuriyetin aevi 

Tavukguluk enstitusii 

Miidiir 
Asistan 

Pcmuk i§leri 

Mutehassis 
§ef 
Fen memuru 
Ikinci simf mutehassis 
Asistan 

Mutehassis ustaba#ilar 

Mutehassis ustabasj. 
» » 
» » 

Mintaka miicadele mlifettisi 
Fen mu§aviri 
Sigir yeti§tirme mii§aviri 
Inekhane mudiirii 
Islah miif etti§i 
Tahaffuzhane miidiirii 
Aygir deposu miidiirii ve inekhane mute
hassis baytari 
Miicadele baytari 
Miicadele borosu ba§ sekreteri 

Aded 

1 
2 

1 
1 
3 
1 
1 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

2 
1 
1 

tJcret 

250 
100 

250 
150 
100 
175 
84 

175 
170 
120 
250 
250 
200 
180 
175 
170 

120 
100 
125 
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Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 
Mazbata No. 126 
Esas No. 1/678 

25 -V - 1937 

Yuksek Reislige 

Ziraat vekaleti teskilati hakkinda olup encii-
menimizce intac, edilerok Umumi heyetin tasvibi-
ne konulan kanun layihasindan tefrik ve yine 
Uanumi lieyete arzedilmis olan Orman umum 
mudiirlugii teskilat kanunu layihasi, hukumlerin-
den bir kistmmn mczkur vekalet teskilal kanu-
nundaki mtitenazirlarile bazi tenakuzlar goster-
mesinden ve bazi tabi hatalarmin mevcudiyetin-
den dolayi tashih imaksadilc geri istenmis ve 
Umumi heyetge de enciimenimize tevdi edilmis 
olmakla Ziraat vekili Muhlis Erkmenin huzurile 
yeniden muzakere oluiumustur. 

Cereyan eden muzakere neticesinde: Orman 
umum mudiirlugii 3116 sayili kannnla Ziraat 
vekletine bagli ve hiikmi sahsiyeti haiz bir mii-
essese haline getiriLmis oldugundan bu nevi ida-
relerin teskilal ve vazifelerinin hususi bir ka-
nunla tesbiti zaruri bulunmakla, bu mudiiriyetc 
aid kisrmlari da ihtiva etmek iizere memzucen 
Yuksek Meelise arzedilmis olan Ziraat vekaleti1 

teskila/t kanunu layihasindan Orman umum mii-
diirlugiinu alakadar eden hukiimler eneiimeni-
inizce (jrkarilarak miistakil bir layiha haline geti-
rilmistir. 

Bu esasa dayanarak hazirlanan layihada cn-
ciirinenimiz tarafindan yapilmis olan degisiklik-
lerin bir kTsmi maddelerin dakni hukumlerdeu 
ziyade orman idaresinin intikal devresine taal-
luku dolayisile muvakkat madde olarak tesbitin-
den, diger bir kisim maddelerin de teskilat ka-
nunundan ziyade biitge kanununda yer almasr 
liizum ve zaruretine binaen buradan cj'karilma-
smdan ileri gelmektedir. 

Ormanlarm muhafazasT is/lerinin askeri bir 
tesjdlata baglaumis, olmasT dolayrsile kanunu 
mahsusuna tevfikan mesaha memuru adini ala-
cak olan eski korucularm sayisinm indirilmesi-
le beraber tasfiyeye de tabi tutulmasi ve bu tas-
fiyenin de memurin kanunu ahkamina uygun 
olarak icrasi tensib edilerek ona gore hukiimler 
konulmu§tur. 

Umum miidurliik mudiir ve diger memurla-
rinin tayin suretlerini gosteren bir madde ilave 

( S. Sayisi 

edilmi§ ve Ziraat Vekaleti tegkilat kanununa 
eklenen ikinci muvakkat maddeye miitenazir 
olarak bu idarenin de iicretlilerden maa§li me-
muriyetlere gegmesi iktiza edenleri hakkinda 
ikinci muvakkat madde yazilmi§ ve miistakil 
olarak te§ekkiil eden umum mudiirlugiin muha-
sebe i§leriniu, tegekkiil devresine miinhasir ol-
mak iizere Maliye vezne ve muhasebesince tutul
masi evvelce kabul edilmis, ise de Maliye veka-
letince verilen izahata nazaran bugiinkii 
maliye muhasebesinin hali hazrr kadrosile 
bu i§leri de gormesi miimkiin goriilmc-
mi§ ve muhasebe i§inin dogrudan dog-
ruya orman umum mudiirliigunce tanzimi ve bir 
senelik teeriibe devresine miinhasir olmak iizere 
tera Vekilleri Heyetince kabul olunacak muvak
kat bir kadro ile bu i§in tedviri muvafik bulu-
narak bu hususu temin etmek iizere muvakkat 
bir madde ilave edilmi§tir. Miidiriyet kadrosun-
dan 1937 yili i<jin mevkuf tutulmasi iktiza eden 
memuriyetlerin 1937 yili biitge kanununa ila-
vesini temin maksadile de muvakkat bir madde 
ile bir cetvel kanuna eklenmi§tir. 

Vekaletin diger daireleri igin kabul ve tes-
bit olunan umumi hiikumlerin bu layihada da 
yer almalan tabii bulundugundan o hiikumleri 
ihtiva eden maddeler Orman umum mudurlii-
giiniin biinyesine uygun bir hale getirilerek la-
yihaya naklolunmu§tur. 

Bu esaslar dairesinde yeniden hazirlanan ka
nun layihasi umumi heyetin tasvibine konulmak 
iizere Yuksek Reislige sunulmugtur. 

R. V. 
Devlet dairelerinde miistahdem 
iicretli memurlar hakkinda Hiii-
ikuimetge Meelise verilip encli-
menimizde derdesti tetkik bu-
lunan layihanin neticesine inti-
zaren ikinci muvakkat madde-
nin layihadan tayyi fikrinde-
yim. M. M. 

Isparta Trabzon 

Mukerrem tfnsal R. Karadenis 
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BtlTQE ENCtlMENlNlN TEKLlFl 

Oman umum mudurlugu teskilat kanunu 
layikctsi 

MADDE 1 — Yurd ormanlarnu korumak, 
isletme, imar etmek, yeniden orman yetistirme 
isleri yapmak ve orman verimlerini gogaltmak 
ve bu vazifelerin ifasi i§in icab eden muessese-
leri kurmak, fen adamlari yetistirmek ve husu-
si kanunlarla verilen vaafeleri ve ormana mii-
teaUik bilumuim hizmetleri gormekle mukellef 
Ziraat vekaletine bagli hukmi sahsiyeti haiz ve 
miilhak biitge ile idare olunur bir Orman umum 
mMurliigu kurulmus ve halen Ziraat vekale
tine dahil ve orman iflerinde mustahdem bil-
umum memurlar ve teskilat bu muduriyete bag-
lanmistir. 

MADDE 2 — Orman umum mudurlugu mer
kez ve vilayetler kisrmlarnia ayrrimistir. 

Merkez teskilati: 
1 - Koruma, 
2 - Harita ve kadastro, 
3 - Amenejman, 
4 - Isletme, 
5 - Imar, 
6 - Tedrisat, 
7 - Fenni arastinna, 
8 - Insaat, 
9 - Agaglandirma, 

10 - Miicadele ve avcilik, 
11 - Sanayi ve istatistik, 
12 - Ekonomi, 
13 - Miirakabe ve teftis, 
gsubelerinden ibarettir. 
Merkezde ayrica bir fen heyeti ve bir mu-

hasebe mudurlugu bulunur. §ube miidurleri fen 
heyetinin tabii azasidir. 

Vilayetler teskilati: 
Vilayetler teskilati memleketin orman vazi-

yetine gore kurulur. 
Miiessesler: 
Mevcud Orta orman mektebi Orman umum 

mudtirlugune bagli olub hususi kanunile ve ku
rulmus, kurulacak diger miiesseseler do hususi-
yetlerine gore vilayetler teskilati ile idare olu
nur. 

MADDE 3 — Muhtelif kanunlar ile Devlet 
memur ve mustahdemleri hakkmda mevzu hii-
kumler Orman umum mudurlugu memur ve 
miistahdemleri hakkmda da aynen tatbik olu
nur. 

Bunlara muvazeneye dahil memurlar hakkm-
daki tekaiid hukiimleri tatbik olunur. 

MADDE 4 — Orman muhendis muavinleri-
nin yetistirilmesi ve diger memurlarm bilgilerk 
nin arttirilmasi igin ihtiyaca gore mintaka or
man mektebleri, kurslar ve orman niimune revir-
leri a§iln\ 

MADDE 5 — Orman Umum mudurlugu mer
kez ve vilayetler teskilatma dahil memurlarm 
derece, adet ve maaslari bu kanuna bagli (1) 
numarali cetvelde gosterilmistir. 1452 sayili ka-
nunla zeyil ve tadillerine bagli cetvellerin Zi
raat vekaleti orman umum mudurlugirne aid 
kismilari mezkur cetvellerden cikanlmistrr. 

MADDE 6 — Merkez ve vilayetler tefkilati-
na dahil bulunan maasli ve iicretli memur ve 
mustahdemler liizumu halinde aldiklari maas 
ve iicretle umum mudiirliige aid her hangi bir 
is igin - orada umum mudurlugun teskilati ve 
miinhal vazife bulunub bulunmamasile mukay-
yed olmadan - tayinlerindeki usule gore icab 
eden yerlerde calistirilabilirler. 

MADDE 7 — Tiirkiye Oiimhuriyeti hudud-
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lari dahilinde orman niihondisligi yapabilniek 
igin Yiiksek orman mektebi veya orman fakulte-
sinden mezun olmak ve bunlara aid diplomalar 
Ziraat vekaleti tarafrndan tasdik edilmis bulun-
mak sarttir. 

Yabanci memleketlerden diploma almis olmi-
larin Tiirkiye orman fakultesinden verecekleri 
(Kollekyum) imtihaninda da muvaffak olma-
lari sarttir. Muktesep haklar mahfuzdur. 

MADDE 8 — Orman umum mudurlugu tek-
nik hizmetlerine ilk gireceklerin yiiksek veya 
orta derecede mesleki tahsillerini bitirmis? dip
loma veya sahdetname almis olamlari sarttir. 

MADDE 9 — Orman Umum mudiirii ve fen 
heyeti reisi Ziraat vekilinin inhasi, Basvekilin 
tasvibi ve Ciimhur Reisinin tasdikile tayin olu-
nur. Merkez teskilatma dahil sube mudurlerile 
fen heyeti azalari, mufettisler, vilayetler teski-
latmdaki basmuhendisler ve basmiihendis mua-
vinleri orman umum muduriinun inhasi ve Zira
at vekilinin tasdikile; bunlardan gayri mer
kez ve vilayetler teskilatma dahil maasli ve iic-
retli memurlarm tayini orman umum mudur-
lugiine aittir. 

MADDE 10 —• Orman umum mudiiru ile fenni 
ve teknik i§lerde istihdam edilecek memurlarm 
mesleklerinin miintesibi olmalari §arttir. 

MADDE 11 — Orman umum mudurlugu 
merkez ve vilayetler teskilatma dahil maasli 
ve iicretli memurlarm gorecekleri isler bu 
kanunun nesrinden itibaren nihayet bir yil icin-
de yapilacak nizamname ile tesbit olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me-
riyete gegtigi tarihte orman isleri umum 
miidiirluguniin merkez ve vilayetler maasli kad-
rolarmda meslek tahsilini bitirmis bilumum 
memurlar bulunduklan derecede 1452 numarali 
kanunun meriyetinden sonra kag terfi miid
deti gegirmislerse her terfi miiddeti igin bir 
derece hesabile bu kanunun mievkii tatbika 
vazmda bir defaya mahsus olmak iizere ve eh-
liyet aranmak kaydile terfi ettirilebilirler. Bu 
suretle terfi ettirilenler 1452 sayili kanunun 
8 nci maddesindeki bir dereceden fazla terfi 
edenlere mahsus hukiimler dairesinde maas 
alirlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun me-

( S. Sayi.s.1 : 

riyetinden evvel Ziraat vekaleti biitgesinin 
merkez ve vilayetler daimi miistahdemini ter-
tibinden iicret almakta olan ve bu kanuna bag-
li (2) say ill cetvelde unvanlan ve adedleri ya-
zili bulunan iigretli memurlardan Ziraat ve
kaleti hizmetinde en asagi sekiz sene bulunmus 
olanlardan Ziraat vekaletince ehliyet ve ka-
biliyetleri takdir edilenlerin bir defaya mah
sus olmak iizere bu kanuna merbut (1) numa-
rail kadro cetvelinde yazili fen islerine taalluk 
eden memuriyetlere 1452 numarali kanunda 
muharrer evsaf ve seraite tabi olmaksizin 
almakta olduklari iicretin muadili veya dunu 
olan derecelere tayinlerine Ziraat vekli sa-
lahiyetlidir. 

Ancak bu suretle tayin edilecek memurlar 
tayin edildikleri memuriyetlerde en az iki se
ne bulunmadikca alacaklan maa§lar kendileri 
icin hakki miikteseb te§kil etmez. §u kadar 
ki maluliyet halinde verilecek tekaiid maa§i ve 
vefat halinde verilecek yetim maasi bu derece 
iizerinden hesab olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun 
meriyete girdigi giinden itibaren bagh (1) 
numarali cetvelde gosterilen kadrolar iic ay 
zarfmda tedricen tatbik olunur. 

Her meuriyete aid yeni kadro tatbik edi-
linceye kadar halen mevcud kadrolar cari olur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Orman muhafa-
za memurlarmdan 16 ve 20 lira maagli mesaha 
memurluklarma ancak ehliyetleri imtihanla sa-
bit olanlar gegirilebilir. 16 ve 20 liralik mesaha 
memurluklarmda iist tarafi mefkuf tutulmak 
§artile 10 lira maa§li mesaha memurlan istih-
damina Orman umum mudiiru salahiyetlidir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Halen mevcud 
orman muhafaza memurlarmdan kadrosuzluk 
dolayisile aciga cjikarilanlar ile 10 liralik me
saha memurluklarma nakledilenlerden gerek 
sicilleri ve gerek ehliyetleri itibarile bu hizme-
te yaramiyanlar hakkinda i§bu kanunun ne§-
ri tarihinden itibaren bir sene zarfmda a§agi-
daki §ekilde muamele olunarak memuriyetle 
alakalan kesilir: 

15 seneyi ikmal edenler, asli maaa§larinin 
% 20 sile tekaude sevkolunurlar. 15 seneden 
fazlasi icin her seneye mukabil % 2 si zammo-
lunur. 
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25 seneyi ikmal eden veya daha fazla hiz-

meti olanlar hakkinda tekaiid kanunu ahkami 
cari olur. 

15 seneyi ikmal etmeyenlerin her hizmet 
senesine mukabil iki yarim maa§ nisbetinde ik-
ramiye verilir. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Orman umum 
mudurluguniin merkeze aid i§lerinde Ziraat ve-
kaletinin inerkez teskilatmdan iki sene miiddet-
le istifade etmesine Ziraat vekaletince mezu-
niyet verilebilir. 

MUVAKKAT MADDE 7 — Hususi teski-
lat yapilmcaya kadar her nevi orman davala-
n 2573 numarah kanun mucibince Hazine ve-
killeri tarafindan takib olunur. 

MUVAKKAT MADDE 8 — Orman umum 
mudurliigunun vilayetlere aid muhasebe i§le-
ri; unvan ve sifati memuriyet gbzetilmeksizin 
amiri italik ve tahakkuk memurlugu ictima 
etmemek suretile mevcud memurlarla ve esas 
kadro kifayet etmedigi takdirde dahi kar§ih-

gi bu idare butgesindeki umumi tahsisattan 
temin edilmek suretile ve bir sene miiddetle 
Maliye ve Ziraat vekaletlerince tanzim ve Icra 
Vekilleri Heyetince tasdik olunacak iicretli 
kadrolarla idare olunur. 

Bu kadrolar 1938 butgesile Buyiik Millet 
Meclisine verilir. 

MUVAKKAT MADDE 9 — Orman mesaha 
memurlan bulunduklan mmtakada askeri koru-
ma kitalan te§ekkul edinceye kadar koruma 
i§lerini de yaparlar. 

MUVAKKAT MADDE 10 — Bu kanuna 
bagli (3) sayili cetvelde derece, aded ve ma-
aslari yazih memuriyetler 1937 mali yili zarfm-
da mevkuf tutulmak ve (L) cetvelini teskil 
etmek uzere Orman umum miidurlugu 1937 
biitgesine ilave olunmu§tur. 

MADDE 12 — Bu kanun 30 mayis 1937 ta-
rihinden muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hiikumlerini ic-
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

Biitge Enc-uwieninin teklifine bagli 

OETVEL [1] 

Derece Memuriyetin nevi Aded 

Merhez te§kildti 

3 Umum miidiir 
3 Pen heyeti reisi [1] 
4 » » azasi [2] 
5 » » » [3] 
5 Umum miidiir muavini 
6 §ube miidiirii 
6 Birinci simf orman mufetti§i 
7 ikinci » » » 
9 §ube miidiir muavini 

10 §ef (Miihendis veya miihendis mua
vini) 

11 Miihendis veya miihendis muavini 

Maa$ 

1 
1 
2 
3 
1 
13 
5 
10 
13 

13 
13 

100 
100 
90 
80 
80 
70 
70 
55 
40 

35 
30 

[1] Yahud dord yilz lira ayhk iicret verilir 
[2] Yahud UQ yilz lira ayhk iicret verilir. 
[3J Yahud iki yilz elli lira ayhk iicret verilir, 
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12 
14 
6 

10 
12 
14 
11 

— 20 -
Memuriyetin nevi Aded Maas 

Miihendis muavini 
» » 

Muhasebe mudiirii 
Miimeyyiz 
Memur 

» 
Voznedar 

Vildyetler te§kilati 

4 Birinci simf orman ba§miihendisi 
5 Ikinci » » » 
6 tlgiincii » » » 
7 Birinci siriif orman ba§miihendis mu

avini 
8 Ikinci simf orman ba§miihendis mu

avini 
9 Birinci simf orman miihendisi 

10 Ikinci » » » 
11 tTciincii » » » 
6 Birinci simf kidemli orman miihendis 

muavini 
7 Ikinci simf kidemli orman miihendis 

muavini 
8 tTcjincii srnrf kidemli orman miihendis 

muavini 
9 Birinci simf orman miihendis mua

vini 
10 Ikinci simf orman miihendis mua

vini 
11 tTcjincu simf orman miihendis mua

vini 
12 Dorduncii simf orman miihendis mua

vini 
14 Be§inci simf orman miihendis mua

vini 
14 Kondoktor 

9 Miimeyyiz 
10 » 
12 Birinci simf ba§katib 
14 Ikinci » » 
14 Birinci simf katib 
15 Ikinci » » 
16 tTciincii » » 
1^ Dordiincii » » 
14 Birinci simf mesaha memuru 
1.6 Ikinci » » » 
19 tlgiincii » » » 

9 
13 
1 
1 
3 
3 
1 

5 
7 
31 

25 
20 
70 
35 
25 
20 
30 

90 
80 
70 

35 55 

50 
62 
97 
70 

45 
40 
35 
30 

70 

55 

1 

1 

1 

15 

58 

68 
39 
1 
4 
3 
5 
7 
27 
45 
234 
100 
300 
600 

45 

40 

35 

30 

25 

20 
20 
40 
35 
25 
20 
20 
17,5 
16 
14 
20 
16 
10 

( S. Sayisi : 158 e ek ) 



— 21 — 

Butge encilmeninin teklifine bagh 

CETVEL [2] 

Memuriyetin nevi 

Orman komiseri 
» » 
» » muavini 
» fen memuru 
» » » 

Aded TJcret 

4 
6 
1 
7 
6 

200 
150 
150 
150 
100 

Dereee 

6 
9 

10 
11 
12 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
6 

8 

9 
10 
11 
12 

14 

CETVEL [3] 

Momuriyetin nevi Aded Maa« 

Merhes 

§ube miidiirii 
» » muavini 

§ef (miihendis veya miihendis muavini) 
Miihendis veya miihendis muavini 
Miihendis muavini 

Vil&yetler te§Mlati 

Birinci sinif orman basmiihendisi 
Ikinci » » » 
tTguncii » » » 
Birinci » » » muavini 
Ikinci » » » » 
Birinci sinif orman mlihendisi 
Ikinci » » » 
tTQiincii » » » 
Birinci sinif kidemli orman miihendis 
muavini 
Ikinci sinif orman kidemli miihendis 
muavini 
tT^iincii sinif orman kidemli miihendis 
muavini 
Birinci sinif orman miihendis muavini 
Ikinci sinif orman miihendis muavini 
tTgiincii sinif orman miihendis muavini 
Dordiincii sinif orman miihendis 
muavini 
Besinci sinif orman miihendis muavini 

6 
7 
6 
7 
2 

1 
1 
17 
15 
28 
15 
19 
20 

70 
40 
35 
30 
25 

90 
80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 

70 

55 

1 
1 
1 
15 

19 
21 

45 
40 
35 
30 

25 
20 
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Ziraat vekaleti vazife ve te§kilat kanunu layihasina dak 
olan But$e encumeni teklifine bagli 3 ve 4 sayili cetveller 

CETVEL [3] 

Menrariyetin nevi 

Merkez 

Miitercim 
* 

Daire miidiirii 
Doktor 
Elektrik ve santral memuru 

» > » muavini 
Katib daktilo 

•» » 
» » 
» » 

Makinist 
Kaloriferci 
Evrak takib memuru 

» » » . 
Miivezzi 

* 
BahQivan 

» yamagi 
Odaci ba§i 
Odaci 

» 
» 
» 

Merkez Idboratuarlan 

Makinist 
Bahcjivan 
Arabaci 
Ba§hademe 
Hademe ve gece bek§isi 

Vildyetler Ziraat i§leri U. 

Miitehassis ustaba§i 
» » 
». » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

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

20 
16 
5 

1 
1 
1 
1 
6 

M. 

2 
4 
1 

tfcret 

200, 
150 
120 
100 
100 
50 
80 
70 
60 
50 
80 

100 
70 
50 
50 
40 
80 
35 
50 
40 
35 
30 
25 

100 
60 
40 
35 
30 

175 
150 
100 
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Menmriyetin nevi 

Miitehassis ustabasi 
» » 

Seyyar ogretici 
» » 
» » 

Odaci 
» 

Zirai milcadele 

Makinist 
Katib 

» 
Malzeme ve ambar memuru 
Odaci 

» 

Aded 

1 
2 
1 
1 
6 

40 
43 

1 
6 

10 
4 
8 
8 

Ucret 

80 
60 

100 
60 
40 
30 
25 

100 
75 
66 
60 
30 
25 

Milcadele enstitiisil ve istasyotila/n ve fiimigatuvar 
Fiimigatuvar makinisti 1 100 
Laboran 6 75 
Mutemed ve katib 4 70 
Bahejvan ve odaci ve saire [1] 11 360 

Islah ve deneme istasyorilari, deneme tarlalan, uretme ve 
ornek giftlikleri, yonca tohum temizleme evleri 

Makinist, giftgiba§i ve saire [2] 90 2700 

Bag ve bahge siraat enstitiisu istasyon ve laboratuarla,ri 
ornek ve tohum yetistirme bahqeleri ve fidanliklar 

Bagci, bahcjvan ve saire [3] 70 3605 

Seyyar bakim memurlan 

Bakim memuru 20 108 

Ipek bocekgiligi enstitusu ve kislaklar, boljma 
ve fiskirtma evleri 

Makinist 1 75 
Hademe 1 30 

Ipek bdcekgilik \vstasyonlan ve tohum yetistirme evleri 

Hademe 6 30 

Makinist mektepleri 

Motor dokiim ustasi 1 60 
Demirci 1 50 

( S. Sayisi : 158 e ikinci ek ) 
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Marangoz 
Tesviyeci 
Hademe 

Makinist 

— a — 
Menmriyetin nevi 

Tohum temizleme evleri 

Aded 

1 
1 
1 

5 

Ueret 

50 
50 
25 

84 

Orta ziraat mehtepleri 

Miidiir 
» muavini 

gef 
Bahgivan 
Bagci 
E§ear bahgivam 
Qiftgibagi 
A§gi 
Demirci 
Marangoz 
Makinist ve §of or 
Hademe ve saire [1] 

Veteriner isleri U. M. 

Odaei 
» 
» 

Bakteriyoloji, seroloji, hifsizzihha muesseseleri 

Makinist 
» 
» ve elektrik^i 

BaliQivan 
Arabaci 
Ba§hademe 
Hademe ve gece bekgisi 
Hademe [1] 

» [ i ] 

Miidiir 
Muhasib 
Sevk memuru 
Hademe ve saire 

Distofajin laboratuari 

Zootehni muesseseleri 

Hara miistahdemini [1] 
(S. Sayisi : 158 e ikinci ek ) 

5 
5 

20 
5 
4 
5 
4 
5 
5 
5 
5 

75 

61 
14 
•75 

wle? 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 

20 
60 

1 
1 
1 
2 

25 

100 
40 
40 
50 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
70 

1765 

30 
25 
20 

'i 

100 
80 
60 
60 
40 
35 
30 

510 
1500 

150 
80 
40 
25 

650 



Memuriyetin nevi Acted llcret 

Aygir depolan 
Aygir depolan miistahdemini ve saire [1] 
Nalband 
Bagahirct 
Seyis 

. Inekhane ve niimune agillan 

Kahya 
Qoban 

Hayvan saglik memurlan ve nalband mektebi 
Nalbandba§i 
Ba§hademe 
Hademe 

» 

Katib 
Odaci 

Terciiman 
» 

Umumi mufettislik miisavMikleri 

Pamuk i§leri muditrlugu 

60 
4 
2 
29 
17 
15 

2 
10 
1 
1 

,tebi 

1 
1 
2 
1 
5 
1 

8: 
% 

2 
1, 
8 
25 
10 
m 

1600 
50 
50 
30 
20 
15 

50 
25 
20 
15 

80 
40 
35 
30 
25 
20 

*00» 
30) 

150) 
100) 
100) 
m; 
66; 

21001 

Makinist 
» muavini 

Qirgir ustasi 
Qiftgiba§i ve saire 

[1] 40 lirayi gegmemek ikere adet ve tahsisati dahilinde 
beherinin aylik ilcretinin tayini Vekdlete aittir. 

[2] 75 lirayi gegmemek ikere adet ve tahsisati dahilinde 
beherinin aylik ilcretinin tayini Vekdlete aittir. 

[3] 50 lirayi gegmemek usere adet ve tahsisati dahilinde 
beherinin aylik ilcretinin tayini Vekdlete aittir. 

( S. jSayisi : 158 e ikinci ek ) 
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CETVEL [4] 

Dereee Memuriyetin nevi Aded Maa$ 

Hususi kalem 

10 gef 1 35 

Tefti§ heyeti reislitfi 

5 Birinci sinif miif ettis. 1 80 
6 Ikinci » » 1 70 
7 tTcjincu » » 2 55 

10 Ikinci » » muavini 1 35 

Tefti§ biirosu 

12 Memur 1 25 

Veteriner i§leri U, M. 

5 Veteriner isjeri umum miidiir muavini 
5 MtLtehassis miigavir 
6 §ube miidiirii 
7 » » 
9 » miidiir muavini 

Ziraat i§leri umum mudilrlugil vilayetler te§kildh 

4 Ziraat bagmuduru 
5 Birinci sinif ziraat mudiiru 
6 Ikinci » » » 
7 tT§uncii » » » 
9 Beginci » » » 
7 Birinci simf mintaka ziraat miitehassisi 

10 Birinci sinif ziraat muallimi 
11 Ikinci » » » 
12 tTgiincii » » » 
13 Dordiincii » » » 
14 Birinci sunf katib 
15 Ikinci » y> 
16 tTgiincii » » 

Pamuk i§leri mudilrlilgu 

5 Pamuk isjeri miidiirii 
12 Katib 

Pamuk i§leri mildilrlugu vilayetler te§kilatt 

5 Miidiir 1 80 
6 » 3 70 
7 » muavini 2 55 

1 
3 
3 
5 
6 

fkilat 

1 
4 
7 
3 
5 
8 
45 
44 
77 
92 
14 
21 
12 

1 
1 

80 
80 
70 
55 
40 

i 

90 
80 
70 
55 
40 
55 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
16 

80 
25 

(S . Sayrsi : 158 e ikinci ek), 



"Dereec Memuriyctin nevi Aded Maas 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
9 

10 
11 
12 
13 

8 

9 
11 

Pamuk yetigtirme eksperi 
Birinci sinif §ef 
Ikinci » » 
Birinci sinif asistan 
Birinci sinif kontrol memuru 
Ikinci » » » 
Birinci sinif mesul muhasib 
Ikinci » » » 
Birinci sinif ayniyat memuru 
Ikinci » » » 
Birinci sinif ambar memuru 

Makinist meklebM 

§ef 

Tavuk yeti§tirme istasyonlan 

§ef 
Asistan 

2 
6 
5 
4 

18 
10 
2 
2 
3 
1 
1 

1 

4 
4 

55 
45 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
30 
25 
22 

45 

40 
30 

Veteriner isleri umum mudurlugu vilayetler teskUati 
4 Veteriner bas. mudiirii 1 90 
6 Veteriner mudiirii 5 70 
7 Veteriner mudurii, yetistirme miiteliassisi 

ve tahaf fuzhane mudiirii 6 55 
8 Veteriner mudiiru, Zootekni mmtaka mu-

tehassisi ve tahaffuzhane veterineri 19 45 
10 Veteriner ve muavin veteriner ve fen 

memuru 40 35 
11 Veteriner, muavin veteriner ve fen 

memuru 102 30 
12 Muavin veteriner ve fen memuru 97 25 
14 Hayvan saglik memuru 47 20 
15 » » » 52 17,5 
16 » » » 66 16 

Veteriner bakteriyoloft, seroloji ve hifzissihha milesseseleri 

5 Miitebassis miidiir 3 80 
6 Miidiir muavini 1 70 
7 Birinci sinif miitehassis sef ve serom 

mudurii 2 55 
9 tT§iincii sinif §ef ve birinci smif asistan 3 40 

11 Muhasib ve mutemed 1 30 
12 Ayniyat memuru muhasib ve mutemed 2 25 
14 Miirebbi, muhasib, ayniyat yardimcisi ve 

katib 3 20 

( S. Sayisi : 158 e ikinci ek) 
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Dcrece Memuriyetin nevi Aded Maais 

Zootekni miiesseseleri 

5 Hara mudiirii 
6 Hara veya inekhane miidiirii 
9 §ef 

11 Muhasib ve ayniyat memuru ve katib 

Aygir depolan ve inekhaneler 

7 Depo miidiirii 
14 Miirebbi, muhaib, ayniyat yardimcisi ve 

katib 

3 
2 
3 
5 

2 

.8 

80 
70 
40 
30 

55 

20 

( S. Sayisi : 158 e ikinci ek) 





S. Sayisi:212 
Muhendislik ve mimarlik hakkindaki 1035 sayih kanunun 
I nci maJdesinin tefsiri hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve 

Nafia engumeni mazbatasi (3/382) 

T. C. 
Ba?vekalet ~ 27 - V - 1937 

Kararlar mudur'lugu 
Swy% : 6/1864 

Biiyiik Millet Mecltei Yiiksek Reisligine 

Muhendislik ve mimarlik hakkindaki 1035 sayili kanunun 1 nci maddesinin tefsiri hakkmda 
Nafia vekilliginden yazilan 24/V/1937 tarih ve 6573 sayili tezkere sureti sunulmustur. 

Isin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine miisaadelerini dilerim. 
Basvekalet vekili 

Dr. B. Saydam 

Nafia vekilliginin 24 - V -1937 tarih ve Hukuk Ms. 1028/6575 sayili tezkere suretidir 

Yiiksek Basvekalete 

Muhendislik ve mimarlik hakkmdaki 1035 numarali kanunun 1 nci maddesinde aynen: 
«Aasgidaki ruhsatnameleri haiz olmayanlar Tiirkiye Cumhuriyeti dahilinde muhendislik ve mi

marlik unvan ve salahiyetle ierayi sanat edemezler. 
A - Yuksek muhendislik ve mimarlik tahsilini gosteren Turk mekteiblerinden verilen diplomalar, 
B - Tiirk miihendis ve mimar yiiksek mekteiblerinden diploma alanlar derecesinde malumata 

malik bulunduklari bilimtihan saJbit olanlarla ecnebi muhendis ve mimar yuksek mekteblerinin dip-
lomalarini haiz bulunanlara verileeek ruhsatnameler , denilmektedir*. 

Bu kanunun tevdiinden istihdaf edilen yegane gaye, o zamana kadar miihendis veya mimar mek-
teblerinde tahsil gormedikleri halde sirf memuriyet hayatlarmda veya serbest sahalarda gordiikleri 
tecriieblerle elde ettikleri pratik ve fakat her halde noksan malumata istinaden miihendis veya 
mimar unvanlarini almis: olanlarm ilmi liyakata istinad etmeyen bu vaziyetlerine nihayet 
vermek ve bu suretle muhendislik ve mimarlik mesleklerini esasen mahiyetlerinin icabettir-
digi sekilde sirf ilmi birer meslek haline koymaktan iibarettir. 

Kanun ibu maksad ve gayesini yukanda aynen yazili 1 nei maddesile sarahaten ifade etmis ve 
Tiirkiye Ciimhuriyeti dehilinde muhendislik ve mimarlik unvan ve salahiyetile ierayi sanat edebilmek 
i<jin miinhasiran su iic, sarttan birinin tahakkuku lazimgelecegini tesbit etmi§tir. 

1) Yuksek muhendislik ve mimarlik tahsilini gosteren Tiirk mekteplerinden diploma almi§ bu-
lunmak. 

2) Tiirk muhendis ve mimar yuksek miihendis mekteplerinden diploma alanlar derecesinde malu
mata malik bulunduklarmi bilimtihan isbat edenlere verileeek ruhsatnameyi haiz bulunmak. 

3) Ecnebi muhendis ve mimar yuksek mekteplerinden diploma alanlara verileeek ruhsatnameyi 
haiz bulunmak. 

Halbuki kanunun §imdiye kadar gegen tatbikatinda bu gartlardan ikincisinin sarahatine uymiyan 
ve bilhassa i§bu kanunun negrinden evelki zamanlarda yapilmis, olan miisabaka imtihanlan iizerine 
miihendis olarak kullanilmis. olanlar tarafmdan bazi iddialar karsismda kalmmakta ve bu meyanda 



— 2 — 
miilga Nafia Nezareti tarafmdan Belediye Miihendisligi icin agilmis, olan bir miisabaka neticesinde 
niezkur miihendislige tayini tensip edildigine inhisar eden bir tahrirata istinaden bu kanun hiiknm-
ne gore niiihendislik rushsatnamesi istenildigine tesadiif olunmaktadir. 

Kanunun agik hlikraiine gore Yiiksek Miihendis mektebinden diploma alma mis, olanlara ruhsat-
name verilebilmesi igin megrut bulunan imtihan, alelade bir miisabaka imtihani olmayip Yiiksek 
miihendis mektebinden diploma alanlar dcrecesindeki maliimati tesbit eden bir imtihandir. Memu-
riyete tayin igin yapilan miisabaka imtihanlarimn neticeleri nekadar miisbet olursa olsnn, yiiksek 
bir mekteb tahsilinin temin edebilecegi malumati tesbite hie. bir vakit esas olamiyacagi tabiidir. 

Bu itibarla Vekaletimiz, yukanda arzolunan kanunun sarahati kar§isrnda miisabaka suretile 
kazanilan bir imtihan neticesinde niiihendislik riihsatnamesi verilemiyeeegi kanaatinde ise de aksi 
dahi varid olabilecegi ^urayi devletge bu bapta ittihaz edilen bir karardan anla§ilmi§ olmakla bu 
tereddiidiin Biiyiik Millet Meclisince tefsir suretile halline yiiksek miisaadeleri arz ve rica olunur. 

Kayseri Sancagi Mutasarrifligina 

Saadetlu efendim, 

1.1. Mayis. 330 tarihli ve 354 No. li tahrirati valalan eevabidir. Bin kurus, maa§ tahsis kilmmrs, 
olan Kayseri Belediye Muhendisligine indelmiisabaka tensip kilinmi§ olan Behcet Efendi vusuliin-
de kararnamei mahsusuna tevfikan lazimgelen harcirahi verilmek iizere bu kere ol tarat'a azi-
met eylemi§ olmagla olbapta irade efendimizindir. 

22 Recep 332 ve 3 Haziran 330 
lmza: Firengiyan Nafia Naziri 

Imza Mahmul, 

Nafia enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Nafia enciimeni 31 -V -193? 

Esas No. : 3/382 
Karar No. : 17 

Yiiksek Reislig-e 

Muhendislik ve mimarlik hakkmdaki 1035 
sayili kanunun birinici maddesinin tefsiri hak-
kmda Nafia vekilliginden yazilan 24/V/1937 
tarih ve 6573 sayili tezkeresile Basvekaletin 
27 mayis 1937 tarih ve 6/1864 numarali tez-
keresi enciimenimdze havale buyurulmus olmak
la Nafia vekaleti Siyasi mustes/an hazrr oldugu 
halde miizakere olundu. 

Mtiihendislik ve mimarlik hakkmdaki 1035 
numarali kanunun birinci maddesinde Turkiye 
Ciimhuriyeti dahilinde muhendislik ve mimar
lik iinvan ve salahiyeti ile icrayi sanat ede-
bilmek igin, 

1 - Yiiksek mimarlik ve muhendislik tah-
silini gosteren Tiirk mekteblerinden mezun 
olmak, 

2 - Turk yiiksek mimarlik ve muhendislik 
mekteblerinden diploma alanlar derecesinde 
malumata malik bulunduklan bilimtihan sabit 
olarak ruhsatname almak, 

3 - Ecnebi miihendis ve mimar yiiksek mek-
teblerinin diplomalarmi haiz olanlara verilecek 
ruhsatnameye malik olmak, 

§artlarmi koymuS/tur. 
Bu kanunun ne§rinden evvel memleketi-

mizin bir cok yerlerinde ve hatta istanbulda 
muhendislik diplomasi olmayan ve fakat yapi 
ve yol i§lerinde tecriibe ve malumatlan dola-
yisile bir hayli zevat mimarlik ve miihendislik-
te kullanilmi^trr. 

Bu meyanda bir mahallin belediyesi icin 
istenilen miihendislig-e miisabaka imtihani agi-

( S . Sayisi : 212) 



larak yukarida yazildigi gibi miihendis olmayip 
fakat ameli ve ilmi bazi malumati haiz olan-
lar arasmda miisabaka yapilarak belediye mii-
hendisligine tayin edilmis olan dahi vardir. 

Nafia Vekaleti Enciimenimize havale buyur-
mu§ olan tezkeresile bu veghile tecriibeleri ve 
malumatlan ile miihendislik hizmetinde kulla-
nilmig olanlarin miihendislik ve mimarlik ruh -
satnamesi almaga hakli olup olmadiklarmin tes-
bitini istemektedir. 

1035 numarali kanun ne gibi evsaf ve seraiti 
haiz olanlara miihendislik ruhsatnamesi verile -
cegini sarahat ve katiyetle tayin etmektedir. 
Kanunun ne§rinden evvel her hangi bir belediye 
ihtiyaci igin yapilan miisabakada ispati faikiyet 
ettigi hakkmdaki miilga Nafia Nezaretinin tah-
rirati bu kanunun kastettigi miihendislik ve mi
marlik imtihani degildir. Kanunun nesrinden 
ewel yapilmi§ olan bu gibi muameleleri tama-
men meskut gegmigtir. Binaenaleyh kanunun ah-
kami katidir. Bir belediye miihendisligine tayin 
igin yapilmis, olan miisabaka imtihani ise 1035 
numarali kanunun istedigi miihendislik imtihani 
degildir. Diplomasiz ameli zevat arasmda bir 
belediye i§i hakkmda yapilmig bir miisabakadir. 
Binaenaleyh buna istinaden yazilmis, olan bir 

tahrirattaki kayit dahi miihendislik ruhsatna
mesi kazanmaga hak vermez. 1035 numarali ka
nunun birinci maddesinde istenilen imtihan 
Yiiksek mimarlik ve miihendislik mekteplerin-
den diploma alanlarm tabi tutulduklan imti-
handrr. 

1035 numarali kanunun birinci maddesi Mi
marlik ve miihendislik iinvan ve salahiyetlerini 
haiz olmak igin lazimgelen §artlari kati ve agik 
olarak gostermis, oldugundan Encumenimiz tef-
sire liizum ve mahal bulunmadigr kanaatindedir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 

Nafia En. Reisi 
Erzincan 

A. Samih liter 

Afyon K. 
Cemil Akgm 

Eski^ehir 
0. Ism 

Izmir 
S. Epikmen 

Kastamonu 
S. Erkmen 

Samsun 
Br. A. Sirel 

M. M. 
Kayseri 

A. HUnti Kalaq 

Afyon K. 
M. Gbnenq. 

Eiskiseihir 
A. Ozdemir 

Isparta 
/ / . Ozdamar 

Kutahya 
1. DalktliQ 

Katib 
Manisa 

Elaziz 
F. Z. giyiltepe 

Igel 
F. Mutlu 

Kars 
Baha Ongoren 

Nigde 
H. Mengi 
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S. Sayisi:214 

1937 

HAVAYOLLARI DEVLET i$LETME 
iDARESi BUTQESi 





HavayoUan isletme idaresi 1937 mall yili butge kanunu 
layihasi ve But?e encumeni mazbatasi (1/704) 

T. C. 
Ba§vekdlet 1 - III -1937 

Kararlar mudurlugii 
Say: 6/627 

Btiyiik Millet Meclisi Yiiksek Beisligine 
1 mart 1937 tarihinde Buyiik Millet Meclisine arzi iktiza eden HavayoUan isjet-

me idaresinin 1937 mail yili biitee kanunu layihasi esbabi mucibesile birlikte su-
nulmugtur. 

Basvekil 
/ . Inonii 

HavayoUan Devlet i§letme idaresi 1937 mail yili biitgesi esbabi mucibe layihasi 

Fasil 1 - Maa§ ve ilcretler 

141 720 liradir 
Tafsil&ti (D) isaretli maa§ ve iieret cetvelerinde gosterilmistir. Izmir ve Ada-

na hatlanmn a§ilmasi dolayisile teskil&tm biraz daha tevsiine zaruret hasil ol-
mu§tur. 

Fasil 2 - Madde 1 : Kilometre ugns parasi 

19 493 liradir 
Ankara - Istanbul gidi§ 415 + doniis. 415 = 830 kilometre. 
Griinde 830 kilometre katedilecegine 
Ve 10 ay (300) gun sefer yapilaeagma ve kilometre bagma 1,25 ku-

ru§ ve 2 personel hesabile : 

3 0 0 X 8 3 0 X 1 , 2 5 X 2 

100 
Istanbul - Izmir gidig 372 -f doniis. 372 = 744 kilometre. 
Giinde 744 kilometre katedildigine 
Ve 8 ay (240) gun sefer yapilaeagma ve kilometre bagina 1,25 

knvus ve 2 personel hesabile: 
240 X 744 X 1,25 X 2 

Lira 

6 225 

4 464 
100 

Ankara - Adana gidis, 567 -f- doniis, 567 = 1134 kilometre. 

.(S. Sayisi : 214) 
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Giinde 1134 kilometre katedilecegine 
Ye 8 ay (240) gitn sefcr yapilacagma ve kilometre bagnui 1,25 

kurus, ve 2 personel hesabilc: 
240 X 1135 X 1,25 X 2 

= 6 804 
100 

Diger hususi kiralananlar ve vazife uguglan igin 2 000 

19 493 

Madde 2 : Ugucu eshasa sene sonu ikramiyesi 

1 000 liradir 
Bir sene zarfmda tayyareyi bilfiil sevk ve kumanda etmi§ pilotlara, tay-

yarede ugucu olarak vazife if a etmis, ugucu makinist ve ugucu telsizcilere katet-
tikleri kilometre nisbetinde dagitilmak iizere beynelmilel btitiin hava hatlarrn-
da oldugu gibi hem liizmetleri takdir ve hem de yeni senelerdeki mesailerini te§-
vik etmek iizere biitgeye konulan 1 000 lira asgari bir haddir. 

Madde 3 : Ugucu esliasm hava ve yer vasitalarimn sigortalan 

15 000 liradir 
Behemhal sigorta edilmeleri kanuni b,ir bore, olan UQUCU eshas ile mevcud nakil 

vasitalan ve tesisatm sigortaSi igin btitgeye konulmu^ olan bu para ihtiyaci karsi-
lamaga bile kifayet etmiyecektir. Qunkii tayyarecilikte sigorta gok pahali olur. 
Diisii§ kazalarmdaii ba§ka miitemadiyen de seriiilistial benzin ile istigal edilmesi 
bu halin sebebidir. 

Fasil 3 : Harcirah 

10 000 liradir. 
1937 senesinde Istanbul, Izmir, Adana, Diyarbekir, Erzurum hava yollari gii-

zergahlannda muhtelif meydannlar tetkik ve tesis ettirilecektir. Buralara gidecek 
memurlarrn yekunu fazla olacaktir. Hava hat larmm genislemesinden servis tefti-
§ati, idari islerin siiratle intaei luziimu ftrtacaktrr. Bu itibarla biitgeye konulan 
bu meblag asgaridir. 

Fasti 4 : Yabanei mpmleketler harcirahi 

10 000 liradir 
Yeni almacak tayyarelerin sevk ye kumandasi ve fenni bakimdan isjetilmeleri-

ni yakinen gormek, iizerlerinde staj yamkan ve tesellumlerini yapmak iizere fab-
rikaya pilot, makinist gonderilecektir. Vazedilen 10 000 lira asgaridir. 

Fasil 5 : Hava ve yer nakil vasitalarimn benzin, yag vesaire masraflari 

A — Ankara - Istanbul gidis doniis 830 kilometre, giin 830 X 300 = 249 000 Km. 
Bir saatte 200 Km. katolunduguna gore 249 000 

= 1 245 saat 
200 

Bir saatte 2 motorliilerin benzin sarfivati kilo 62 X saat 1 245 —- ton 78 
Tonu 380 liradan ton 78 X lira 380 " = lira 29 640 
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B — Istanbul - Izmir gidis doniis 744 kilometre 744 X giin 240 = 178 560 Km. 
Bir saatte 200 Km. katolunduguna gore 178 560 

= 892 saat 
200 

Bir saatte benzin sarfiyati kilo 62 X saat 892 = ton 56 
Tonu 380 liradan ton 56 X lira 380 = lira 21 280 
C — Ankara - Adana gidi§, donus. 1134 kilometre. 
1134 kilometre X 240 giin = 272 160 kilometre. 

272 160 
Bir saatte 200 kilometre katolunduguna gore = 1 360 saat 

200 
Bir saatte benzin sarfiyati 145 kilo X 1360 saat = 197 ton 

Lira 

Tonu 380 liradan 197 ton X 380 lira = 74 860 
D — Hususi kiraianacak tayyareler igin 
15 ton X 380 lira = 5 700 
Tenezziih u§u§lan i§in 
15 ton X 380 lira = 5 700 
E — 5 stajiyer talebe. Mekteb tayyarelerile 
Tiger - 85 saat X 20 kilo X 38 kuru§ X 5 = 3 230 
D. Fely - 90 saat X 60 kilo X 38 kurus, X 5 = 10 260 
F — Yag 

Saat 

Istanbul - Ankara 
Istanbul - Izmir 

(x — Ankara - Adana 
H — Tiger -

D. Fely -
I — Otobiis benzini 

1245 
892 

2137 X 
1360 X 

85 X 
90 X 

Ankaramn bir aylik sarfiyati 
Istanbulun » » 
Izmirin » » 
Adanamn » » 

» 
» 
» 

Saatte Belier kilosu 
kilo 

5 X 
10 X 
2 X 
5 X 

1082 
1000 
500 
500 

kurus, 

65 
65 
65 X 5 
65 X 5 

6 945 
8 840 

2 010 

3082 kilo 
3082 kilo X 12 ay X 35 kurus. = 12 944 
J — Otobiislerin §ehirlerde garaj kirasi 2 940 

184 349 

Fasil 6 : Madde 1 - Kirtasiye mathu evrah, ilan, rekldm, tenvir, teshin, muhabere 

7 000 liradir. 
Yeni bir idare oldugundan bir Qok talimatlar, muliasebe evraki, bile tier, atel-

ye evraki gibi matbualara ihtiyag vardir. 
Ilanlar biiyiik bir masrafa malolmaktadir. §ebekenin tevsiinden binalarda 
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tenvir, teshin ihtiyaci artmi§tir. 
Bilhassa ecnebilerle yapilmak mecburiyeti olan telgraf ve sair muhabereler 

biiyiik masraflan mueibdir. Bu itibarla 7 000 lira asgaridir. 

Madde 2 : Muteferrika 

Telefon iicreti, atolya ve telsiz istasyonrmdaki elektrik sarfiyati dahil olmak 
iizere (11 000) liradir. 

Istanbul - Ankara - Izmir - Adana gibi §ehirler arasi tayyarelerinin emniyetle 
seyriisef eiierine mliteallik ve mecburi konugmalar ve gehirler dahilinde yine seyrii-
sefer ile alakaii miistacel konu§malar biiyiik masrafi mucib olaca-
gmdan 4 000 lira 

Atelyalarda elektrik sarfiyati 1 000 » 
Istanbul, Ankara, Izmir, Adana telsiz istasyonlarmda elektrik 

sarfiyati 4 000 » 
Sair miiteferrik masraflar icjn de asgari bir hddir. 2 000 » 

11 000 » 

Madde 3 : Mefru§at 

2 000 liradir 
Ankarada yeni istasyon ve mudiiriyet binasi in§asi mukarrer oldugundan mefru-

§ata muhassas bu para kafi gelmeyecek ise de gelecek sene biit§elerine konulacak 
tahsisatla da noksanlar peyderpey telafi edilecektir. 

Madde 4 : Melbusat 

2 000 liradir 
Pilotlar ile uexieii c§lias i^in her liava idaresinde oldugu gibi ugu§ elbiselerine 

ve edevatma ihtiya^ vardir. Ki§m meydanlan dolagan bekQller igin de goguk ve 
ki§ elbiselerinin temini zaruridir. Konulan miktar asgaridir. 

Madde 5 : tear bedeli 

2 000 liradir. 
Izmir - Adanada piyasa yerlerinde birer acente ac^lmasi ve buralarda lialka bilet 

satmak ilanlari te§hir etmek sevkolunacak paketleri kabul etmek, denkleri tevzi et-
mek gibi igler yapilacaktir. Konulan bu (2 000 lira) c,ok asgaridir. 

Madde 6 : SihM malzeme ve edevat 

1 000 liradir 
Devlet Demiryollari sihhat mudurliigu hava yollarimn umuru sihhiyesine bak-

mak iizere tavzif edilmigtir. Meydanlanmizda gerek idare personelinin hastaliklan-
na ve gerek kazalarda ilk tedaviye icab eden sibhimalzeme ve edevatm bulundu-
rulmasi igin konulan bu miktar asgaridir. 
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Fasti 7 : Madde 1 : Tesisat masrafi 

Hava ye yer nakil vasitalarmm ve bu vasitalara lazim olan cihaz yedek mestr 
malzemenin satin almmasi tamir ve atelye malzemesi bedelleri 

Lira 

4 motoiiu tayyarelere 4 adad yedek motor 6500X4 = 
2 ve 4 motorlu yedek malzemesi 
Yer vasitalan yedek malzemesi 

Istanbul ve Ankara atelyesi i§in edevat 
Telsiz cihazlan tamir ve mesaha aletleri 
Tayyarelerin isjetmesinde kullanilan akiimiilator ve §arj tesisati 
Tayyarelerin i§letmesinden kullanilanakiimulator ve §arj tesisatmm 

elektrik ve diger masraflan 
Iki otobiis mubayaasi 

Yekun 105 000 

Madde 2 : Telsiz cihazlan mubayaa ve tesisi 

Izmir ve Adana seferleri acilcligmdan buralara bir telsiz istasyonu 
mubayaasi 54 000 

Yer telsiz istasyonlan igin miistakil telefon cihazi mubayaasi 3 000 

26 000 
60 000 
3 000 
4 000 
2 000 
3 500 

2 500 
4 000 

Yekun 57 000 

Madde 3 : tstasyon ve telsiz dinalan ve atelye insasi, meydanlarm istimlak ve 
tesviyesi 

125 500 liradir. 
Bu para su ihtiyaclarm karsiligidir: 
tzmir ve Adanada telsiz binasi in§aasi 6000X2= 12 000 
Konya ve Eskisehirde mutavassit telsiz binasi 3 500 
Ankarada istasyon ve mudiiriyet binasi 70 000 
Adana ve Bursa Yeni§ehir meydamnm istimlaki 20 000 
Esas meydanlarm ve Emniyet meydanlarimn istimlaki 20 00') 

Yekun 125 500 

Fasti 8 : Cihmliiiriyet Merkez bankasina verileceh Ufa karsihgi 

2 440 liradir. 
1715 sayili kanunun 8 nci maddesi mucibince biitceye tahsisat olarak konulmus,-

tur. 
Biitge kanununiin 5 nci maddesindeki hiikum 1936 mali yili biitgesinde de 

aynen mevcud olub devami meriyeti igin almmistir. 

Hulasa olarak: 
Hava yollari Devlet tsJLetme Idaresinin 1937 mali yili butcesi §u esasa gore tertib 

edilmistir: 
4 adet 2 metrolu dragen rapid 
4 adet 4 metrolu dragen rapid 
1 adet 2 metrolu kingbord 
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2 adet nriibtedi ve tekamiil tayyaresi liava vesaitilc 
Ankara - Istanbul arasmda 10 ay 
Istanbul - Izmir: 
Ankara - Adana 8 ay isletme esasma gore tanzim olunmus^ur. 
Bu esasa gore 1937 senesi tahsisati da 1936 dan 300 886 lira noksandir. 
Soyleki mubayaat Ye tesisat 1936 1937 

740 000 287 500 
tgletme 

257 388 409 002 

997 388 696 502 
1937 senesinde: 
Isletme hat lannm 415 kilometreden 1364 Km. ye uzamasi (3 misli) tayyarc 

adedinin 4 den 11 re eikmasi, 
t^letiei personelin 33 den 60 §a Qikmasi. 
Benzin sarfivatmm 8 misli artmasi isletme masarifini ziyadolestirmi^tir. 
1937 mali yilmda veni tavvareler satin almmayaoaktir. 
Tayyarelerin isletilmesine muktazi yedek malzeme ve telsiz cihazi teminine ehem-

miyet verilmistir. 
1937 mali yili icin emir buyuruldugu takdirde tahminen talisisata ilavc edile-

eek 197 000 lira ile iki adet uzak mesafeler icin yolcu tayvaresi almabilecektir. 
Hazinenin bu idaro lehine gecen scnelerde vaptieh masarifo mukabil idaro Ha-

zine namma asaihdaki gayrimenkul kiymotlero sahib olmu^tur. 
Lira 

Ankara kosu yeri meydaninin Hazine namina istimlaki 250 000 
Buyiikdore tesisatimn Hazine namina istimlaki 200 000 
Yesilkov Er frans tesisatimn Hazine namina istimlaki 20 000 
Ankara meydaninin tevsian istimlaki 14 000 

ki Adana ve di ger emnivet meydanlarinm istimlaki bedcllerile bera-
ber 500 000 lirava balie* olmaktadir. 
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Btitge enciimeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Bulge enciimeni 
M. No. 136 

Esas No. 1/704 2-VI-1937 

Yiiksek Reislige 

Havayollari Devlet Igletme idaresinin 1937 mali yih but§esine dair olup Ba§ve-
kabetin 1 mart 1937 tarih ve 6/627 numarah tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan ka
nun layihasi ve vine Basvekaletin 20 mayis 1937 tarih ve 6/1743 numarah tezke-
resile gonderilen ek kanun layihasi birlestirilerek Nafia vekaleti siyasi miistesari 
Sirri Day ile Havayollari Devlet isletme idaresi miidurii hazir olduklari halde 
okundu ve konu§uldu. 

Havayollari Devlet isletme idaresinin 1937 mali yili varidat butgesi 1936 mali 
yilma nazaran 96 502 lira fazlasile 696 502 lira olarak teklif olunmaktadir. Bu vari-
datin, 450 000 lirasini Hazineden yardim, 190 000 lirasini isletme varidati, 56 502 
lirasini da teberrii ve miiteferrik hasilat te§kil etmektedir. 1936 mali yili zarfm-
da Ankara - Istanbul arasmda sefer yapan tayyarelerin geliri goz online almarak 
ve bu sene Adana ve Izmir seferlerinin de yapilacagi hesab edilerek isletme vari-
datmm ancak 90 000 lira tutabilecegi tahmin edilmi§ ve miiteferrik hasilat ve te-
berruat geliri adile konan miktardan kiisuratm tayyedilmesi muvafik goriilerek 
varidat yekunu enciimenimizce 596 000 lira olarak tahmin ve kabul edilmigtir. 

Masraf biit§esine gelince: 1936 mali yilina nazaran masraf biitgesi de 99 114 
lira fazlasile 696 502 lira olarak teklif edilmis ise de tahsisatin, varidata miite-
nazir olmasmi temin igin varidat biitgesinden indirildigi yukarida izah olunan 
100 502 lranm masraf tertiplerinden de indirilmesine zaruret hasil olmus. ve 
yapilan tetkikat neticesinde Hiikumetle mutabik olarak kilometre UQU§U terti-
binden 1 173, harcirah faskndan 2 000, hava ve yer vasitalarmm benzin, yag ve 
sair masraflari tertibinden 26 349 ve 8 nci faslm 3 neii in§aat ve tamirat madde-
sinden 70 000 lira tenzil ve Merkez bankasi hissesi de bu rakamlara gore tadil 
edilmis. ve bu suretle tahsisat yekunu varidata miitenazir olmak iizere 596 000 
lira olarak kabul edilmigtir. 

BiitQe kanununun birinci ve ikinci maddeleri, varidat ve tahsisat miktarla-
nnm degi§mesi sebebile yeniden yazildigi gibi miitedavil sermayenin halen ma-
halli sarfi olmadigi ve 1936 tasarrufati da 1937 mali yilma devredilecegi cihet-
le miitedavil sermayeye aid be§inci madde layihadan Qikanlmi§ ve Hiikiimetin 
ikinci layiha ile tadilen teklif eyledigi altmci madde, beginci madde olarak ka
bul edilmis, ve 2992, 3073 sayili kanunlarla verilmig olan tahsisattan 1936 mali yi-
hnda sarfedilemeyen kismmm 1937 mali yilma devrini temin i§in bir madde 
konmasi hakkmdaki Hiikiimet tekhfi de nazari dikkate ahnarak bu hiikmiin al
tmci madde olarak tedvini muvafik goriilmii§tiir. 
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E.Sahri Akgol K. Inang O. Taner 

Ordu Sivas 
H. Yalman Remzi Qiner 
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lizere Yiiksek Reislige sunulur. 

M. M. Katib 
Trabzon Istanbul Coram 

B. Karadeniz F. Oymen M. Cantekin 

Manisa Mara§ Mus 
T. Tilrkoglu A. Tiritoglu §evki (Jiloglu 
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Havayollan Oevlet i§letme idaresi 1937 mall yili biit?e 
kanunu layihasi 

HtTKtTMETlN TEKLlFt 

MABDE 1 — Hava yollari Devlet 
i§letme idaresi 1937 mali yih masralflari 
iejn bagk (A) i§aretli cetvelde gosteril
digi iizere 696 502 lira tahsisat veril-
mi§tir. 

MADDE 2 — Idarenin 1937 mali yili 
masraflanna kar§ikk olan varidat bag-
h (B) i§aretli cetvelde gosterildigi iize
re 696 502 lira olarak tahmin edilmi§-
tir. 

MADDE 3 — Idarenin 1937 mali yili 
memur ve miistahdemleri ile nakil va-
sitalari kadrosu bagh (D) i§aretli cet
velde gosterilmi§tir. 

MADDE 4 — Idare tarafmdan i§le-
tilmekte olan tayyarelerin hasilati buna 
mahsus kanun ve tarifeler dairesinde 
ahnir. 

MADDE 5 —1936 mali yih biit^esile 
verilmis olan 10 000 liralik miitedavil 
sermaye 50 000 lirayi buluncaya kadar 
her sene devrolunur. 

MADDE 6 — Istihkaklann biit^e ta-
sarrufundan verilmek, giindelikleri bir 
liradan veya ayhklari elli liradan fazla 
olmamak ve aylik istihkaklan yekunu 
bin lirayi gegmemek iizere luzumu ka
dar §akird ve memur namzedi ile yine 
ayligi yiiz lirayi gec,memek iizere bir a-
vukat istihdamina Genel direktorliik 
mezundur. 

BtTTCE ENCtlMENlNlN TADlLl 

MADDE 1 — Hava yollari Devlet 
isjetme idaresi 1937 mali yili masrafla-
ri iqin bagli (A) igaretli cetvelde gos
terildigi iizere 596 000 lira tahsisat ve-
rilmi§tir. 

MADDE 2 — Idarenin 1937 mali yili 
masraflanna karsjlik olan varidat bag
li (B) i§aretli cetvelde gosterildigi iize
re 596 000 lira olarak tahmin edilmi§-
tir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmigtir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmigtir. 

MADDE 5 —1937 masraf biit^esinin 
1-6 nci fasillarmdan hasil olacak tasar-
raflardan mahkeme masraflarimn tedi-
yesine; giindelikleri bir ve ayhklari elli 
liradan fazla olmamak ve ayhk istihkak
lan yekunu 1 000 lirayi gegmemek iize
re luzumu kadar §akird ve memur nam
zedi ve muayyen igler ic,in maktu bir 
iicret mukabilinde avukat istihdamina 
Umum mudurliik mezundur. 

MADDE 6 — 2992 ve 3073 sayili ka-
nunlarla verilmi§ olan tahsisattan 1936 
mali yilmda sarfedilemeyen kisim tay-
yare ve telsiz mubayaatina ve istimlak 
bedellerile bina ve hangar ingaatina 
sarf edilmek iizere, 1937 mali yih varidat 
biitgesinde agilacak hususi bir fasla irad 
ve masraf butgesinin bu iglere aid ter-
tiblerine, her tertipde bakiye kalan mik-
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tardan noksan olmamak iizere, tahsisat 
kaydolunur. 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1937 MADDE 7 — Aynen kabul edilmi§tir. 
tarihiiiden muteberdir* 

MADDE 8 — BU kantlnun hukiimle- MADDE 8 — Aynen kabul edilmigtir. 
rini icraya Nafia ve Maliye vekilleri me-
murdur. 

l - m - 1 9 3 7 
Bg. V. Ad. V. M. M. V. 

/. IndnU $. Saracofilu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
£. Kwya Dr. T. B. Arm F. Agrali 
Mf.V. "Na.V. Ik. V. 

8. Arikan A. QBtinkaya C. Bayar 
S. I.M.V. G.l.V. Zr.V. 

Br. B. Smjdam Bana Tarhan M. Erkmen 

1 - Idarenin 1937 mali yih biit§e 
kanunu layihasmm 6 nci maddesi §u 
suretle tadil edilecektir. 

(1937 biitgesinin 1 - 6 nci fasillarin-
dan hasil olacak tasarruflardan mahke-
me masraflarimn tediyesine; gtindelik-
leri bir Te ayliklan 50 liradan fazla ol
mamak ve ayhk istihkaklan yekunu 
1 000 lirayi gegmemek iizere, liizumu 
kadar §akird ve memur namzedi ve mu-
ayyen i§ler igin maktu bir iicret muka-
bilinde avukat istihdamiiia Umum mii-
diirluk mezundur). 

2 - Mezkur layihaya §u madde ekle-
necektir. 

(2992 ve 3073 sayili kanunlarla veril-
mi§ olan tahsisattan 1936 mali yilmda 
sarfedilmeyen kismi tayyare ve telsiz 

mubayaatma ve istimlak bedellerile bina 
ve hangar ingaatina sarfedilmek iizere, 
1937 mali yih varidat biitgesinde ac,ila-
cak hususi bir fasla irad ve masraf biit-
gesinin bu i§lere aid tertiblerine, her 
tertibde bakiye kalan mikdardan nok
san olmamak iizere, tahsisat kaydolu
nur). 
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A - OETVELI 

F. M. Muhassasatm nev'i 

1 Memur ve miistahdemler tic-
reti 
Ikramiye ve sigorta 
Kilometre u§u§ parasi 
Hava ve yer nakil vasitalarile 
UQUCU eshasin ve esyanm sigor-
talari ve biletlerin satis, komiis-
yonu 
Sene sonu ugueu eshasa verile-
cek ikramiye 

Fasil yekunu 

Harcirah 

Yabanci memleketlere gonde-
rileceklerin staj masrafi 

Yabanci memleketlere gonde-
rilecek memurlar harcirahi 

Hava ve yer vasitalanmn ben-
zin, yag ve sair masraflan ile 
yolcularm nakline miiteallik 
diger masraflar 

1936 
Mali yili 
tahsisati 

Lira 

95 388 

10 000 

30 000 

0 

40 000 

10 000 

10000 

70 000 

1937 mall yili igin 
Hflkftwt̂ tge Encumenoe 
taleb edilen kabul edilen 

lira Lira 

141 720 

19 493 

15 000 

1 000 

35 493 

10 000 

10 000 

184 349 

141 720 

18 335 

15 000 

1 000 

34 335 
. • • ' * ^ 

8 000 

9 000 

1 000 

158 000 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

Idare masraflan 
Kirtasiye, matbu evrak, ilan, 
reklam, tenvir, teshin ve muha-
bere 
Miiteiferrika 
[Telefon iiereti, atelye ve telsizlerin 
elektrik sarfiyati dahildir] 
Mef rusat ve demirbas 
Melbusat 
Icar bedeli 
Sihhi malzeme ve edevat 

Fasil yekunu 

10 000 
3 000 

2 500 
1 500 
2 000 
1 500 

20 500 

7 000 
11 000 

2 000 
2 000 
2 000 
1 000 

25 000 

7 000 
11 000 

2 000 
2 000 
2 000 
1 000 

25 000 
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*\ M. 

8 

Muhassaaatin nev'i 

Tesisat masrafi 
Hava ve yer nakil vasitalan-
nin ve bu vasitalara lazim olan 
cihaz,yedek motor ve malzeme-
nin satin alinmasi, tamir ve 
atelye malzemesi bedelleri ve 
sair masraflan 
Telsiz cihazlarinin miibayaasi 
ve tesisi 
Telsiz, istasyon, miidiiriyet bi-
nalari, atolye, hangar in§a ve 
tamirlerile meydanlarm istim-
lak ve tesviye ve lslahi 

Mutedavil sermaye 

1715 sayih kanunun 8 nci mad-
desi mucibince Ciimhuriyet 
Merkez bankasina verilecek it-
fa kar§ihgi 

UMUMl YEKtN 

1936 
MalS yili 
tahsisati 

Lira 

1937 malt yili igin 
Hiikumetge Encumence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

140 000 

50 000 

105 000 

57-000 

105 000 

57 000 

150 000 

Fasil yekunu 340 000 

10 000 

1 500 

597 388 

125 500 

287 500 

2 440 

696 502 

55 500 

217 500 

0 

1 445 

596 000 

B 

F. M. Varidatin nev'i 

1 Umumi butgeden yardim 

2 Muhtelif i§letme yaridati 

CETVELl 

3 Mutef errik hasilat ve teberru 

1936 
Mali yili 

muhammenati 
Lira 

450 000 

86 000 

64 000 

" - ' i • • • • 

1937 mali yili igin 
HiikumetQe Encumence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

450 000 

190 000 

56 502 

450 000 

90 000 

56 000 

UMUMl YEK0N 600 000 696 502 596 000 
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C - CETVELI 

Memuriyetin nevi 

Mudilriyet 

Umum miidiir 
» » muavini 

Mildiriyet kalemi 

Kalemsefi 

Muameldt 

Muamelat memuru 
Dosya memuru 
Katib 

* 

Ayniyat muhasiblitji 

Ayniyat muhasibi 
Ambar memuru 

Muhasebe 

Muhasibi mesul 
Tetkik memuru 
Muhasebe katibi 
Katib 
Mutemet 
' • % • > 

Fen htsim 

Fen kismi sefi (miihendis) 
Basmakinist 
Telsiz miitehassisi 
Telsiz basmakinisti 
Katib 

l§letme kismi 

Isletme §efi bas pilot 
( S. Sayisi : 214 ) 

Aded 

1 
1 

2 

1 

1 
1 
1 

3 

1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

1 

ttaret 

400 
250 

125 

125 
75 
75 

100 
75 

150 
100 
75 
75 
75 

300 
250 
250 
150 
75 

275 
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Menrariyetin nevi Aded tlcret 

Hasilat ve istatistik memuru 1 80 

' 2 

Sihhiye 

KuQiik sihhiye memuru 3 80 

Meydanlar 
Meydan miidiirii 

» memuru 
» » 

Pilot 
» 
» 
» muavini 

Ugucu makinist 
» » 

Yer makinisti 
Telsiz ba§memuru 

» memuru 
» » 
» makinisti 

§ofor 
Elektrikcj 
Marangoz 
Odaci 
BekcJ. 
Daimi amele 

2 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
6 

15 
6 
8 
2 
3 
6 
1 
1 
7 
6 

12 

93 

150 
120 
100 
225 
200 
180 
150 
150 
125 

80 
125 
100 

80 
80 
70 
80 
75 
30 
30 
25 

NAKlL VASITALARI KADROSU 

Aded Cinsi 

1 Amerikan yolcu tayyaresi 
4 Iki motorlu dragon rapit yolcu tayyaresi 
4 Dort » » » » » 
2 Mekteb tayyaresi Tigor Meth - Dragon fly tipi 
6 Otobiis (Ikisi yeni ahnacak) 
1 Kamyonet 
3 Motosiklet (Birisi yeni ahnacak) 
1 Motorbot 
2 Sandal 
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S. Sayisi :215 
Somanin Kozanli koyunden Saidogullarmdan Mehmed 
Alioglu Mehmedin oliim cezasma garptinlmasi hakkmda 
Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye encumeni mazbatasi (3/289) 

T. G. 
Bcqvekalet ID - XI - 1936 

Yazi i§leri mudihiiigu 
Sayt : 4/6390 

Biiyi'k Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Oldiirmek maddesinden suclu Memed Alioglu 1323 dogumlu.Memedin oliim cezasma carptinl-
masi hakkmda Manisa Agir ceza mahkemesinee verilen ve Temviz mahkemesi Birinci ceza dairc-
since tasdik edilen ve Teskilati esasiye kanunu mucibinee kanuni merasimi tamaralanmak iizero 
Adliye vekilliginin 18 - XI - 1936 tarihli ve Ceza ts U. Md: 396/274 sayili tezkeresilc ROICII ilam 
ye Ira ise aid evrak bilece sunulmustur. 

G-ereginin yapilmasim ve sonunun bildirilmesini rica ederim. ' . 
Bn.̂ vokil 

,- * " •' "'"' '" ~~" J. Inonii 

Adliye Encumeni Mazbatasi 

T. B. M. M. 
Adliye encumeni 1 -VI -1937 
Esas.No. 3/289 -
Karar No: 34 

Yiiksek Reislige 

Somanin Kozanli kbyiinden Cerkes Hasan lannda btedenberi gecimsizlik bulunan kayna-
kizi Hatice ile ayni kbyden Karacamliogullarm- nasi Haticenin viicudunu ortadan kaldrrmagi 
dan Sadik oglu Coban Hiiseyini taammiiden bl- tasavvur ve tasmim etmesi ve bu maksatla ko -
diirmekten suclu yine ayni kbyden Sait ogulla- yun otlatmakta olan mezbureyi kama ile miite-
rmdan Memet Ali oglu 1323 dogumlu Memet addid yerlerinden vurarak bldurmesi ve o ci-
hakkmda Manisa Agir ceza mahkemesinee veri- varda yine koyun otlatan -ve hadiseyi goren Qo-
len hukmiin tasdikim havi Temyiz mahkemei ban Hiiseyini de sucun canli delilini dahi orta-
Birinci Ceza Dairesinin 3 - X -1936 tarih ve 443 dan kaldirmak icin tabanca kursunu ile ve 
sayili ilami, miiteakip kanuni muamelenin ifasi sonra kama ile yaralamasi ve kafasmi kesmis 
icin Ba§vekaletin 19 - XI -1936 tarih ve 4/6390 olmasidir. 
sayili tezkeresile Adliye Enciimenine verilmek- Yapilan miizakere neticesinde mahkum Me-
le mezkur ilam ve dosya tetkik ve miitalea met Alioglu Mfemedin cezasmm hafiflestirilme-
olimdu. si ve degi§tirilmesini istilzam eden bir sebeb go-

Hadise: rulemediginden Teskilati esasiye kanununun 
Mahkum Memed Alioglu Memedin, ara- 26 nci maddesine-tevfikan cezanm infazma ka-





S. Sayisi: 216 
Rizenin Haremtepe koyunden Eminogllanndan Selimoglu 
Mustafanin oliim cezasma garptinlmasi hakkmda Ba§ve-

kalet tezkeresi veAdliye encumeni mazbatasi (3/282) 

T.C. 
Ba§vekalet 

Yazi i§leri mudurlugu 
Sayi: 4/6265 

13 -XI -1936 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Memed kizi Haciileyi tasarlayarak oldiirmekten suglu, 11 mayis 1327 dogumlu Emin ogullarmdan 
Selimoglu iMiistafanin oliim cezasile mahkumiyeti hakkmda Rize Agir ceza mahkemesince verilen 
ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilen ve Teskilati esasiye kannnunun yirmi 
altmci maddesi mucibince kanuni merasimi tamamlanmak iizere Adliye vekilliginin 12 - XI - 1936 
tarihli ve Ceza Is U. Md: 390/271 sayili tezkeresi ile gelen ilam ve bu ise aid evrak bilece sunul-
mustur. 

Gereginin yapilmasmi ve sonunun bildirilmesini rica ederim. 
Basvekil 
1. Inonil 

Adliye encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Adliye encumeni 

Esas No. 3/282 
Karar No 31 

1-VI -1937 

Yuksek Reislige 

Haremtepe koyunden Memed kizi Haculeyi den Memed kizi Haculeyi baskasindan gebe kal-
tasarhyarak oldiirmekten suclu Haremtepe ko-
yiinden Eminogullarmdan Selimoglu 1327 do
gumlu Mustafa hakkmda Rize Agir ceza mah
kemesince verilen hukmiin tasdikmi havi Tem
yiz mahkemesi birinci ceza dairesinin 3/X/1936 
tarih ve 1525 sayili ilami, miiteakip kanuni mu-
amelenin ifasi ioin Basvekaletin 13/XI/1936 
tarih ve 4/6265 sayili tezkeresile Adliye encii-
menine verilmekle mezkur ilam ve dosya tet-
kik olundu. 

Hadise: 
Mahkum Selimoglu Mustafanm, sevistigi 
ve mlinasebette bulundugu Haremtepe koyiin-

digi ve kendi iizerine kalacagi iddiasile 51-
durmege karar vererek diger suglu ve ayrica 
agir hapse mahkum ayni koyden 1333 do
gumlu Eminoglularmdan Eminoglu Hasan 
ile birlikte 1934 senesi martmm 14 ncii giinii 
mezbureyi evinden alarak cinsi miinasebetten 
sonra kama ve sair aletle dokuz yerinden ca-
navarca yaralamasi ve olmeden gommek su-
retile oldiirmesidir. 

Yapilan miizakere ve tetkik neticesinde 
mahkum Selimoglu Mustafa hakkmda hiik-
medilen cezanm degistirilmesi ve hafiflestiril-
mesini istilzam eden bir sebeb gbrulemediginden 
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Te^kilati esasiye kanunuiiun 26 nci maddesi Kayseri Manisa Bursa 
hiikmiine tevfikan cezanm infazma karar 11. F. Ferker R. Ince A. AkgiiQ 
verilmesi hususunun Umumi Heyetin tasvibine Kocaeli (JaziAntep Antalya 
arzma ittifakla karar verildi. R. Ak^a 0. A. Aksoy Numan 

Yiiksek Reislige sunulur. Balikesir Kyseri Urfa 
Adliye En. Reisi M. M. Katilb 0. N. Burcu R. Ozsoy F. Gokbudak 

Qorum Ankara Erzurum t§el Bursa 
Munir Qagil M. Okmen Fund Sirmm H. Ongun 8. Talay 
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S-Sayisi:21€ 
Suvari Yarbay $ahabettinin yarbaylik ve binba§ihk rrasib 
tarihlerinin duzeltilmesi hakkinda Ba§vekalet tezkeresi ve 

Mil!! mudafaa enctimeni ma2batasi (3/374) 

T. C. 
Basvekalet 10 - V - 1937 

Kararlar rnjfihdurliigu 
Suyi : 6/1583 

fciiyuk Millet Meclisi Yiilksek Reisligine 

Suvari Yarlbay §ehabettinin yaribaylik ve ibinbasilik nasib tariihlerinin diizeltilmesd haikikm-
da vaki olan miiracaati iizerine Zat isleri son tetkik encumenince bu isin Kamutaya arzi karar-
lastirtlmls oldugundan bahsile Milli miidafaa vekilligmden sureti ilisik 7/V/1937 tarihli 
tezkere ile gonderilen evrak aynen sunulmustur. 

Gereginin yapilmasma miisaadelerini arzederim. 
Basvekil vekili 

Br. E. Saydwn 

Yiiksek Ba^kanliga 

1 — Suvari Yarbay §ehabettin (327 - 26) 5/IV/1341 olan ibinbasilik nasbinm 31/VIII/1338 
tarihine ve 30/VHI/1932 olan yarbaylik nasbinm da 30/VHI/1931 tarihine diizeltilmesi hakkinda 
Zat islerinin son tetkik enciimenine ilisik olaraksunulan istidasi ile basvurmus ve encumenden 
sureti bagli 567 sayili karari almistir. 

2 — Daha evvel vekalete vaki olan miiracaatma karsilik olmak ve kendisine bildirilmek iize-
re Zat isleri dairesi baskanligma hitaben yazilan ve bir ornegi ekli bulunan 5/H/1937 tarih Ve 
90 Q31 sayili vekalet cevabmm sonunda adi gegenin dosyasmda terfiini tazammun eden hie, 
bir vesika ve inhasi bulunmadigi bildirilmis idise de sonradan «vrak mahzeninde yapilan arastir-
malar neticesinde evvelee bu yolda ge§en muamele ve muhafeerati ihtiva eden dosyasmin bulun-
dugu ve bu dosya i§inde kendisinin terfian taltifi hakkinda dahi inha teklifinin mevcud oldugu 
gorulmiis ve isbu evrak rabten sunulmustur. 

3 — Tetkik eneiimeninin kararinda bu isin Kamutaya arzi yazili oldugundan Yarbay §eha-
bettinin terfi durumunun Yiiksek Kamutayca bir hiikme baglanmasma buyruklanni arzeylerim. 

Zat isleri son tetkik mercii enciimmimn 567 sayili karari 

Milli amidafaa vekaleti zat isleri Sv. §. Md. yarbay §ehabettin 327 - 26 

Istiklal savasmda son taarruzun baslannda 1 nci ordu irtibat subayliginda ve muteakib hare-
katta ordu suvari bolugunde yabdigi fevkala.de hizmetleri iizerine baskomutanlik muharebesin-
den sonra riitbelerinde bir yili tamamlayan subaylarm birer derece terfileri suretile taltiflerinin 
teklif edilmesi hakkmdaki bas komu^anlik ernrinialmamis olan ordu ilk tanzim ettigi teklif defte-
rinde kendisinin sehven takdirname ile inha ettigini, 19 gun sonra baskomutanlik emirlerinin an-
lasilmasi iizerine takdirname ile olan inhasinin iptalile terfian taltifini istedigini, ayni karargah-
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da galisan arkadaslan hem takdirname ve hemdebir derece terfi suretile taltif ediirneteri uzerine 
ordu komutanligmm kendisinin de terfi suretile tesririni miikerreren taleb ettigi halde buimn ya-
pilmadigini, bu suretle yapdigi hizmetlerin miikafattiz kalmasi yuziinden emsalinden geri kal-
digini iddia ile binbasilik nasbmin 31 agustos 338 ze ve buna gore de yarbaylik nasbmin degisti-
rilmesini isteyen yarbay §ehabettinin dilegi ve dosyasi arastrrcldi. 

Yarbay §ehabettinin istiklal harbinin son harekati taarruziyesinde ifa ettigi fevkalade hizmetle-
rinden birinci ordu komtitanliginca Esmede 7 eylul 338 tarihinde tanzim kilinan ilk defterde tak
dirname ile taltifinin inha edildigi anlasilmistrr. Muahharan son riitbelerinde bir seneyi tamamla-
yan ve fevkalade hizmetleri goriilen subaylarin birer derece terfi suretile taltiflerinin teklifine 
dair baskomutanlik emrini alan .ordu mumaileyhin emsaline nisbetle ifa ettigi hizmetleri terfian 
taltifini icab ettirmekte oldugunu goz oniinde bulundurarak 27 eylul 338 tarihinde mesbuk tak
dirname inhasinm iptalini ve terfian taltifini teklif etmistir. Ordunun isbu teklifine (bidayette emri 
mahsus verilmeden vaki inhalar uzerine yapilan mahdud mukerrer taltife bakarak emir telakki-
sinden sonra da buna devam etmek caiz ve mumkiin olamiyacagi ve iki defa taltifin terfiat mik-
darmi pek ziyade tezyid edeeegi cihetle bunun yapilmamasi baskomutanlik emirlerinden oldugu) 
kaydile §ehabm terfian taltifi hakkmdaki orduteklifinin cebhe komutanligmca kabul edilmedigi 
tesbit olunmustur. 

Filhakika ayni hizmetten dolayi hem takdirname ve hem de birer derece terfi edilmis ayni ka-
rargahda emsali olduguna ve fakat §ehabettinin terfii m;ukerrer taltifati men eden cebhe komu
tanligmm yazilan uzerine yapilamadigma kanaat getirilerek bu terfi isinin Millt Mudafaa veka-
letince Biiyuk Millet Meclisinin yiiksek takdirine arz edilerek hakkmda bir karar almmasma itti-
f akla karar verilmi^tir. 

Milli Miidafaa Enciimenl mazbatasi 

T. B. M. M. 
Milli Miidafaa Entiimeni ';', l-TI-1937 

Karar No. 38 
Esas No. 3/374 

Yiiksek Reislige 

Siivari Yarbay S^ahabettinin yarbaylik ve bin
basilik nasib tarihlerinin duzeltilmesi hakkinda 
vaki olan muracaati uzerine Zatisleri son tetkik 
merci encumenince bu isin Kamutaya arzi ka-
rarlastinlmis oldugundan Ibahsile M. M. vekilligi-

nin tezkeresine bagli evrakin aynen gonderildigine 
ve gereginin yapilmasina dair Ba^vekaletin 19 - V -
1937 tarih ve 6/1583 numarali Encumenimize ha-
ivale edilen tezkeresji ve ibagli evraki M. M. Ve-
kaleti Siyasi miistesari ve aid oldugu dairesi ome-
muru (hazir oldugu halde okundu ve goru^fiildu: 

Yarbay §ahalbettinin istiklal hanbinin son ha
rekati taarruziyesinde ifa ettigi fevkalade hizmet-
lerinden dolayi Orkomutanligmca bir sfeneyi ta-
mamlayan ve fevkalade hizmetleri goriilen subay

larin ibirer derece terfii suretile taltifinin teklifine 
dair Basfeomutanligin emrini almadan takdirname 

ile taltifi inlha edildigi ve bilahara terfii igin yapt-
lan teklifatin da takdirname ile taltifinden do
layi kabul edilmedigi ve fakat ayni Karargahta 
hem takdirname ve hem de birer derece terfi et-
tirilmis emsali bulundugu ve kendisinin yararli-
gindan dolayi terfi edememesi imikerrer talti* 

f ati men eden eephe Komutanligmm yaizilari uzeri
ne yapilmadigi snon tetkik mercii Encumeninee ka
naat getirilerek keyfiyetin Yiiksek Meclisiin tak
dirine birakildigi anlasilmistir. 

(<erek son tetkik mercii enciimeninin kararnia 
ve gerekse M. M. Vekiliginin Basvekalete yazilan 
tezkeresine M. M. Vekaletinin Siyasi miistesari ile 
vekillet •nienmrunun verdigi izahata nazaran ismi 
gegen Sahalbettinin magduriyeti telafi edilmek iize-
re binbasilik ve yarbaylik nasiblarcnm tasftiihine 
Eneiimenimizce de kanaat getirilerek karar veril-
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Yiiikseik Heyetin tasvilbine arzedilmeik iizere 
Sayin Ba§kanliga snnulinu^tTir. 
M. M. En. Rs. 

Diyarbefcir 
K. Sevilktekin 

Antalya 
C Mengiliboru 

M.M. 
Erzurum 
§. Kogak 
Balikesir 
C. Esener 

Ka. 
Samsun 

R. Barkm 
Bilecik 
8. Bozok 

Qoruh. Elaziz Erzurum 
Astm Us A. 8. Ohkay A. AJcyurek 
Istanbul Kocaeli Manisa 

Dr. Gl. H. $.Erd N. BozaUk K. N. Duru 
Mugla Sinob Tekirdag 

iV. Tuna C. K. Incedayi R. Apak 
Tokad Urfa Tozgad 

H. Konay A. Yazgan C. Arat 

)>&<{ 
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