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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Van mahkemesi piyade mübaşiri İsmail Ere ait 
Arzuhal encümeni mazbatası üzerinde bir müddet 
müzakere cereyan ettikten sonra, 

Buenos Aires posta kongresi kararlarını havi se
netlerle, 

Milletlerarası Telekomünikasyon ve Radyokomü-
nikasyon protokollerinin tasdikma dair kanun lâyiha
ları kabul edildi. 

Askerî ceza kanununun 48 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi 
icra edildi. Cuma günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reisvekili 
Bursa 

Refet Canıtez 

Kâtip 
Bingöl 

Necmeddin Sahir 

Kâtip 
Niğde 

Cavit Oral 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/622) (Bütçe encümenine) 

2 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı bir numa
ralı cetvelin Maarif vekâleti kütüphaneler kadrosun
da unvan değişikliği yapılması hakkında kanun lâyi
hası (1/623) (Bütçe ve Maarif encümenlerine) 

3 — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından ve
rilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâti-
le idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası (1/624) (Maliye, Bütçe ve 
iktisat encümenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Askerî muhakeme usulü kanununa ek kanun 

lâyihası ve Millî müdafaa ve Adliye encümenleri maz
bataları (l/5tîS) (Ruznameye) 

5 — 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/622) 
(Ruznameye) 

6 — Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi 
sinlerine dair olan 2169 sayılı kanunun 2 nci madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/598) 
(Ruznameye) 

7 — inhisarlar umum müdürlüğü teşkilât kadro
larına müteallik kanun lâyihası ve Bütçe ve Gümrük 
ve inhisarlar encümenleri mazbataları (1/264) (Ruz
nameye) 

8 — Ordu subaylar heyetinin terfiiıte ait 2162 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesnin E fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa en
cümeni mazbatası (1/620) (RuznameyeJ 

KÂTİPLER 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REÎS — Dr. Mazhar Germen. 
Vedit Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir (Bingöl). 

REÎS — Celse açılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun lâyihası ve Ziraat, Dahiliye ve Adliye en
cümenleri mazbataları (1/409) [1] 

REİS — Kanun lâyihası Ziraat vekâletinden 
sevkedilmiş olması itibarile Riyasetin kararı, 
esasi encümeninin Ziraat encümeni olduğudur. 
Binaenaleyh onun mazbatasının mevzuu müza
kere olması lazımdır. 

[1] 172 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı?.. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Söz istiyorum. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Beis Bey, usul 

hakkında, söyliyeceğim. Zannederim arkadaşı
mın sözü esas hakkındadır. Ben müzakere olu
nacak mazbatanın hangi encümen mazbatası ola
cağı hakkında söyliyeceğim. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Ben de usul hak
kında söyliyeceğim için, rica edeceğim. (Gülme
ler). 
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FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Pekâlâ. 
GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka

daşlar; çok mühim bir mevzu üzerinde gelmiş 
bir kanun karşısındayız. Hakikaten memlekette 
büyük bir ekseriyeti teşkil eden çiftçileri, bil
hassa köylüleri muztarip eden bir meselenin kar
şısındayız. Bu meseleyi halledecek bir kanun 
çıkarırsak cidden kendimizi bahtiyar sayalım. 
Arkadaşlar, meselenin mevzuu eski tabiri ile 
asayişi ziraî, yeni tabirile çiftçi mallarının ko
runmasıdır. Mesele çiftçi mallarının emniyeti 
işidir. Binaenaleyh emniyet işlerile mükellef teş
kilât, Devlet teşkilâtı içinde neresi ise bu işte 
de tabiatile salâhiyet oranın olması icabeder. 
Arkadaşlar, hepimizce malûmdur ki, memle
ketin emniyet ve asayişile meşgul olacak bir teş
kilâtımız vardır. Bu emniyet ve asa
yiş işinde, emniyet işinde tabiatile 
yalnız malın korunması, yalnız çiftçi 
mallarının korunması değil, sanatkâr malları
nın tüccar mallarının korunması velhasıl bütün 
malların, ve gayri menkul bütün malların ko
runması mevcuttur. Bu korunma işi bundan iba
ret de değildir. Aynı zamanda ırzın da, canın da 
korunması lâzımdır. Binaenaleyh bu çiftçi mal
larının korunması,umum umumî korunmadan bir 
parçadır. Şu halde korunma işile mükellef teş
kilât, bu işle de vazifedar bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, önümüze gelen bu lâyiha içinde, 
bir Hükümetin teklif ettiği lâyiha metni, bir 
Ziraat encümeninin hazırladığı metin, bir Da
hiliye encümeninin hazırladığı metinle, bir de 
Adliye encümeninin hazırladığı metin mevcut
tur. Bu dört tane metnin aşağı yukarı hepsi 
ayrı, ayrıdır. Hepiniz okumuşunuzdur, burada 
asıl işlenecek, elenecek dert halledilmesi lâzım 
gelen mesele nedir, evvelâ bu meseleyi mevzuu-
bahs edelim. 

Bu meseleyi teşrih ettikten sonra, bu metin
lerden hangisi en çok bu işi hallediyorsa onun 
üzerinde duralım. Arkadaşlar bu gün çiftçi 
mallarının korunması işi ile köylerde köy teş
kilâtı meşguldür. Biliyorsunuz elimizde bir köy 
kanunu var, bu kanun köylerde bir köy idaresi 
kurmuştur. Başmda muhtar ve bir ihtiyar mec
lisi vardır. Şimdi bu muhtar ve ihtiyar meclisi 
bu kanunla; çiftçi mallarını koruma kanunu ile 
yapmak istediğimiz işi yapmakla mükellef bir 
idaredir. Yine bu idare bu işlerde kullanılmak 
üzere bir de korucu teşkilâtına maliktir. Bu 
gün köy idareleri elinde aşağı yukarı 80 - 90 bin 
korucu bulunuyor. Bu teşkilât, bu idarenin 
emrinde, zamanlarının çoğunu bu koruma işle
rile geçirmektedir. Yalnız kasaba ve şehir mm-
takalarmda bu teşkilâtta bir zaaf vardır. O da 
kasaba mmtakalarmı belediye sınırları içerisin
de, beldenin haricinde, yani belediye binaları 
ile belediye sınırları arasında kalan kısımlar
dır. Buralarda emniyet ve asayişle meşgul ol

mak üzere kır bekçileri teşkilâtı vardır. Köyler
deki korucu teşkilâtı muhtar heyetine tâbi bir 
teşkilât olduğu halde bu kır bekçileri teşkilâtı 
vaktile mahalle muhtarlarına bağlı bir teşkilât 
iken muhtarlıklar kaldırıldıktan sonra jan
darmaya bağlı olarak kalmıştır. Halbuki köy 
idarelerine ziraî asayiş işlerinde hayli salâhiyet
ler verilmiştir. Meselâ köylüler arasında vukua 
gelen zarar ve ziyanları halletme, ziraat 
işlerindeki kalkınma işleri, köy kanununun 
gösterdiği şekilde muhtarlar ve ihtiyar heyetle
rine verilmiş olduğu halde, şehirlerde bu işler, 
belediye kanunu ile belediyelere tamamen veril
miş değildir. Bundan dolayı bu işin sakat tarafı 
yalnız bu ciheti kalmaktadır. Şimdi memleket
te bu çiftçi mallarını koruma işlerinde köylerde 
köy teşkilâtı, korucu teşkilâtı ve şehirlerde de 
kır bekçileri mevcut olduğu halde yine gelen 
lâyihada, Dahiliye encümeninin ki müstesna ol
mak üzere, gerek Hükümetin teklifinde, gerek 
Ziraat encümeninin ve gerekse Adliye encüme
ninin, hazırladıkları tekliflerde yeni bir teşkilât 
meydana çıkarılmaktadır. O da köylerde yine 
ihtiyar meclisleri, buna mukabil şehirlerde ko
ruma meclisleri yapılmaktadır. Bunların em
rine bir de bekçi teşkilâtı meydana getiriliyor. 

Arkadaşlar, şimdi köylerde muhtar, ihtiyar 
heyeti mevcut olduğu ve bunların emrinde 80, 
90 bin müsellâh korucu teşkilâtı bulunduğu 
halde bunların yanı başında yine bu işleri göre
bilecek 80 - 90 bin kişilik bekçi teşkilâtı yap
mak, ne dereceye kadar doğru olur? 80 - 90 bin 
bekçi demek çiftçiye en az 8 - 9 milyon lira 
yüklemek demektir. Şimdi koruyucu teşkilâtı 
varken, bir de ayrıca bekçi teşkilâtı yapmak za
ittir. Bu yeni lâyihalar ile yeni korunma teşki
lâtı yapılmaktadır. Biliyorsunuz belediye hu
dutları içinde bir belediye idaresi vardır. Be
lediye idaresinin belediye meclisinden maada 
bir belediye encümeni de vardır. Belediye en
cümeninin ve belediye meclisinin kendisine mah
sus olan vazife ve salâhiyetleri sayılmıştır. Şim
di bu vazife ve salâhiyetlerle mücehhez bir teş
kilât mevcut olduğu halde bunun yanıbaşmda 
tıpkı belediye teşkilâtı gibi yeni bir teşkilât 
yapmak bilmem ne dereceye kadar doğru olur. 
işte yeni yapılmak istenilen bu teşkilât memle
kete en az 8 - 9 milyon liraya mal olacağı gibi 
mevcut bulunan idare teşkilâtını karmakarışık 
edeceğinden böyle bir teşkilât yapmaktansa 
mevcut teşkilâtı takviye etmek en hayırlısı olur. 
Bu büyük bir karışıklık yapacağından dolayı-
dır ki, Dahiliye encümeni bunu kabul etmedi ve 
ondan dolayı kendi lâyihasını hazırladı. Bir 
emniyet, bir koruma işi olan çiftçi mallarını ko
ruma işinde de en konpetan Dahüiye encümeni
dir. Bundan dolayı Dahiliye encümeni mazbata
sının müzakere mevkiine konmasını teklif ede
rim. 
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ADLİYE E. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon

guldak) — Dahiliye encümeni mazbata muhar
riri arkadaşımız, Dahiliye encümeni metninin 
müzakereye esas tutulmasını teklif ettiler ve 
bunu teyit edici deliller ileri sürdüler. Bende
niz ayni mevzua dair maruzatta bulunmak is
terdim. Kendileri dediler M, ziraî asayiş mev
zuudur, asayiş işi ise bir emniyet işidir, hattâ 
Yalnız ziraî asayiş değil, kendi tâbirlerini kul
lanmıyorum, sanatkâr ve tüccar mallarının 
korunması, menkul ve gayrimenkul malların ko
runması, daha ileri gittiler, malın ve ırzın ko
runması, meselesidir, dediler. Biz, lâyihada 
hiç bir veçhile böyle mahiyet görmüyoruz. Bu 
hususu esbabı mucibemizde tebarüz ettirmeği 
bir vazife bildik. Yani mevzu, asayişi temin 
değildir. Çok şükür ki, bu asayiş geniş mikyas
ta temin edilmiştir. Bunu samimiyetle arzede-
rim; Cumhuriyetin en esaslı tahakkuk ettirdi
ği meselelerden biri, asayişin teminidir. Kaldı-
ki, kendilerinin iddia ve müdafaaları veçhile, bu 
lâyiha malın ve ırzın korunmasına müteallik bir 
lâyiha ise, Dahiliye encümeni bunu ko
ruyacak ne gibi hükümler koymuştur? 
Bu hususa ait yani sanatkâr ve tüccar mal
larıma korunmasına ait bir tek hükme te
sadüf etmedik. Yalnız bir fıkra vardır, daha 
doğrusu bir tek fıkra vardır, o da gönüllü ko
rucu fıkrası. Dahiliye encümeni metnine nazaran, 
zannederim 7 nci maddede «Lüzumlu görülen 
köy ve belediyelerde, kaymakam veya valinin 
müsaadesile, eli silâh tutan halktan muhtar veya 
belediye reisi tarafından gönüllü korucular teş
kil olunabilir». 

Arkadaşlar, muntazam bir Devlet teşkilâtın
da, vazifeleri ve disiplini taayyün etmiş zabıta 
ve emniyet teşkilâtı haricinde, başı bozuk olan
lara silâh dağıtıp emniyeti korumak, acaba asa
yiş teminine mi matuf olur, yoksa tam bir 
anarşi mi tevlit eder?. Bizim kanaatimiz şudur 
ki; böyle bir vaziyet tam manasile anarşi do
ğurur. Kaldı ki, müzakeresini istedikleri met
nin diğer bir maddesinde, gönüllü koruculara 
memur imtiyazları verilmiştir. Gerek muhake
me mercii gerek ifa ettikleri vazifedeki salâhi
yetleri itibarile bir memurdurlar. Şimdi mesuli-
yetsiz bir takım başı bozuk adamlara silâh da
ğıtıp, salâhiyet verip asayiş temin etmek, zan
nederim ki, maksadım hilâfına bir netice verir. 
Bu itibarla biz bu projede, umumî emniyet ve 
asayişi korur bir mahiyet görmedik. Buna lü
zum da hissetmedik. Mazbatamızda bu hususu 
da zikrettik. Esas hedef şimdi arzedeceğim şe
kilde M, Hükümet de o şekilde sevketmiştir 
çiftçi mallarına bazı zararlar ihdas ediliyor, kas
tı veya gayrı kastî. Meselâ harmanı yakılıyor, 
malı çalmıyor, biran evvel bu tazmin edilmelidir. 
Niçin bu tazmin edilemiyor du? Çünkü şahit, 
yarın benim başıma da gelecek diye korjnıyor 
ve şehadetten çekiniyordu. Elde dettl olmazsa ı 

mahkeme hüküm veremez. Biz böyle! olduğuna 
müteşekkir olmalıyız. Bu, adeta bir ziraî sigor
ta mahiyetinde, yani bu zararların niüştereken 
ödenmesine ve faillerinin biran evvel bulunma
sına yardımedecek tedbirlerin alınmasını Hükü
met teklif ediyor. Bu tedbirlerle, iras edilecek 
zararların önlenmesine ve yapılan zararların 
tazminine imkân verilmektedir. Malûmu âliniz 
bu zararların tesbit ve tazminini temin cihetine 
gitmek temamen adlî bir mevzuudur. Hatta 
müsaadenizle söyliyeyim, ziraî bir mevzu dahi 
değildir. Burada ziraata ait usullerin tesbiti 
mevzuubahis değildir. Ziraat ancak ziraî usul
lerin ne suret ve şekillerle tatbik edileceğini 
gösterir. Halbuki bu, ziraat mahsullerine iras 
edilen bir zararın nasıl tazmin ve telâfi edile
ceğini göstermesi itibarile bu, münhasıran adlî 
bir mevzudur. Bu esasları tesbit ederken biz, 
Adliye encümeni, ziraî hususlarda yalnız Ziraat 
encümeninin metnini esas tuttuk.Adîiye encü
meninde, bunları madde halinde tesbit eder
ken, Ziraat encümenindeki arkadaşlarımızı da 
davet etik. Kendileri bizimle tam bir muta
bakat halindedir. Dahiliye encümeninin mazba
tasının esas tutulmaması, bazı fazla hükümleri 
ihtiva eylemesindendir. Bittabi biz banları tes
bit ederken Dahiliye encümeninin mazbatasın
dan da çok geniş mikyasta istifade erttik. Ya
ni bir çok maddelerimizde bunlara istinat ettik. 
Fakt mevzu harici olan hususları derç etmeği 
mahzurlu gördük. Bu, mevzu harici telâkki et
tiklerimize dair bir kaç misal arzedersem mesele 
daha vuzuhla belirmiş olur. Dahiliye encümeni 
metninde, bu zarar ve ziyandan başka bir de 
ödünç para davaları mevzuu bahistir. Halbuki 
Hükümet lâyihasında böyle bir şey yoktur. 

Ödünç para, yüz liraya kadar ödünç para 
davaları, eğer adlî teşkilâtımız bunu lâyikile 
ifa edemiyorsa, bunun yeri burası değildir, 
adlî usul ve kanunlarımızı ona göre tadil ede
lim. Sonra deniliyor ki; her nevi hudut, ark, 
su ihtilâflarını halletmek ve fuzulî işgal ve niza 
davalarına bakmak... Bu gibi davaların miktar 
ve kıymeti de tayin edilmemiştir. Hudut veya 
gayrimenkulun fuzulî işgali davaları mevzu-
bahs olacaktır. Belki bu işgal edilenin kıymeti 
50 bin liradır. Bir çiftlik davası mevzubahs 
olduğu zaman, buna bakmak salâhiyetini ihtiyar 
meclislerine bırakmak, herhalde faydalı bir 
şey değildir. Çünkü ihtiyar meclisleri, ne ehli
yet bakımından ne bitaraflık bakımından ve ne 
de kanunlara vukufiyet bakımından, icap eden 
salâhiyeti haiz değildirler. Daha buna mümasil 
bir çok şeyler zikredilebilir. Yasaklar koymak; 
bu teşriî bir salâhiyettir. Sonra para cezası, 
ceza tayin etmek, bu gibi sebepler dolayısile 
Adliye encümeni mevzu dahilinde bulunmayı 
tercih etmiş ve Hükümetin teklifi dahilinde, 
çiftçi mallarına yapılan zararları derhal tazmine 
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medar olacak hükümleri koymağı faydalı gör
müştür. Ziraat encümeni de bizimle mutabıktır. 
Bu itibarla Adliye encümeni metninin müzake
reye esas tutulmasını rica ederim. 

BEİS — Müsaade buyurursanız, sekiz zat 
daha usule dair söz almış bulunuyor. Herkes lâ
yihanın muhtelif maddeleri üzerinde kendi nok-
tai nazarını kabul ettirmek istiyor. Binaen
aleyh bu hususta nizamnameye tâbi olarak, han
gi vekâletin kanunu ise ona karşılık encümenin 
mazbatasının müzakereye esas olacağı tabiidir. 
Gerçi Heyeti umumiyenin ayrıca alacağı hususî 
bir karara hiç kimsenin mani olmasına ihtimal 
yoktur. 

Eğer iki zatin verdiği izahat, üzerine Heyeti 
Celile bu mesele üzerinde, riyasetin tebliği ha
ricinde olarak, ayrı bir karar almak veya te
yit etmek arzusunda ise, altı zatin daha söz söy
lemesi uzun olacaksa, hangi lâyihanın müzake
reye esas olması .... (Gürültüler) . 

KEMAL TURAN (İsparta) — Lâyihanın mü
zakere edilmemesi için takrir vardır. 

REİS — Müsaade buyurunuz. Bendeniz mü
zakerenin teshili maksadile arzettim. Heyeti 
Celile eğer Ziraat encümeni ile Adliye encüme
ninin yekdiğerine mutabık olduklarını kürsüden 
ifade etmelerini muvafık bulurlarsa, evvel emir
de lâyihanın muhtelit bir encümene havale edil
mesine dair olan takriri ... (Hayır sesleri). Mü
saade buyurunuz, bu takrir kesri müddeti icap 
ettiren bir teklif olduğundan reyinize arzetmek 
mecburiyetindeyim. O takriri bir defa bu mü
nakaşanın haricine çıkarmak istiyorum. Bina
enaleyh, evvelâ bu takriri okutacağım. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Reis Bey, Müsaade buyurunuz, malın sahibi 
biz sayılıyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Lâyihanın Dahiliye, Adliye, Ziraat ve İktisat 

encümenlerinin beşer azasından mürekkep bir 
encümene tevdiini teklif ederiz. 

İsparta Antalya 
Kemal Turan Rasih Kaplan 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Takrir kabul edil
miştir. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Efendim, 
anlaşılmadı, ayağa kalkmak suretile yapılsın. 

2 — İzmir vilâyeti hususî idaresince yapıla
cak istikraza Hazinenin kefaletine dair kanun lâ
yihası ve Maliye, Bütçe ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (1/557) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

[1] 173 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Arkadaş
lar, şimdi müzakeresine başlanılmak üzere olan 
bu lâyiha, bize idarei hususiyelerimizin bünye
lerinde, son zamanlarda görülen bir sıkıntıyı ve 
ıstırabı açığa vurmak bakımından cidden üze
rinde ehemmiyetle durmağa değer bir mevzua 
temasımızı temin etmiş oldu. Üç encümenin tet
kikinden geçmiş olan bu lâyihanın esbabı mu-
cibeleri tetkik edildiği zaman hepimizin de he
men ehemmiyetle, ısrarla üzerinde durduğu 
nokta, İzmir idarei hususiyesi tarafından istik
raz edilecek olan bu paranın ne şekilde karşıla
nacağı meselesidir. 

Filhakika İzmir idarei hususiyesi, istikraz 
etmek mecburiyetinde bulunduğu bu 300 bin li
radan maada senelerdenberi birikmiş olan 712 
bin lira gibi mühim bir borç yükü altında da 
bulunmaktadır. Yine encümen mazbatalarından 
anladığımıza göre gelecek senelerde hasıl ola
cak varidat fazlalarile İzmir idarei hususiyesi-
nin eskidenberi birikmiş olan 712 bin lira bor
cu itfa edilecektir. Fakat yeni istikraz etmek 
ıstırarında kaldığı 300 bin liranın ne şekilde 
itfa edileceği mazbatadan kolayca anlaşılamı
yor. 

Arkadaşlar, İzmir idarei hususiyesini bu şe
kilde 300 bin lira borçlanmağa mecbur eden 
sebepler, bu idarelere kanunlarla tahmil edilmiş 
olan ve normal bütçelerinde yer alması lâzım 
gelen bir takım külfetlerin masraflarını karşı-
ayacaktır, yani normal bütçenin açığını kapat
mak için İzmir idarei hususiyesi böyle bir istik
raz mecburiyetinde kalmıştır. Arkadaşlar, nor
mal bütçelerin açıklarını kapatmak için istikraz 
yoluna gitmenin ne kadar sakat ve ne kadar 
çürük bir çare olduğunu hepiniz takdir buyu
rursunuz. Fakat derhal ilâve edeyim ki bu gün
kü şerait içinde İzmir idarei hususiyesi bundan 
başka bir çare bulamamıştır ve kanunî vecibe
lerini yerine getirmek için bu borcu yapmağa 
muztar kalmıştır. Arkadaşlar, bu dert bu gün 
yalnız İzmir idarei hususiyesinin bir derdi de
ğildir, bu ona münhasır bir dert değildir. 

Diğer idarei hususiye bütçelerinde bir açık 
yoksa ki, bunu katiyen zannetmiyorum, bunlar 
kendilerine mevdu olan bir çok vecibeleri, kül
fetleri ve vazifeleri ihmal ederek ve yeni bir 
takım hizmetlerden içtinap ederek belki böyle 
açıkla karşılaşmamışlardır. Bunlarm ne kadar 
istirap ve sıkmti içinde bulunduklarını pek alâ 
biliyoruz. 

Arkadaşlar; malûmunuzdur ki idarei husu-
siyeler memleketimizde 1329 senesinde, aşağı 
yukarı 30 sene evvel kurulmuş ve idarei umu-
miyei vilâyat denilen bir kanunla vazife ve 
salâhiyetleri tesbit edilmiştir. O zamandan bu 
zamana kadar bu idarelerin salâhiyetleri o ka
dar tahdit ve takyit edilmiştir ki ve kendilerine 
o kadar fazla hizmetler tahmil edilmiştir ki, bu 
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idareler vecibelerini yerine getiremez bir hale 
gelmişlerdir. Malûmunuzdur ki idarei hususi-
yelerin varidatı muayyendir. Devlet bütçeleri 
yapılırken evvelâ masraf bütçesi esas tutulur. 
Amme hizmetleri için sarfetmek istedikleri pa
ralar nazarı dikkate alınır. Eğer varidat bütçe
sinde bir açık varsa Devlet vergilerle bu açığı 
kapar. Fakat idarei hususiyeler, maalesef, vergi 
tarh ve varidat bütçelerini arttırmağa mezun 
değillerdir. İşte ıstırap buradan doğmaktadır. 
Bir kaç misalle fikrimi daha iyi izah etmek için 
müsaadenizle bir kaç rakam arzedeyim: Son za
manlarda çıkan tevhit ve teadül kanunu ile ba
rem kanunu idarei hususiye bütçelerine ki - bun
ların tutarı 40 milyon liraya yakındır - bir bu
çuk milyon liraya yakın mühim bir yük daha 
tahmil etmiştir. Sonra Beden terbiyesi kanunu 
bu idarelere 800 bin lira kadar bir yük yüklet
miş oluyor. Bundan başka muvazenei umumiye 
tarafından kabul edilmiyen bir çok gayri mel
huz masraflar ve hizmetler vardır ki, mütemadi
yen bu zaif idarelerin omuzlarına yükleniyor. 
Arkadaşlar, idarei hususiyelere sıhhat işlerine 
sarfedilmek üzere alkollü içkiler inhisarı his
sesi olarak verilen 500 000 liraya mukabil bu 
idareler sıhhat işlerine 3 000 000 lira para sar-
fetmektedirler. Kezalik maarif tahsisatı 
12 000 000 olduğu halde ilk tahsil masrafı olarak 
14 000 000 lira para sarf etmektedirler. İşte ar
kadaşlar, maruzatımı hulâsa ederek diyeceğim 
ki; idarei hususiyelerin bu gün sabit, muayyen 
ve değişmeyen ve hattâ bazan mahallî ve ikti
sadî vaziyetler dolayısile fenalaşan bütçeleri bu 
gün kendilerine yüklediğimiz yükü kaldıramıya-
cak hale gelmişlerdir. Bendeniz rica ediyorum, 
bu mevzuu ele alalım, şimdiye kadar kendilerin
den büyük hizmetler gördüğümüz bu idareleri 
kuvvetlendirelim, yeni varidat kaynaklarile teç
hiz edelim, üzerlerindeki fazla yükleri kaldıra
lım. Temennim bundan ibarettir. Bu maruza
tımla istediğim şey; bu kanunun reddini teklif 
etmek değildir. Çünkü arzettiğim gibi İzmir be
lediyesi, idarei hususiyesi nâçar kalmıştır, istik
raz usulünden başka çare bulamamıştır. İda
rei hususiyeleri her yerde inkişaf ettirecek ted
birleri düşünelim. Dahiliye vekâletimiz bu ted
birleri lâyiha şeklinde getirsin. Mevzu ile meş
gul olp.hm. Temennilerim bundan ibarettir. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da başka söz isteyen var mı? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, İzmir hakkında, istenilen para bir borç 
paradır, , yani borç isteniyor, yardım değildir, 
Kanunun mahiyeti budur. Bütçe encümeninin 
mazbatasını okuyacak olursak bunun aleyhinde 
bulunmamak lâzımgelir. Ve bu meseleyi biran 
evvel çıkarıp İzmir gibi bu parayı ödemek kud
retinde bulunan bir vilâyetimize vererek onu 
bu sıkıntıdan kurtarmak lâzımdır. Yalnız te
essüfe şayan olan, senelerdenberi tera-
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küm eden bir borçtan halledilmesidir. 
Zannederim beş altı senedenberidir. Bu bil
hassa muallimlerin mesken bedellerine dokun
duğundan dolayı hakikaten esef0 şayandır. 
Soruyorum arkadaşlar, neden naiia memuru, 
idarei hususiye memuru ve diğer mamurlar ma
aşlarını alırken yalnız hocalar alajnasm? Asıl 
l -zım set çekeceğimiz şey budur. 

Bu borcun birikmesi eski bir idM hatadan 
ileri gelmiştir. O da 700 küsur bin Jira.dır. Bu 
borç, ödenmek üzere bizden istenmektedir. İz
mir, bunu ödeyecek bir yerdir ve İtzmir haki
katen bu paraya ihtiyacı olan bir ivilâyetimiz-
dir. Ben bu paranın verilmesini ric$, ediyorum. 

AVNÎ DOĞAN (Çankırı) — arkadaşlar, 
hâdiseyi iki noktai nazardan mütaleb, etmek za-
ruretindeyiz; birisi: İzmirin bu güikü vaziye
tinin icabıdır. Bir de bu vaziyetin, öjiğer ve yal
nız İzmire münhasır bulunmayan büiün vilâyet
lerimiz ve hususî idarelerimizi alâkadar eden ci
hettir. 

İzmir vilâyetinin bu günkü majlî vazyeti; 
bir milyon lira borcu vardır. Buiıa mukabil 
bir kaç milyon lira da bakayası mevcuttur. Bu 
bakaya tasfiye edilmiş bir borç değildir. Haki
kî kıymetini bilmiyoruz. Fakat iyi %ir idare ve 
iyi bir çalışma ile eldeki Devlet makâJiizması iyi 
işlerse bu paranın mühim bir kısmıj tahsil edi
lir. İzmir tedricen kendisini düzeltıjaeğe doğru 
gider ve bu borcunu karşılayabilir. 1 Fakat hâ
dise bununla bitmiş olmuyor. îzmirej verikn bu 
para bu hastalığın yalnız zararını tedaviye kâfi
dir. Asıl hastalığın bünyesini tedaf i için doğ
rudan doğruya bir tedbir olmuyor. IBu gün el
de mevcut kanunlara göre, hususî idarelere tah
mil edilen vazifeleri eldeki varidatla I karşılama
ğa imkân yoktur. Varidat sabit, hattâ iktisadı 
ve siyasî sebeplerle mütemadiyen düşmektedir 
veya mütevazin bulunmaktadır. Bu£a mukabil 
hizmet ve külfet mütemadiyen artmaktadır. 
Her çıkan kanun hususî idarelere yajni bir kül
fet tahmil etmektedir ve kendisine ijıir karşılık 
da vermiyor. Demin değerli arkadanım Doktor 
Muhtarın izah ettiği gibi, hususî I idarelerin 
elinde bellibaşlı bir varidat; yol parafeı, arazî ve 
mesken vergileridir. Ehemmiyetli ojlarak bun
lar vardır. Bunun dışında; ispirtol^ı içkilerde 
hissesi vardır, taş ocakları ve sairejden hissesi 
vardır. Fakat bunlar gayet cüzidijr. Bunlar 
bütçelerinin onda birini bile tutmıyin varidat
tır. Bu gibi varidatı olmakla beraber) esas itiba-
rile kendilerinin karşılamak mecburiyetinde kal
dıkları hizmetlere kifayet etmemekledir. Bu, 
10 - 15 senedenberi Meclisçe, Hükümetçe ve bü
tün memleketçe bilinen bir hakikat olduğu 
halde bir türlü bu derdi kesip atm^ık imkân 
ve cesareti gösterilememiştir. Bundaki on sene 
evvel, hatırlarsınız, yine aynı vaziyet hasıl ol
muştur, muallimlere maaş veremijfecek mev-
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Me düştük. Bir encümen yapıldı, bu alâkalı 
encümen çok şayanı dikkat bir rapor verdi. Bu 
rapor üzerine hususî idarelerin ıslâhı meselesi 
bir memleket meselesi telâkki edildiği halde, en 
az on senedenberi bunun üzerinde büyük bir 
terekkî kayit edilmemiştir. Yalnız son zaman
larda bir iki senedenberi bir hizmet tahmil edi
lirken anlaşılmış. Fakat iş işten geçtikten sonra. 
İşittiğime göre Hükümetimizin, Dahiliye vekâ
letinin himmetile bir lâyiha hazırladığı ve bu 
lâyihanın, vilâyetlerin hususî idarelerinin acil 
ihtiyaçlarını karşılayacak bazı yeni membalar 
gösterdiğini haber aldım. Bu, iki derece üze
rinden yapılacaktır. Birisi; 7 - 8 milyon, en son 
şekli ise 2 - 2,5 milyon lira imiş. Bu lâyiha
ların bu yıl Meclise şevkine imkân var mı?. 
Sayın Dahiliye vekilinden bizi tenvir etmeleri
ni rica edeceğim. Aksi takdirde îzmirin maruz 
kaldığı bu iztiraba bütün diğer vilâyet husu
sî idareleri de maruz kalacaktır. Bugün eğer 
bir çok vilâyetler zahiren bütçelerinde bir 
açık göstermiyorlarsa bunun sebebi, koydukları 
tahsisatı tamamen sarfetmedikleri içindir. Me
selâ 100 000 lira hastahanelere; 150 000 lira yol
lara. Fakat bütçesine koyduğu bu tahsisatı ta
mamen sarfedemez. Çünkü tahsilat miktarı 
dundur. Onun için oradan, buradan tasarruf et
mek mecburiyetinde kalır. Hastasına tam ilâç 
veremez, yolunu tam yapamaz. Bu itibarla mem
leketin bir çok hizmetleri geri kalır. Hususî 
idarelere, bünyelerine taallûk etmiyen, bir çok 
Devlet hizmetleri de tahmil edilmiştir. Meselâ 
Devletin itibarı malisile alâkadar olan Cumhu
riyet Merkez bankasına karşı bir hisse vermek 
mecburiyetinde tutulmuştur. 

Bunun için hiç bir yeri yoktur. Bunun için 
yeni membalar göstererek, memlekete cidden 
hizmet eden bu vilâyetlere umumî muvazeneden 
bir şey yapılmadığına göre, halkın ihtiyaçlarını 
temin eden bu yegâne müesseseyi korumak mec
buriyetinde yiz. Vekil Beyin Meclisi tenvir bu
yurmalarını bilhassa rica edeceğim. 

DAHİLİYE V. FAYİK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— İzmir vilâyetinin yapma.k istediği 300 bin li
ralık istikraz hakkındaki kanun lâyihası müna-
sebetile bazı muhterem arkadaşlarımızın hususî 
idarelerin vaziyeti ve esası hakkındaki kıymetli 
beyanları üzerine maruzatta bulunmak için gel
dim. Hususî idarelerin ehemmiyeti ve memleke
te yaptıkları ve yapabilecekleri hizmetler hak -
kındaki arkadaşlarımın noktai nazarlarına ben 
de tamamen iştirak ederim. Bu hizmetleri da
ha geniş ve daha verimli surette yapabilmeleri 
arzusuna ben de iştirak etmekteyim. Bizim de 
aynen bu fikirde olduğumuzun bir delili de bu 
gün müzakere mevzuu olan lâyihadır. Filhaki
ka hususî idareler yakin mazide hayli ehemmi
yetli sarsıntılar geçirmiş, gerek Meclis, gerek 
Parti grupu bu işle hayli meşgul olmuştur. , 

Vazifesini ifa da sıkıntıya uğradığı seneleri he
pimiz gördük, ve biliyoruz. Şunu arzedeyim ki, 
şikâyetleri davet eden sebepler son senelerde 
bertaraf edilmiş, yani onların yürümesi ve iler
lemesi bertaraf edilmiş ve yavaş yavaş takviye
leri için icap eden tedbirler alınmakta bulunmuş
tur. 

İzmir vilâyetinin bu istikrarı, hayali bütçe 
kabul edilmemiş olmasının mahsulüdür. Eğar 
sağlam olmayan ve hakikate istinat etmeyen ra
kamları tecviz etmeğe devam etseydik, bu-gün 
huzurunuza bu lâyiha gelmezdi. Başka suretle 
karşılamağa imkân bulmadığımız borçların bir 
kısmını bununla karşılıyoruz. Yalnız şunu ar
zedeyim ki, bu gün buraya gelirken aldığım 
malûmat, benim şimdiye kadar oranın vaziyeti
nin selâha doğru gitmesi hakkında aldığım ma
lûmatı daha ziyade teyit etti. Yeni senenin 
bütçesi geldi. Yeni sene bütçesinin tetkiki için 
oranın idarei hususiye müdüründen bazı malû
mat almak icap etti. Kendisini buraya celp et
tik. Aldığım malûmat ve gösterdiği vesaik bize 
İzmir vilâyetinin hususî idaresinin tahminimiz
den daha kısa bir zaman zarfında selâh bulaca
ğı ümidini verdi. 

Hususî idarelerin kendi aslî vazifeleri ara
sında muvafık görülmeyen bazı işlerle de mü
kellef tutulmuş olmaları Avni Doğan arkadaşı
mız tarafından burada ifade edilmiştir. Ya
kında yüksek Heyetinize takdim edilmiş bulu
nacak bir kanunla bu külfetlerin bir kısmından 
bu idareleri kurtarmak kabil olacaktır. 

Dünyanın maruz kaldığı ahvalin bizim mem
leket üzerinde tesiratmı bertaraf etmeğe elbette 
imkân yoktu. İktisadiyatımız üzerinde yapmış 
olduğu tesiratını Devlet bütçesi için, maliyemi
zin muhtaç olduğu yeni varidatın millete tahmil 
edeceği külfeti nazarı dikkate alarak daha 
geniş mikyasta varidat tekliflerile gelemedikse 
bu, ati için bunları düşünmediğimize bir vesile 
veya sebep değildir. Gayrı tabii gördüğümüz 
külfetler bertaraf olduktan sonra müsait za
manda daha geniş varidat tekliflerile inşallah 
geleceğiz. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
hususî idarelerin her sene işlerini yapabilmeleri 
için iki esası nazarı dikkatte tutarak Parti 
Grupunun aldığı bir karar üzerine Meclisi Âli
niz bir kısmını kanunlaştırdı, bir kısmını da 
karar halinde memlekete ilân etti. O da tahsi
lata dikkat etmek, bütçeyi yaparken açık bütçe 
yapmamak, yani masrafı varidatla tekabül 
ettirmek. Biliyorsunuz. 6 - 7 sene evvel bütün 
vilâyetlerde hususî idareler acı bir vaziyet ar-
zetmişti. Parti Grupumuzun ve Meclisi Âlinin 
aldığı yüksek kararla bütün vilâyetler bütçe
lerini intizama doğru götürdüler ve tahsilat in
tizam yoluna girdi. Nedense İzmir vilâyetinde 
bu kararlardan sonra dahi arkadaşlar, bir mil
yon liraya yakın borç vardır. Şimdi, lâyiha Da-
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hiliye encümeninde konuşulurken ben daha ba
zı arkadaşlarla birlikte, lâyihanın reddini tek
lif etmiştim. Sebebi şu idi: 

Arkadaşlar, hususî idareler vilâyetlerimizde 
en mühim ve çok esaslı işleri üzerlerine almış
lardır. Açık devam ederse iş yapmalarına imkân 
kalmıyacaktır. Bunu ciddî tedbirlerle karşılaya
rak meclisi umumileri ikaz etmezsek, valileri 
ikaz etmezsek her vilâyet izmir vilâyeti gibi 
olabilir. Arkadaşlar, o seneleri, şu altı seneden 
bu seneye kadar geçen günleri gözümüzün 
önüne getirirsek izmir vilâyetinde tahsilatın 
yapılamıyacağı bir vaziyet hadis olmamıştır. 
Ne buhran olmuştur, ne de herkesin vergisini 
veremiyeceği bir vaziyet geçmiştir. Ba husus 
izmir, hamdolsun, memleketimizin en güzel be
reketli ve nüfusu kesif olan vilâyetlerimizden 
birisidir. Orada böyle bakayada kalırsa tabia-
tile borç teraküm eder. Şimdi üç yüz bin lirayı 
bu lâyiha ile karşılıyoruz. Yedi yüz bin lirası
na, vilâyetin valisi söz veriyor, bakayadan, ba
kaya tahsilatından bunu ödeyeceğim diyor. Fa
kat söz veren vali oradan değişirse. Çünkü 
ondan evvel bu borcu teraküm ettirenler hak
kında bu kürsüden Sayın Dahiliye vekilimizin 
bize izahat vermesini isteriz. Tahsilatı takip 
ettirmiyen vali ve hususî muhasebe müdür ve 
memurları hakkında takibata başlanmış mıdır? 
Niçin izmir vilâyeti açık veriyor. Açık bütçe 
yapan meclisi umumî hakkında takibat var mı
dır?. Bunu Parti kararı olduğu ve Meclis ka-
nunlaştırdığı halde niçin yapmıştır?. Onun için
dir ki, bu karar ve kanunlara hürmet ederek 
buradaki komisyonlar kabul etmemiş, bütçeyi 
tasdik etmemiştir. Partinin kararma, Meclisin 
kanunlarına hürmet etmiştir. Fakat şimdi bir 
milyon lira borcu olan bir hususî idare, bütçe
sinden bu istikrazın taksitlerini ödiyecek, ay
rıca geri kalan 700 bin lirayı da ödiyecek. Bil
mem bu mümkün müdür?. Onun için izmir gibi 
bir vilâyette muallim maaşı verilmez veya husu
sî idarenin şu veya bu işi tahsilâtsızlık yüzünden 
geri kalırsa bunun mesulü olamaz mı?. Mesuli
yeti aramamanın imkânı yoktur. Her halde ve
kâletimiz bunun üzerine vaziyet etmiştir. Biz 
hususî idarelerin bu memlekette çok nafi işler 
gördüğüne kaniiz. Hususî idare her sene bu mem
lekette verimini versin ,nafi olsun, bunu temin 
etmek isteriz. Onun için tahsilata dikkat et
mek, bir de bütçelerini muntazam yaptırmak 
işini Dahiliye vekili arkadaşımızdan bilhassa 
dileyoruz. Bu bakayanın bu kadar tehirine se
bep olanlar hakkında takibata başladılar mı?. 
Bu hususta bizi tenvir buyurmalarını rica edi
yorum. 

KÂZIM NAMI DURU (Manisa) — Arkadaş
lar, bu mesele ile idarei hususiyenin vücuduna 
ait prensipleri düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Mesele çok mühim, memleketin bu günkü ve ya
rınki hayatı ile derinden derine alâkadardır. 

Ben doğrudan doğruya idarei hususiye işlerin
den anlamaz bir adamım. Fakat maarif mesele
leri ile alâkadar olduğum için bunu da uzun 
uzadıya tetkik etmek mecburiyetinde kaldım. 

Biliyorsunuzki; idarei hususiye ittihadı te
rakkinin «tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif» 
prensipine dayanır. 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Bu ittihadı 
terakkinin değildir. 

ZIYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) —Şim
di Cumhuriyetin malı oldu. 

KÂZİM NAMI DURU (Devamla) — idarei 
hususiyenin nasıl zuhur ettiğini arzetmek istiyo
rum ; siz yine tenkit buyurunuz. Buna sebep te, 
o vakit Hükümetin karşısında ademi merkezi
yetçilerin bir takım ilmî esaslara İstinat ederek 
harekete geçmeleridir. 1329 senesindedir bu 
kanunun neşri. 

ZIYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — Bi
zim fırkada böyle bir şey yok. 

KÂZIM NAMI DURU (Devamla) — Ben ih
tiyar bir adamım, lâkırdı söylerken arkadaşlar 
sözümü keserlerse müteessir olurum, söze devam 
edemem. Ben Ziya beyin hiç bir sözüne tesir 
edecek şekilde bir şey söylemedim. O parla-
mentocudur, ben değilim. Ben memleketin hay
rına hareket ettiğimi zannediyorum. 

idarei hususiyelere o vakit valilere vasi salâ
hiyetler veriyordu. Hakikaten bir nevi ademi 
merkeziyet şekli var gibi idi. Vilâyetlerin bir 
takım varidatları taayyün etmişti. Bu gün va
lilerin salâhiyeti tamamile değişmiştir, valiler 
salâhiyetlerinin çoğunu kaybetmişlerdir; mer
kezden sormadan bir şey yapmazlar, idarei hu
susiye varidatı, son zamanlarda kabul ettiğimiz 
bir kanunla, bina, arazi ve iktisadî buhran ver
gilerinden mürekkeptir. Halbuki bu vergilerin 
de % 75 i maarife tahsis edilmiştir. Binaenaleyh 
bu umumî varidatın % 75 i maarife çıktıktan 
sonra kalan % 25 dir. Buna yol parasını da 
ekliyecek olursanız tekmil bütçe, maarif bütçesi 
de dahil olmak üzere, 1938 de zannediyorum, 
34 milyonu bulmuştur. Bu 34 milyonun, o ar-
zettiğim muhassas vergilerden % 75 i olan 12,5 
milyonu çıkarılınca geri kalanı idarei hususi
yelere aittir. 
idarei hususiyeler lütfen 1,5 milyon daha vere
rek bunu 14 milyona iblâğ ettiler. Halbuki yine 
geçenlerde kabul ettiğimiz bir kanunla 1935 mi, 
1936 mı, bu senelere kadar olan arazi vergileri 
bekayası affedildi. Bu suretle dört milyon li
ra alınamaz oldu. Şimdi pek iyi bilmiyorum, 
idarei hususiye bütçeleri herhalde 34 milyon li
ra değildir. Memleketin imar ihtiyacı, memle
ketin mektep ihtiyacı artıyor. Her şeyi gün
den güne artıyor, fakat varidatı hiç artmıyor 
ve artması ihtimali de yoktur. Arazi kıymetlen
men' ki arazi vergisi artsın, bina kıymetlenmek' 

— 38 — 



î : 50 9-5-1941 C : 1 
ki, bina vergisi artsın. Bunlar artmıyor ve gö
rünüşe nazaran kolay kolay artmıyacaktır. Bi
naenaleyh, idarei hususiyeler kendi varidatlarile 
kendi yaralarına merhem olamıyorlar. Arka
daşlar, yalnız îzmir vilâyetinde değil, muallim
lerin parasının verilmemesi, başka vilâyetlerde 
de vardır. Hatırlarsınız, 1938 mi, 1939 mu, pek 
hatırlayamıyorum, sebebini arzettim, ihtiyarım, 
Kırşehir vilâyeti, idarei hususiyesi varidatının 
ademi kifayesinden dolayı 57 tane köy mektebi
ni lâğvetti. Buna maarif kıyameti kopardı. Ni
hayet Hazineden bu mekteplerin matlûbuna mu
kabil para verildi. O suretle mektepler tekrar 
açıldı. 

Demek ki, idarei umumiye bütçesinden az 
çok bir yardım yapılmadıkça, idarei hususiye 
bütçeleri kendi başlarının çaresini göremiyecek-
lerdir. Vallahi arkadaşlar, kemiyyet dahi dur
muştur. Maarif meselesinden dolayı hususî 
idareleri mütalea ediyorum : Yani 1939 a kadar 
ilk mekteplerdeki talebe miktarı fazla miktarda 
artarken 1939 dan beri artmıyor. Yalnız men
sup olduğum vilâyetin merkezinde mektepleri
miz % 60 talebeyi okutuyor, % 40 açıktır. Bun
lar okumuyor. Zaten % 60 da Yalnız okuyor
du, ilk tahsil vesikası almış değildi. Bir sene 
geliyor, bir sene gelmiyor; ikinci sene nihaye
tinde mektebi terkediyor. Bunlar şehadetna -
me alanlar meyanında değildir. Binaenaleyh, 
bence bu işin ilerisini düşünmek lâzımdır. Bu 
kadarcık varidatla idarei hususiyeler kalacak 
olursa ne mekteplere merhemsaz olacaktır, ne de 
kendi işlerini becerebilecektir. Ziraat, yol, su, 
sıhhat işleri vardır, bu işler vardır, şu işler 
vardır. Bunlar vilâyetlere bırakılmış bazı hiz
metlerdir ki, bunları nasıl yapacaklarını vilâ
yetler şaşırmışlardır. 

Ben zannediyorum ki, bu gün için değil istik
balde uğraşılması, düşünülmesi lâzım gelen bir 
meseledir. Böyle alelamya, yalnız îzmir vilâ
yeti, yahut filân vilâyet değil, bütün memleket 
meselesidir. Bu gün zor bir vaziyetteyiz. Etra
fımız, kamilen düşmanla sarılmıştır. Kendimiz 
harbe girecek miyiz, girmiyecek miyiz, belli 
değil. Olabilir ki bize tecavüz olur; biz, tered
düt etmeden ölürüz. Ölmeğe hazırız. Fakat 
memleket yaşıyacaktır. Millet yaşayacaktır. Bu 
itibarla âtiyi düşünmek lâzımdır. Bunların na
zara alınmasını cümlenizden rica ederim. 

FAZLI GÜLEÇ (Bursa) — Arkadaşlar, bu 
mesele hakkında benden evvel söz söyliyen ar
kadaşları, vaziyeti tamamen tenvir etmiş gör
düğüm için söz söylemek niyetinde değilim. Fa
kat öyle görüyorum ki bazı arkadaşlarda, bu 
işin tamam derinliğine nüfuz etmeden, verilmiş 
bazı kararlar hissettim ve bir kaç söz söylemeği 
lüzumlu addettim. Evvelâ şunu söyleyeyim ki; 
bu meselede tamamen haksız olarak bir mesuli
yet yükü taşımaktayım ve mesuliyetin mesul
lerinin aranmasını isteyen arkadaşlara, buradan 

söyleyecek sözüm, yalnız teşekkürden ibarettir. 
Çünkü benim burada verecek bir cevabım yok
tur, icap ederse mahkemede veririm ve 27 sene
lik memuriyet hayatımın hesabını bir anda ver
mekten de asla tereddüt etmem. 

Bu borç neden ileri geliyor diye bir kaç ke
lime ile hâdiseyi tenvir etmem, zannederim fay
dalı olur. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Lütfedersi
niz. 

FAZLI GÜLEÇ (Devamla) — 1934 senesinde 
Partice alınan kararlar vilâyetlerin bütçelerinde 
tamamen ifa edilmiş, bazı vilâyet bütçelerinde, 
tahsisen memurin maaşlarına olan borç mer
kezden ödenmiştir. Bendeniz îzmir vilâyetine 
1935 senesinde gittim. Bütün bu tasfiyeden son
ra vilâyeti 250 000 liralık bir borç içinde bul
dum. 

îzmir vilâyeti bilhassa iskân, mübadele, fa
lan ve filân gibi bir çok nüfus hareketleri ge
çirmiş bir vilâyetimizdir ve bu hareketlerden 
azamî derecede de hissesi olduğu hepimizin ma
lûmudur. Ben îzmirde maiyet memurluğu, kaza 
kaymakamlığı, vali muavinliği ve valilik yapmış 
olmaklığım itibarile hem vilâyetin, hem hususî 
idarenin bütün safahatını biliyorum. Onun için 
bu vaziyeti biraz tenvir edersem zannederim ki 
bu işte doğrudan doğruya, Hükümetin de esbabı 
mucibesinde söylediği gibi vaziyetin gayri iradî 
bir vaziyetten başka bir şey olmadığını teslim 
buyuracaksınız. 

Efendim, îzmir vilâyetinin büyük buhran
dan evvelki umumî varidatı 2 milyon 400 küsur 
bin lira idi. Bu 2 milyon 400 küsur bin liralık 
bütçeye göre programlaşan vilâyetin hizmetleri 
bir zaman geldi ki tamamen aşağı indi ve bir mil
yon altı yüz küsur bine düştü, her vilâyette oldu
ğu gibi. Fakat bu öyle bir vaziyetti ki vilâyetin 
bir çok hizmetleri açık kalıyor ve böyle bir çok 
hizmetlerin açık bulunmasına mukabil de ancak 
maaşatm ödenmesi vaziyeti göz önünde tutulabi-
liyordu. Öyle bir vaziyet ki tabiî hastahane ka
patılamazdı, mektep kapatılamazdı. Yıllardan-
beri üzerlerine yalnız daimî tamirat amelesinin 
toprak atmakla muhafaza etmiş olduğu yollar 
böyle kalamazdı. Onlara da biraz tefrik olun
ması zarurî idi. Hakikaten vilâyet hususî ida
relerinin, biliyorsunuz, diğer vergilerin kesirle
ri alınması mukabilinde, onlara bina ve arazi 
vergisi bırakıldığı zaman vilâyet varidatı an
cak iki milyona kadar çıkacak ve nihayet iki 
milyon iki yüz bine doğru yükselecekti. Vakıa 
büyük bir bakaya yekûnu vilâyetin elinde du
ruyor. Fakat bana kalırsa bu rakam esaslı bir 
rakam değildir. Yani yedi, sekiz milyon gibi 
görünen bakaya tahsiline imkân olan bir rakam 
değildir. Bunun en güzel misali, bu bakaya 
devrolunduğu zaman bendeniz daha evvel Ma
liye vekâletine müracaat ettim, dedim ki, evvelâ 

39 — 



î : 50 9-5-1941 C : 1 
bize en büyük borçlu çıkacak maliyedir. Çün
kü vilâyetteki emvalin, emvali metruke olması 
dolayısile Hazineye aittir. Bunların metruk mal
lar olması itibarile en büyük borçlu Hazine çıka
caktır. Bunun için de evvelâ emvali devrediniz, 
demiştim. Maliye vekâleti emretti defterdara, 
tetkik ediniz ve bunu tasfiye ediniz diye. Def
terdar işin içinden çıkamadı. Maliye bize ken
disinin devrettiği defterler mucibince 1 200 000 
lira kadar borçlu idi. Hattâ ilk senenin bütçesi 
yapılırken vilâyetin açığını kapamak için bura
dan alınacak para oraya konmuş ve bütçede 
böylece Ankarada tevzin edilmişti. Fakat tetki-
kat yaptık, vekil beyefendi de güzel hatırlarlar, 
312 000 lira kadar bir para çıktı. Bunun üzeri
ne ikinci bir tetkikat yapılınca bu paranın mü
him bir kısmının da verilemiyecek olduğu an
laşıldı ve bu suretle zannederim on, on bir bin 
lira kadar bir şey oldu, 1 200 000 liraya karşı. 
Hazinenin borcu böyle olduğu gibi halkın borcu 
da böyledir. Yine hatırlamamız lâzım gelir ki, 
Evkaf ile Hazine arasında yapılan bir anlaşmada 
bir kısım muhacirlere teffiz edilen arazi bakayası 
kaldırıldı, Yunanlılara ait emval bakayası kal
dırıldı, son zamanlarda Meclisi Âlice kabul edi
len bir kanunla yine arazi vergisine ait mühim 
bir bakaya tayyedildi. Bu taylardan sonra ne
tice itibarile vilâyet şunu toplasın, bunu topla
sın, bütçeyi tevzin etsin, fikri imkânsızdır. Bu 
ancak olsa olsa - vilâyetlerin hepsi böyledir, yal
nız îzmir için konuşmuyorum - belki bu gün or
tada şeklî olarak duran bir vaziyet vardır. Bu
nun altında her vilâyet, hiç şüpheniz olmasın 
ki, îzmir gibidir. Vilâyetlerin hepsinin vaziye
tini ıslah etmek için ya hastahanelerden bir kıs
mını Hükümet üzerine alacak, ya yolların mü
him kısmını, ki eskiden olduğu gibi, Devlet yol
ları olarak Hükümet üzerine alacak ve küçük 
yollar vilâyetlere kalacak, veyahut bunun daha 
iyisi muhasebeler birleştirilecek; vilâyet tahsilat 
masrafından kurtulacak. Bunun haricinde vilâ
yet bütçelerinin tevzin edilmesine hassaten imkân 
yoktur. Bendeniz bu üç yüz bin liranın vilâyete 
verilmesile vilâyetin işinin daha iyi gideceğine, 
ve bunun sağlam bir tedbir olduğuna da şahsan 
kani değilim. Bu kanatimi encümende arkadaş
lara da açıktan açığa söyledim. Amma bütün 
bu vaziyetlerden sonra asıl, vilâyetleri ıslah ede
cek, vilâyetlerin vaziyetini tanzim edecek ka
nun, Meclise geleceği vait buyurulan kanundur. 
Bilmiyorum, şekli nasıldır. Eğer vilâyetlere ba
zı varidat verir ve vilâyetleri bazı külfetlerden 
kurtaracak olursak çaresaz olur. Yoksa haki
kattir ki bu böyle devam edip gidecektir. 

Sonra, vilâyet meclisi umumileri; eğer bu 
gün hakikat konuşulmak lâzım gelirse muhtelif 
kanunlarla o kadar takyit edilmiştir ki meclisi 
umumiler içtimai yalnız bir nevi kanunî merasim
den ibaret kalmıştır. Yani falan şeyi kabul 
edenler ellerini kaldırsın dendiği zaman elini 

kaldırmıyacak fert yoktur, çünkü kanun mec
bur etmiştir. Bu işle yakmdan alâkadar olan 
bütün arkadaşlar bilirler. 

Bir de şunu arzedeyim ki, îzmir vilâyetinin 
ve diğer bütün vilâyetlerin vaziyetini ıslah ede
cek, bu kanundan evvel, daha ziyade doğrudan 
doğruya işi kökünden ıslah edecek kanundur. 
Şunu söyliyeyim ki, arkadaşlardan bazıları mu
allimlerin mesken bedeli verilmemiştir, şu veril
memiştir, bu verilmemiştir gibi beyanatta bu
lundular. Bendeniz temin edebilirim ki, arka
daşlardan kim arzu ederse tetkik edebilir, îzmir 
vilâyeti mesken bedellerini vermekte her vilâ
yetten öncedir, bu hususta hiç bir borcu kalma
mıştır. Yalnız son zamanlarda düştüğü vaziyet
ten dolayı bir iki aylık verememiştir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
burada vilâyetlerin idarei hususiyeleri rcıevzu-
bahstir. Hiç bir vakit şahıs mevzuubahs 
olmadı. Sayın arkadaşımız izahat verdiler. 
lütfettiler, teşekkür ederiz. Fakat verdikleri 
izahatla vaziyet halledilmiş değildir. Arkadaş
lar bilirsiniz, memleket zannederim 1929, 1930 
senelerinde idi, bir buhran geçirdi. O vakit bü
tün vilâyetlerin idarei hususiyeleri burada Fazlı 
arkadaşımızın buyurdukları buhranı geçirdi. Ya
ni ondan evvel bütçeleri 2 milyon, 2 buçuk mil
yon olan vilâyetlerin bütçeleri birdenbire bir 
buçuk milyona indi. veya sülüse tenezzül etti. 
Bu sarsıntı nasıl ki demin tarif ettim, o vakit 
Başvekilimiz bulunan Sayın Reisicumhurumuz 
tarafından bu mesele partiye getirildi, partide 
uzun müddet konuşuldu.. Ondan sonra Meclisi 
Âliye verildi. Meclisi Âli bu vaziyeti karşıladı. 
Arkadaşlar, bütün vilâyetlerin içinde bütçe iti
barile en zaif olan vilâyetler dahi dört senedir 
yorganına göre ayağını uzatmasını bildi. Büt
çeleri bu gün muntazamdır. Bizim anlryamadı-
ğımız varidat itibarile müsait olan, tahsilat iti
barile o vilâyetlere nisbetle daha müsait olan 
îzmir vilâyeti bu açığı neden veriyor, bu borcu 
niçin şimdiye kadar bırakıyor. Biz burada şu 
ve bu arkadaşa bir şey tahmil için söz söylemi
yoruz. Orada bir açık vardrr, hemen hemen 
bütçesinin yekûnu kadar borcu vardır; günah
tır. Bu vilâyette 600 bin küsur vatandaşımız 
oturuyor. Bunların hususî idarelerce görülecek 
hizmetlerini karşılayacak olan bütçe yalnız bor
cu karşılarsa demekki senelerden beri bu en 
zengin vilâyet hususî idaresinde mevcut olan 
işlerde bir ilerleme göremiyeceğiz. Bu borcun bir 
kısmını bu para ile karşılayacağız, 700 000 lirası 
için de vilâyet, ben bakayadan tahsil ederek 
ödeyeceğim, diyor 1 000 000 lira varidatı olan 
bir bütçenin bakayası demek ki bu kadar çök
müş ve ben bu, bakayadan tahsil edilerek 
700 000 lira nasıl ödenecektir bilmiyorum. Bu 
vilâyetin bu borcu niçin bu kadar teraküm etti?. 
Bu işte anlamak istediğimin budur. Ama benim 
suçum çıkar, şunun suçu çıkar, bu mevzubahs 
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değildir. Kimseyi düşünmüyorum. Niçin borç 
bu kadar teraküm etti?. Çünkü bu seneler içinde, 
Fazlı arkadaşımızın izah ettiği gibi, İzmir büt
çesi 2 700 000 den 1 700 000 e inmişse, Antalya 
da, buhran senelerinden evvel 850 - 900 bin lira 
ile bütçe yaparken o senelerden sonra 400 küsur 
bin liraya indi. Buhrandan sonra bugün 550 000 
liranın içindedir. 6 sene içinde istihalesini yap
tı ve 4 - 5 senedenberi memlekete nafi işler yap
maktadır. Fazla olarak İzmir için ayrıca bir ka
nun yaptık turistik yollar kanunu diye. Onunla 
temin ettiğimiz varidatla ne yapıldı? Onu bil
diğimiz yok. Bir şey yapıldı mı, yapılmadı mı? 
Hususî idare bütçesi bu/yün karşımıza 1 000 000 
lira borçla geliyor. 300 000 ni istikrazla kar
şılayacağız, diğerini de İzmir valisi bakaya ile 
ödeyeceğine kani imiş. Ben kendisinden şahsen 
dinlemedim. Fakat encümende bazı arkadaşlar 
böyle ifade buyurdular. 

Arkadaşlar, hususî idareler, rejimimizin te
melidir. Mahallî idare. Mahallî idarelerdeki ni
zamsızlık, mahallî idarelerde tahsilatı ihmal, 
mahallî idarelerdeki bütçe tevazünsüzlüğü, bil
hassa intihap dairelerimize gittiğimizde bütün 
işler üzerinde bize yapılan şikâyetlerin en çoğu
na amil olur. Arkadaşlar, bir çok yerlere gi
deriz, kazalara gidemeyiz. Çünkü yol yok. Çün
kü iş takip edilip tahsilat yapılmamış ki, yol ya
pılsın. 

Bu işin şahsî vaziyetten çıkması için Parti, 
kararmı aldı ve Meclisi Âli de kanunlaştırdı. 
Bütçe işi şahsî vaziyetten çıksın, vali gelir ta
kip eder, yükselir. Diğeri takip etmez bütçe da
ralır. İşte bu vaziyeti önlemek ve vilâyetleri 
bu vaziyetten kurtarmak için Meclisi Âli bütün 
tedbirleri aldı. Bu tedbirleri aldıktan sonra İz
mir vilâyeti gibi bu hususta bize en çok ümit 
verecek bir vilâyetimizin bu vaziyetle karşılaş
ması çok acıdır. Acıdır, Sayın Dahiliye vekili
mizden tekrar rica edeceğim. Bu acı vaziyetten 
İzmiri bir an evvel kurtarsın. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlarımın tenkitleri ne kadar acı ise ben de 
bu İdarei hususiye işinde tamamile kendileri 
haklı olduklarından dolayı onlara iştirak ediyo
rum. Kimsenin, kendilerine haklı oldukların
dan başka söyleyecekleri bir şey yoktur. Hatta 
Dahiliye vekilinin sözleri de evet haklısmızdan 
ibaret olacaktır. 

Gerek Bütçe encümeninin, gerek Hükümet
ten gelen mazbata ve gerekse diğer encümenle
rin mazbatası vaziyeti gayet açık gösteriyor. 
Şu kadar borç vardır. Nasıl oldu ise olmuş, 
bir vilâyet borçlanmış, çok garip bir hâdise, 
tarihî de çok eskidir. 

Fazlı arkadaşımız muallimlere borcu yoktur, 
diyorlar. Tabiî onlar gibi ben İzmirin içini 
dışını bilen bir adam olmadığım için mazbata
dan aldığım malûmatla buraya çıktım. Hatta 
burada Hükümetin esbabı mucibesinde muallim

lerin mesken bedeli tutarı olan 61140 lira, deni
yor. İşte açık, beyyinesi de elimde bulunuyor. 
Söylemek istediğim İdarei hususiyenin nasıl 
oluyor da diğer memurlara borcu olmuyor, mu
allimlere oluyor. Bunun için asıl nazarı dikkati 
celbetmek* istediği nokta budur. Neden tahri
rat kalemine, sıhhiye, nafia kalemlerine ve bü
tün diğer idarei hususiye şuabatına borcu olmu
yor da yalnız 30 lira maaşlı zavallı hocalara 
oluyor. Herkes maaşını tıkır tıkır alır, bütçe 
açık verir. İdarei hususiyenin bütün memurları 
maaşını alır. 750 000 lira borcu olur, bütün me
murlar maaşını alır amma hocaya olan 61 000 
lira; 750 000 veya iki milyon yanında borç ola
rak kalır? Hocaya, alacağı tediye edilmez. Be
nim temas etmek istediğim budur. İdarei husu
siye hocaya borç yapmamalıdır. Her vilâyet 
böyledir. Kendi mıntakamda da ayni şeyi gör
düm ve uzun mücadele etmişimdir. Demişimdir 
ki; efendiler, sizki bütçeyi yaparsınız, hatta 
valiye demişimdir, sen ki bütçenin sarfına me
zunsun; neden dolayı idarei hususiyenin sana 
borcu yokta hocaya var. Arkadaşlar, kökten 
esasının halledilmesini istediğim nokta budur. Bu 
borç Fazlı arkadaşımızın zamanında değilmişte 
Kâzim Dirik zamanında imiş, bana ne. Ben Dev
letin vaziyetini mevzubahs ediyorum. Yok onun 
zamanında da değilmişte 1940 senesinde olmuş. 
Beni alâkadar etmez. Ben mazbatada gördü
ğümü ve okuduğumu bir mebus sıf atile söylü
yorum ve Devlete karşı söylüyorum, şahsî alâ
kam yoktur. Dahiliye vekili bunun mesulü 
kimse onu azleder veya mahkemeye verir veya 
tazmin ettirir, bu benim bileceğim bir iş değil. 
Benim yapacağım mazbatadan aldığım ilhamla 
beyanatta bulunarak burada 61 000 küsur lira
nın bundan dolayı borç olduğunu arkadaşımın 
nazarı ittılâma arzetmektir. 

DAHİLÎYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) 
— Arkadaşlarımızın ciddî bir alâka ile temas 
ettikleri şeyler geçmiş zamana ait olanlar da 
olsa gelecek zamanın intizamı için birer müey
yide olacağından dolayı bence şayanı memnu
niyet ve teşekkürdür. 

Arkadaşlar, bu istikrazın tevzin etmeği is
tihdaf ettiği bütçe benim Dahiliye vekâletini al
dığım zaman ilk yapılan bütçedir. Bana gayri 
mütevazin olarak gelen bu bütçeyi tasdik etme
dim. Tevessül edilecek iki çare vardı: Ya hiz
metlerden bazılarını kısmalarını istemek, ya va
ridatı artırmak. Varidatı artıramadılar. Hiz
metlerden de kısılamadı. Nihayet üçüncü bir 
çare kaldı ki, o da bu istikraz. Bu istikraz key
fiyeti buradan çıktı. Eğer gayri mütevazin bir 
bütçeyi Dahiliye vekâleti kabul etseydi bu gün 
bu istikraz lâyihası huzurunuza gelmemiş ola
caktı. Şimdi bu istikraz derde deva olur mu, 
olmaz mı Bu istikraz derde sureti katiyede ve 
yegâne deva olacak değildir. Yalnız toplanmış 
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olan borçların ödenmesine imkân verecektir, 
idare etmek imkânını verecektir. Nasıl ki, ya
pılmıştır. ve onun yolunda gidiliyor. Burada 
şunu da arzedeyim arkadaşlara ki, idarei husu-
siyelerin buhran geçirdiği devirlerde tediye in
tizamsızlıkları olabiliyormuş. Zannediyorum. 
Şimdi varidat itibarile bir fark olma
masına rağmen bu intizamsızlık bu gün va
rit değildir, ne aylığı verilmemiş hoca, ne istih
kakı verilmemiş sahibi istihkak mevcuddur. 
Geçmiş senelere ait bir kısım borçlar vardır, iz
mir vilâyeti bu 300 bin liranın dışında olan borç
larını ödemek için samimiyetle çalışıyor. Bu 
sene kendi bütçesi içinden ve tahsisatından 266 
bin lira ve sabık borçlarından da 25 bin lira 
ödemiştir. 

Arkadaşlarım, muallim mesken bedelleri hak
kında hassasiyet gösterdiler. Bu geçmiş seneler
den kalmış borç değildir. 1940 senesi bütçesin
den kapatılamayan ve istikrazla, kapatılması is
tenilen açıktır. Bundan dolayı geçmiş arka
daşlara bir mesuliyet terettüp etmez. 

izmir vilâyetinin en zengin vilâyetlerimizden 
biri olmasına rağmen bu kadar borca nasıl gir
miş olması cihetine gelince : biz bunu da tetkik 
ettirdik. Izmire müfettiş yolladık, tahkikat 
yaptık ve burada hiç kimsenin mesuliyetini mu
cip bir hareket görmedik. Ahvalin sevkettiği 
zaruret Izmiri bu hale koymuştur. Dahiliye ve
kâletinde mevcut İzmire ait tahkikat ve tetki-
kat dosyası bunu gösteriyor. 

Şimdi 1941 senesinde de ayni vaziyet ola
cak mı? Aldığımız malûmata göre 1941 sene
sinde böyle bir vaziyet karşısında kalmıyaca-
ğımızı umuyoruz ve bunu getirirken bunun 
son ve katî çare olacağına inanmadığımız hal
de, bu istikrazın burada kabulüne kadar ge
çen zaman zarfında, fevkalâde bir tedbire mü
racaat etmeden vaziyeti idare etmek ümidi 
bizce kuvvetlenmiştir. Zannederim ki maruza
tım arkadaşlarımı tatmin etmiştir. 

REİS — Maddelere geçilmesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

izmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak is
tikraza Hazinenin kefaletine dair kanun 
MADDE 1 — izmir vilâyeti hususî idaresin

ce millî bankalardan yapılacak 300 000 liralık 
istikraza Maliye vekâleti kefalet etmeğe me
zundur. 

Bu istikrazın muayyen taksitleri faizlerile 
birlikte her sene izmir hususî idare bütçesine 
konulaeak tahsisatla ödenir. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Feridun Fikri ve dört arkadaşı bir takrir ver

diler. Onda; daha evvel müzakere edip kabul 
buyurduğunuz takririn reyleri hakkında müp-
hemiyet ifadesile ayağa kalkmak suretile yeni
den reye konulmasını teklif ediyorlarsa da... 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Reis Bey 
tebliğ ettiniz. 

REÎS — Beş kişinin ayağa kalkarak itiraz 
etmesini ve ayağa kalkmak suretile reye kon
masını isteyen nizamname; üzerinden zaman 
geçmiş ve bir başka kanun müzâkere edilmiş 
olduktan sonra bir meselenin yeniden reye 
konmasına böyle bir takrir verildiği takdirde 
dahi müsait değildir. 

ZtYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Usu
le dair söz istiyorum. 

FERİDUN FlKRl (Bingöl) -A Usule dair 
söz istiyorum. 

REİS — Makamı Riyaset usule i dair söz söy
lenmesine lüzum görmüyor. Katar hakkında 
tebliği müteakip ayağa kalkmak suretile itiraz 
edilmek lâzımdı. 

FERİDUN FlKRl (Bingöl) — Takririmi izah 
edeceğim. 

REÎS — Bundan dolayı bu hususta söz ver
meğe Makamı Riyaset taraftar değildir. 

Pazartesi günü 15 de toplanmak üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,30 

T. B. M. M. Matlaası 



S. Sayısı: 172 
Çiftçi mallarının korunması hakkında kanun lâyihası ve 
Ziraat, Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/409) 

T. G. 
Başvekâlet l~ - V -1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2152 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çiftçi mallarının korunması hakkında Ziraat vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
13-V-1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlik
te sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Memleketimizin vasi ve çiftçi arazisinin ekseriya dağınık ve açık olmasından dolayı bağ, bahçe 
ve tarla mahsulleri her memleketten daha ziyade kasdî veya tesadüfi taarruza ve zararlara maruz 
kalmaktadır. 

Bu hal bazı mmtakalarda. çiftçileri çiftçilikten bezdirecek derecede vahim bir mahiyettedir. 
Umumî emniyetin teğmini ile muvazzaf bulunan jandarma teşkilâtı ile, bu işin hususiyeti iti-

barile görülmesi elde edilen tecrübelere istinaden, kabil olmadığı kanaatini doğurmuştur. Bu iti
barla çok sıkı bir takib istilzam eden çiftçi mallarının korunması işleri için diğer memleketlerde 
de olduğu gibi hususî ahkâm vazı ve ayrıca bir teşkilât vücude getirilmesi hususu ziraî istihsa-
lâtımızm korunması ve arttırılması, çiftçiler arasında bu yüzçlen sık sık çıkan münazaaların ber
taraf edilmesi bakımlarından günün âcil meseleleri sırasına girmiştir. 

Bu itibarla hazırlanmış olan merbut kanun lâyihasında evvelâ en ziyade taarruz ve zarara ma
ruz kalan ve korunması icab eden çiftçi malları tayin edilmiştir. 

• Bu gibi malları koruyacak olan teşkilâtı mahallin muteber çiftçilerinden müteşekkil bir mecli
sin idare etmesi ve sahaların, ziraî daireler şeklinde tahdidi faydalı görülmüş olduğundan ona 
göre hükümler vazedilmiştir. 

Bu işlerde son mercii teşkil eden murakabe meclisleri de, yine mahallin muteber çiftçilerile en 
büyük mülkiye memurunun reisliğinde ziraat, veteriner ve emniyet müdür veya memurlarile jan
darma kumandanından terekküb etmesi faydalı görülmüştür. 

Mahallî idarelerin malî vaziyeti göz önünde tutularak bu teşkilât için lâzımgelen tahsisatın, ya
pılacak hizmete mukabil çiftçilerden alınması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu meyanda diğer vergilerden muaf olan göçmenlerle çiftçi meclislerince asgari geçim haddi 
altında bulundukları tayin edilen çiftçiler bundan istisna edilmişlerdir. 

Çiftçiye yeni bir yük tahmilinden ne kadar içtinab edilmesi icab ettiği malûm olduğu halde, 
mallarının korunması ve katği bir zarardan kurtulmalarının teğmini için nisbeten çok hafif bir 
malî fedakârlık tahmil etmekten başka çare bulunamamıştır. Bu sebeble hem ziraî asayiş teğmin 
edilmiş ve hem de vukua gelecek olan tek tük zararlar derhal tazmin ettirilmiş olacaktır. 

Başkasının malına kasid ve taarruzun her ne sebeble olursa olsun cezasız kalmamasının ve 
ou suretle bu kanuna terbiyevî bir mahiyet te teğmini maksadile çiftçi mallarına taallûk eden 



suçlar hakkında takibat yapılması hususu şikâyete bağlanmamıştır. 
Gerek zarar gören çiftçinin zararının biran evvel telâfisi ve gerekse işlenen suç*< mukabil veri

len cezanın müessir olması için biran evvel tatbiki hususlarının teğmini için, bu saçların da ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 423 ncü maddesi mucibince tatil zamanında görülen acele işler
den sayılması faydalı görülmüş ve ona göre hükümler vazedilmiştir. 

Memleketimizde iktisadî ve içtimaî sahalarda her sene ciddî rahneler açan zirajı asayişsizliğe 
biran evvel enerjik hükümlerle nihayet verilebilmesi için hazırlanan merbut lâyihanın kanuniyet 
kesbetmesi için lâzım gelen muamelelerin biran evvel yapılması hususu yüksek takdirlerine arzo-
lunur. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 
Esas No. 1/409 
Karar No. 14 

4-ti-1940 

Yüksek Reisliğe 

Çiftçi mallarının korunması hakkında Ziraat 
vekilliğince hazırlanıb İcra Vekilleri Heyetinin 
13 - V -1940 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan ve encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası okunub görüşüldü. 

Ziraat edilmiyen geniş sahalar içinde ekseri
ya dağınık bir halde bulunan tarlalam etrafı
nın açık bulunması buralardaki mezruatı her 
zaman zarara maruz bıraktığı gibi iyice çevrilme
miş bağ ve bahçelerde bu zarar daha büyük mik
yasta kendini göstermektedir. 

Bu vaziyetin devamı bir kısım çiftçilerin zira
at hevesini kırdığı gibi bilhassa bağ ve bahçe ih
dasını, ağaç yetiştirmeği de güçleştirmektedir. 
Bu yüzden çiftçi halk istirahati kalble çalışama
dığı gibi ziraat yeniliklerinin tatbikma imkân bu
lamamakta ve arazisinde de ıslahat yapamamak
tadır. 

Ziraatı teşvik ve bir takım çeşidli mahsullerin 
ziraatini tamim yolunda alınan tedbirler, ziraî 
asayişin noksanlığından, beklenen neticeleri ver
memektedir. Hemen her yerde mahsullerin zarar 
ve ziyan şikâyetleri karşısında kalınmaktadır. 

Bir çok mıntakalarda çiftçiler bağlarını, bah
çelerini, bostanlarını, mısır tarlalarını geceleri 
kendileri beklemektedirler. Çiftçilerimizin sayin-
den tam semere alınabilmesi için meydana getiril
mekte veya getrilmiş olan mahsulâtın korunması 
yalnız eşhasa terettüb eden vazifeler arasında mü-
talea edilmiyeceği tabiidir. Bu hususun kanunî 

müeyyidelerle de Devlet kuvvetleri tarafından 
teğmin edilmiş bulunması elbette lâzımdır. 

Şimdiye kadar ziraî asayişin teğmini için çı
karılan kanunlarla, ziraî inkişafım temeli olan 
emniyetin tesisine çalışılmış ise de bunların mat-
lûb olan neticeyi vermediği, Köy ie belediye ka
nunlarındaki hükümlerin de köy, şjehir ve kasaba 
hududları içindeki zarar ve ziyanları önleyeme
dikleri filen sabit olmuştur. Bu bakımdan diğer 
memleketlerde olduğu gibi ziraatinjbu yüzden ma
ruz kaldığı müşkülâtı giderecek mjistakil bir ka
nun ve teşkilâta ihtiyaç aşikârdır, i 

Senelerdenberi halkın ve Parti kongrelerinin 
mütemadi ve musir dilekleri ve intlhab daireleri
ni gezerken mebusların dinledikleri şikâyetlerin 
başlıcası hep bu mevzu etrafmdadlır. Bu halin 
böyle devamı çiftçiler arasında hele yaz 
günlerinde tükenmek bilmeyen kav^a ve cinayet
lere sebeb olmakta, halk arasındaki mütekabil 
sevgi ve tesanüdü bozmaktadır. Bütün bu kav
gaların tevlid ettikleri kin ve garazların nesilden 
nesile intikali de ayrıca acıklı bir sfrfha teşkil et

mektedir. 
Çiftçi ve köylü ile en ziyade teıiasta bulunan 

ve yakından alâkadar olan Ziraat Vekâletinin bu 
halin uzayıb gitmesine meydan vejraıiyecek ted
birler alması, çiftçi enerjisinin tarl^ işlerine has
rında ve bu suretle köylü ve çiftçiiin kalkınma
sında büyük bir âmil olacaktır. 

Bu maksadın meydana gelmesinp hizmet ede-
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cek olan bu lâyihayı encümenimiz esas itibarile 
muvafık görmüş ve bu işin çiftçi arasından seçi
len, ihtiyacı yakından kavrayan ve çiftçinin em
niyet ve itimadına nıazhar olması tabiî bulunan 
çiftçi meclislerine gördürülmesi prensibini çok 
yerinde bulmuştur. Bu lâyihada bahsi geçen ni
zamnameye bırakılan hükümler, mahiyetleri iti
barile mühim görüldüğünden, bunlar icabeden 
maddeler metnine alınmış ve bu suretle nizamna
meye aid fıkralar tayyedilmiştir. 

Kanun projesine «çifçi mallarını koruma» 
unvanı yerine daha şümullü bir ifade taşıyan 
«zirâat asayişi kanunu» adı verilmiştir. 

Birinci madde — Bu maddede şehir ve kasa
baların belde hududlarım iltibazsız bir tarzda 
tesbit edecek değişiklik' yapılmış, hendekler, şu-
harkları ve nadaslar da bu maddeye ilâve edil
miştir. 

ikinci madde — Bu maddede ihtiyar heyet
leri yerine köy kanunundaki ihtiyar meclisleri 
tâbiri alınmıştır. 

Üçüncü madde — Bu maddede malları bir zi
raî dairenin ziraî sicilinde kayıdlı olmak yerine 
daha basit olmak üzere çiftçi malına sahib bulun
mak kaydile iktifa olunmuştur. 

Dördüncü madde —• Bu lâyihadaki vazifele
rin bütün yükünü üzerine alan çiftçi meclisinin 
aralarında bir reis seçerek ziraî asayiş işlerini 
onun vasıtasile görmeleri ve başlıca zamanını bu
raya hasru tahsis edecek olan reis murakabe 
meclisince bir ücret tesbiti tabiî görülmüş ve yal
nız bu ücret için de azamî bir hat tayin olunarak 
dördüncü maddenin sonuna ona göre fıkralar 
konmuştur. 

Beşinci maddenin esası köy kanununa göre 
yazılmıştır. 

Altıncı maddede murakabe meclislerine işti 
raki teklif olunan emniyet müdür ve memurları
nın vazifelerinin, şehir ve kasaba içerisinde olma
sına ve belde dışındaki emniyet işlerinin jandar
maya taallûkuna binaen bu meclise yalnız jandar
ma kumandanının iştiraki muvafık görülmüştür. 

Yedinci maddeye ekseriyetle toplanılması ve 
karar verilmesini teğmin için daha vazıh hüküm
ler konulmuştur. 

Sekizinci maddede çiftçi meclislerine bekçi-
)aşılarınm da intihabları salâhiyeti verilmiştir.. 
Çiftçi meclisleri daima bekçilerle temasta olduk-
armdan bunların ahval ve evsafını daha ya
tından bilir ve işe en liyakatlisini seçebilirler. 

Esasen bunların imtihanlarını en büyük mülkiye 
memuru tasdik edecektir. Köylerde bekçilere 
emekleri mukabilinde ayniyat da verildiğinden 
maddeye ona göre ilâve yapılmıştır. Ovalarda 
ufak himmetlerle yapılabilecek su zararlarının 
izalesi, bozulan su harkı ve hendeklerle tarla ve 
bahçe yollarının tamiri gibi işler vardır ki, bun
ların yapılması hususunda alâkadarlar her za
man maddî külfetlere katlanmağa hazırdır. 

Şehir ve kasabalar dışında bu işler için köy
lerde olduğu gibi teşkilât yoktur. Bundan baş
ka belediyelerin beldiyeye aid hizmetlerinin çok
luğu ve ehemmiyeti, belde harici işlerinde hak-
kile görülmesine imkân bırakmayacağı tabiidir. 

Bu itibarla masrafları alâkadarlardan alın
mak şartile çok mühim olan bu hizmetlerin çift
çi meclislerine gördürülmesi yerinde görülmüş
tür. Maddenin sekizinci fıkrasında nizamname
ye - terkedilen bir takım işler burada maddeye 
konulmuş ve bilhassa mezruat arasında başı boş 
hayvan dolaşmasına mâni olacak hükümler ilâ
ve edilmiştir. Bu fıkradaki hükümlerin tatbikini 
müessir kılmak için para cezalarından 10 liraya 
kadar olanlar katği sayılmıştır. 

Madde dokuz — Bu maddede murakabe mec
lislerine verilmiş olan işler, taallûku itibarile çift
çi meclisleri vazifeleri ımeyanına alınmış ve her 
zaman toplanması kolay olmayan murakabe mec
lislerinin, daha ziyade esasa ve kontrole taallûk 
eden işlerle meşgul olmaları göz önünde tutula
rak bu işlerin kısa zamanda görülebilmesi için 
müddetler konulmuş ve bütçede yapabilecekleri 
tadiller için bir had tesbiti muvafık görülmüştür. 

Onuncu madde — Bu maddede nizamname ve 
lûzimülinfaz kelimeleri kaldırılmıştır. 

On birinci madde — nin hükümleri taallûku 
itibarile ilerideki maddelere ilâve edildiğinden 
tayyedilmiş ve bunun yerine 12 nei madde aynen 
konmuştur. 

On ikinci madde — On üçüncü maddenin ay
ni olarak kabul edilmiştir. 

On üçüncü madde — Burada nizamname ke
limesi tayyedilmiş, su baskını, zelzele ve yangın 
gibi umumî âfetlerde de bekçilerin en büyük mül
kiye âmirinin iznile muvakkaten istihdamları mu
vafık görülmüştür. 

On dördüncü madde de, azamî ücret kesme 
15 gün olarak tesbit edilmiş ve nizamnameye 
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terkedilen itiraz hakkında buraya hükümler ilâ
ve olunmuştur. 

On beşinci madde — Encümenimiz esas iti-
barile sayvanlardan vergi mahiyetinde para alın
masını muvafık bulmamış, ancak arazisi olmayan 
veya icarla merası bulunmayan sürü sahihlerin
den koruma ücreti alınmasını yerinde görmüş ve 
çiftçiden alınacak senelik koruma ücreti için bek
çilerin masrafı yekûnunu şehir ve kasabalarda 
yüzde otuzu ve köylerde yüzde onunu geçmemek 
üzere yapılacak bir zamla bir had tayini suretile 
köylü ve çiftçiye tahammülünden fazla bir ücret 
yükletilmesinin önüne geçilmiştir. 

Encümenimiz koruma tarifelerinde arazinin 
verimi ile mahsul nevinin göz önünde bulundurul
masını muvafık bulmuş ve alâkadarlara bu bedel
lere itiraz hakkı verilerek tahsili emval kanunu 
yolile tahsilat yapılmasını işin selâmeti bakımın
dan yerinde görmüştür. 

Lâyihanın 17 nci maddesine göçmenlerle fa
kirler için koruma bedeli istisnaiyeti konmuş ise 
de ötedcnberi en fakir çiftçilerin bile seve seve 
vermekte oldukları bu koruma parası için her 
hangi bir istisnaiye! ihdası bir çok sui istimallere 
yol açacağından ınünasib görülmeyerek bu madde 
tayyedilmiştir. 

Nizamnameye konulacak hükümleri gösteren 
18 nci madde tayyolunarak bu hükümler ehem
miyetine binaen 8 ve 16 nci maddelere konulmuş 
ve mahallî bütçelerden yardımı istihdaf eden 19 
ncu madde vilâyet bütçelerinin mahmul bulun
ması dolayısile tayyedilmiştir. 

On altıncı madde — Mezruat arasında başı 
boş hayvan zararlarının derecei ehemmiyeti ma
lûmdur. Bunun için maddeye hükümler konmuş 
ve tayyedilen 18 nci maddedeki para cezaları -

na dair olan hükümler de buraya ilâve edilmiştir. 
On yedinci madde — Lâyihanın 20 nci mad

desindeki hükümler tadilen buraya konulmuş, şe
hir ve kasabalarda çiftçi meclislerince bu kanu
nun tahmil ettiği hizmetlerin hakkile ifası için bir 
takım masraflar ihtiyarı zarurî olduğu gibi mu
rakabe mecliselri kararile muhasebe ve tahsilatta 
istihdam olunacak memurlar için de ücret kabul 
edilmiş ve şehir ve kasaba çiftçi meclisleri reisle
rinin aidatı da bunlar arasına konulmuştur. 

On sekizinci madde — Lâyihanın 21 nci mad

desindeki hesabi arın tutulmasının ve kapatılması
nın nizamname ile tesbitini âmir hükümleri, ta
dilen bu maddeye konmuş, çiftçilere bir çok kül
fetler tahmil eden ve esasen çiftçi meclislerince 
icabında çiftçiden istenmesi mümkün bulunan be
yannameler hakkında ayrıca ahkâm vazı bir ta
kım teşevvüşata sebeb olacağından lâyihadaki 22 
nci madde kaldırılmış, lâyihanın 23 ncü maddesi 
aynen 19 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

24 ncü madde 20 nci madde olarak ufak tadil 
görmüştür. 

25 nci madde 21 nci madde olarak kabul edil
miş, yalnız çiftçi mallarının çalınmasından mü-
tevellid zararların 50 lira yerine 20 lirayı geç-
miyenlcrin katğiyete raptı daha uygun görülmüş
tür. 

Lâyihanın 26 nci maddesi ufak tadillerle 22 
nci madde olarak kabul edilmiştir. 

27 nci madde 23 ncü madde olarak ve faili ma
lûm olmayanlara münhasır kalmak kaydile kabul 
edilmiştir. Bunun alelıtlak verilmesi çok vakit 
koruma veznesinin tahammülü fevkinde olabilir. 

Ufak tadillerle 28 nci madde 24 ncü madde ve 
29 ncu madde 25 nci madde ve 30 ncu madde 26 
nci madde, 31 nci madde 27 nci madde, 32 nci 
madde 28 nci madde, 33 ncü madde 29 ncu mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Ziraî bünyemiz icabı olarak hususî bekçi is
tihdamını zarurî kılan hükümler, kanuna 30 ncu 
madde olarak eklenmiştir. Bu lâyihada bahsi ge
çen satışlar için 31 nci madde ilâve olunmuştur. 

Nizamname tanzimini âmir 34 ncü madde tay
yedilerek 35, 36, 37 nci maddeler 32, 33, 34 ncü 
madde olarak kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Dahiliye encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat E. Reisi M. M. Kâtib 

izmir Manisa Seyhan 
R. Köken yaşar Özey Terfik Tannan 

Aydın Denizli Edirne 
N. Göktepe Kuyudu ihtiraziye ile F. Kaltakkıran 

E. Aslan Tokad 
Giresun içel Manisa 
F. Atlı A. Ovacık K. Karaosman 
Manisa Siird Sivas 

Hüsnü Yaman N. Behnen İsmail Uğur 
Trabzon 
Ş. Bilgen 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. 31. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. : 1/409 
Karar No. : 51 

27 - VII - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 15 - V - 1940 tarih ve 6/2152 
sayılı tezkeresile takdim olunup Encümenini ize 
havale buymadan çiftçi mallarının korunması 
hakkında kanun lâyihası Ziraat vekili Muhlis 
Erkmen ve Ziraat müsteşarı ve Dahiliyenin Em
niyet ve mahallî idareler umum müdürleri huzu-
rile tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümet esbabı mucibe mazbatasında mem
leketimizin (Vasi ve çiftçi topraklarının ekser-
ya açık ve dağınık olmasından bağ, bahçe ve 
tarla mahsûlleri her memleketten daha ziyade 
kasdî veya tesadüfi taarruza ve zararlara ma
ruz kalmakda) olduğunu ve bu halin bazı mııı-
takalarda halkı çiftçilikten bezdirecek derece
de vahim mahiyetler aldığını zikrettikten sonra 
çiftçi mallarını koruma işinin elde edilen tecrü
belere göre jandarma teşkilâtile yürütülmesi 
kabil olmadığı kanaatini göstermekte ve çare 
olarak. 

(Hususî hükümler konmasını) ve 
(Ayrı bir teşkilât vücude getirilmesini) 

istemekte ve bu lâyihayı sunmaktadır. 

Lâyihayı tetkik ve müzakere eden Ziraat 
encümeni de mazbatasında (Ziraati teşvik ve 
bir takım çeşit mahsullerin ziraatini temin yo
lunda alınan tedbirler, ziraî asayişin noksan
lığından beklenen neticeleri vermediği ve he
men her yerde mahsûllerin zarar ve ziyan şi
kâyetleri karşısında kalımldığı, bir çok mmta-
kalarda çiftçilerin bağlarını, bahçelerini, bos
tanlarını, mısır tarlalarını geceleri bizzat bek
ledikleri; senelerden beri halkın, Parti kongre
lerinin mütemadi ve müessir dilekleri ve intihap 
dairelerini gezen mebuslara yapılan şikâyetlerin 
başlıcaları hep bu mevzu etrafında olduğu zik-
rolunduktan sonra bu halin böyle devamı çift
çiler arasında tükenmek bilmeyen kavga ve ci
nayetlere sebep olmakta ve halk arasındaki kar
şılıklı sevgi ve tesanüdü bozmakta olduğu, ye
rinde olarak, serdedilmekte ve bunların doğur
duğu kin ve garazların nesilden nesle intikali 

ayrıca acıklı bir safha teşkil ettiği yazılmak
tadır. 

Bu hususta gerek bizzat vekilin ve Hükümet 
mümessillerinin daha açık ve acıklı hikâye ve 
ifadeleri ve gerek Encümen dahilî ve haricî me
bus arkadaşların anlatışları bu mevzu üzerinde 
ehemmiyetle durulmak zamanı içinde bulunul
duğu kanaatini belirtmiştir. 

Mevzuu ehemmiyetle eline alan Encümen işi 
tetkika koyuldu: 

Şu katiyetle anlaşılmaktadır k i : çiftçi mal
larını koruma işi bu gün icabı derecesinde yürü-
yememektedir. Her yerde az çok bundan doğan 
ıstıraplar vardır. Bu ıstıraplar bazı yerlerde 
tahammül derecesini aşmaktadır. Koruma işi 
neden yürüyeni emekte ve ıstırap doğurmakta
dır. Hükümet esbabı mucibesinden (memleke-

' tin geniş ve çiftçi topraklarının dağınık oluşu 
ve hususî hükümler ve ayrı teşkilât bulunma
yışı) yüzünden koruma işinin yürüyemediği 
ve ıstırap doğurduğu manası çıkmaktadır. Hü
kümet ayrıca bu işin jandarma ile görülmekte 
olduğu zannına düşmüş ve jandarma ile idaresi 
kabil olamayacağı kanaatini izhar ederek bekçi
lerde birlikte yeni bir teşkilât kurulmasını is
temiştir. 

Ziraat encümeni mazbatasında bu hususta 
izahat yoktur. Ancak Hükümet teklifini takvi
ye etmiş olduklarına göre ayni fikirde bulunu
yorlar demektir. . 

Halbuki memleketimizde çiftçi mallarını ko
ruma vazifesile mükellef ayrı teşkilât ve kısmen 
ayrı hükümler mevcuttur: 

1 — Köylerde muhtar ve ihtiyar meclisi ve 
köy korucuları çiftçi mallarını koruma vazifesi
le mükelleftirler. Bu iş üzerinde bu makine dön
mektedir. 

2 — Şehir ve kasabalarda belde hudutlarile 
belediye sınırları arasında da kır bekçileri teş
kilâtı vardır. Yalnız bu kısımda sadece bekçiler 
mevcut olup bunlar vakti]e tâbi bulundukları 
mahalle muhtar ve ihtiv.tr heyetleri kaldırıl-
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diktan sonra başsız kaldıklarından bu teşkilât 
sakatlanmış ve yarım kalmıştır. Vakıa belediye 
kanunu çiftçi mallarını koruma bahsinde bazı 
hükümler ihtiva etmekte ise de köylerde olduğu 
gibi bütün koruma ve bunun mütemmim bir cü
zü olan çiftçilikte kalkınma işinin belediyelere 
verilmiş olduğunu gösteren hükümler taşınıa-
makktadır. Razı belediyeler kır bekçilerini elle
rine alarak bu bekçilere ait kanundan da isti
fade ile bu hususta hayli ileri gitmeğe çalışmış-
larsa da Devlet şûrasının bekçi ücretlerini toplı-
yamıyacaklarma ait olan bir kararı belediyeleri 
bu hususta müşkül vaziyete düşürmüş ve koru
ma ihtiyaçlarını karşılama heveslerini kırmış
tır. 

Bu vaziyet karşısında koruma işi belediye 
sınırları dahilinde müşevveş durmaktadır. Jan
darmanın emir ve kumandasına geçen kır 
bekçileri bu korumanın bütün icablarını yapama
maktadırlar. Bu esasen kendilerinden beklene
mez. 

Binaenaleyh teşkilâtın yarım olan bu kısmı 
kır bekçilerinin belediyelere bağlanması ve koru
ma işlerinin köylerde olduğu gibi bütün salâ-
hiyetile buraya verilmesi ile netice tamamlan
mak lâzımdır. 

Umumî idarenin yani Devlet idaresinin çiftçi 
mallarını koruma bahsinde hususî bir vaziyeti 
mevcut değildir. Vilâyet idaresi kanununun 
25 ve 45 nci maddelerine göre vali ve kaymakam 
huzur ve asayişi ve tasarrufa müteallik emni
yeti temin ve mâni zabıta tedbirleri ittihaz 
ederler 53 ncü maddesi de nahiyelerde emni
yet ve asayişi temin ve muhafaza da nahiye 
müdürüne vazife ve mesuliyet vermiştir. 

Jandarma kanununun birinci maddesi jan
darmayı umum emniyet ve asayişi korumayla mü
kellef tutuyor ve 14 ncü maddesile jandarma 
zabit ve kuvvetlerini bu işte mahallin en büyük 
mülkiye âmirinin emrine veriyor. 

Şehir ve kasaba işlerinde polis, kendi teşki
lâtı ve mahalle ve çarşı bekçilerile emniyet ve 
asayişi, mahallin en büyük mülkiye âmiri em
rinde teminle mükelef bulunuyor. 

Devetin bütün memlekete şamil umumî ni
zamı, emniyet ve asayişi koruma ve daha maruf 
tabirile zabıta teşkilâtı budur. Umumî nizam, 
herkesin ırzı, canı ve malı bu teşkilâtla korun
maktadır. Devlet zabıta teşkilatı «şehir ve ka
saba islerinde vazifelerini tam amile yapabilmek

tedir.» denebilir. Ayrıca mevcut belediye zabı
tası da belediye işlerini takip edebiliyor. 

Ancak büyük ekseriyeti, çiftçi sahası olan şe
hir ve- kasabalar haricinde Devlet zabıtasının şe
hir ve kasaba içi kadar emniyet ve asayişi ko
ruyabildiğini iddia etmek hiç bir zaman kabil 
olamaz. 

750 bin kilometre murabbamdan jfazla olan 
bu sahanın bu günün mevcut jandaîmasile ta
mamen korunabileceğini düşünmek bile mümkün 
değildir. Ancak bu, bu sahada emniyet ve asa
yiş yok demek değildir. Bu sahada dja emniyet 
ve asayiş mevcuttur. Fakat mevcut olan em
niyet ve asayiş katil, şakavet, ırza taarruz, büyük 
sirkatler gibi herkeste alâka ve İstırap doğuran 
ve mutlaka Devlet kuvvetlerine akisler yapan kı
sımlarına taallûk edenidir. Bu hususta Cum
huriyet zabıtası tamamen muvaffak olmuştur. 
Bu gün memlekette mevcut bulunan bu nevi asa
yiş ve emniyet Türkiye Devletinin kuruluşundan 
beri mevcut olanının en şamil ve en yüksek dere
cesindedir. 

Ancak (Geçerken meyve koparıp yemekten, 
bağdan bir salkım üzüm almaktan, bir ağacın 
dalını kesmekten, bir arkın kenarına bilâmaksat 
basıp suyunun bir kısmını boşa akıtmaktan, hay
vanını kaçırmaktan, başlayıp bağ soymağa, bir 
bahçeyi yolmağa, bir çayırı yedirmeğe, bir bah
çenin fidanlarını sökmeğe veya kesmeğe ve bir 
kulübeyi veya bir harmanı yakmağa, ve bir hay
vanı zehirlemeğe kadar yükselen kırlardaki, tarla, 
çayır, bağ ve bahçelerdeki mahsulleri,: ağaçları, 
çiftçilikle ilgili küçük ve fakat huzursuzluklar 
ve emniyetsizlikler doğuran ve önlenimesi için 
mutlaka yerine, halkın, itiyat ve seviyesine, zama-
una ve lüzumuna göre hususî tedbirlere muhtaç 
bulunan ve ancak kendi küçük muhitinde akisler 
ve ıstıraplar uyandıran ve hemen çok kere Hükü
met kapılarına aksetmeyen hal ve hareketler ha
kikaten bu gün öteki çeşit emniyet ve asayiş 
işlerde makus bir vaziyette bulunraaktaidır. 

Asd hakikî huzur ve emniyetin yerleşmesi 
ve ilerleme yolunun açılması haddi zatında kü
çük ve fakat oynadıkları rol bakımından mü
him olan.hu nevi emniyet ve asayişiiı korun
ması ile mümkün olduğundan bunlar hiç bir 
vakit hiç bir yerde ihmal edilememiştir ve edi
lemez. 
- Bu kısım emniyet işleri hiç bir yerde Dev-
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let zabıtasına sureti mahsusada verilmiş bir iş 
olmadığı gibi bizde de Devlet zabıtasına sure
ti mahsusada verilmiş bir iş bulunmamaktadır. 
Devlet zabıtası bunlarla umumî şekilde ilgilen
miş bulunmakta ve ancak kendisine aksettiği 
zaman tedbir almaktadır. Bu hususta Devlet 
teşkilâtı bizzat faal rol almaktan ziyade, her 
vakit ve her yerde, murakıp bir rol almıştır. 
Hiç bir zaman, hiç bir yerde Devlet o kadar 
geniş zabıta kuvvetleri teşkilâtı yapmak malî 
imkânına malik olamadığından ve çok kere de 
mal sahipleri kadar yakın alâka ' göstermedi
ğinden bu yolda harekette bir zaruret olmuş
tur. Bunun için ziraî emniyet ve asayiş diye
bileceğimiz ve daha şamil bir tabirle çiftçi 
mallarını koruma işi demektir. Bulunduğumuz 
bu işler medenî memleketlerde komünlere bı
rakılmış ve Devlet sadece murakabe ve icabın
da - idarî vesayet yolile - müdahale vazifesini 
üstüne almış bulunmaktadır. 

Jandarma bu hususta ayrı bir vazife sahi
bi olmayıp yalnız umumî emniyet ve asayişi 
koruma bakımından ve ayrıca vali ve kayma
kamlardan ve nahiye müdürlerinden emir ala
rak işe karışmaktadır. Bu husustaki kanunî 
hüküm ve salâhiyetler yerinde ve kâfi derece
dedir. 

Burada her vakit ve hemen her yerde şikâ
yet mevzuu olmuş ve olmakta devam edegel-
miş bir cihet mevcuttur. O da jandarmanın köy 
korucularını ve kır bekçilerini çiftçi malları
nı koruma işinden gayri işlerde de kullanması. 
Mallarının bakımsız kalması dolayısile köy ida
relerinin ve çiftçilerin şikâyette hakları vardır. 
Ancak umumî emniyet ve asayişi korumakla 
mükellef bulunan jandarmada kuvveti kâfi 
gelmediği zamanlarda bununla jandarmayı tak
viye ıstırarında kalmaktadır. 

Devlet idaresinin köy ve belediye idarele
rini murakabe ve lüzumunda müdahale husun-
daki hükümlerin eksikliğinden ve salâhiyetle
rin azlığından şikâyet vaki değildir. Mevcut 
hükümler buna yetebilir. Ancak bu murakabe
nin tam ve kâmil şeklinde yapıldığını da iddi
aya imkân yoktur. Asıl murakabe ile mükellef 
bulunan vali ve kaymakamlar bu gün İm mura
kabeyi tam olarak yapmak için ne vakit, ne va
sıta, ne de imkân bulamamaktadırlar. Merkez 
kazası kaymakamı da bulunan valilerin yılda 
kaç köye kaç defa uğradıkları ve ne yaptıkla

rı ve kaymakamların kaç köye kaç defa uğra
yıp neler yapabildikleri ve köy ve belediye ida
relerini mühim vazifelerinde nasıl murakabe 
temin edebildikleri hususları üzerinde ehemmi
yetle durulmak ve burada lüzumlu hareketleri 
mutlaka temin etmek halli matlup olan mese
lenin en mühim bir düğüm noktasını teşkil eder. 
Burada yine vali ve kaymakamların ve hatta 
nahiye müdürlerinin sureti mahsusada yetiş
tirilmesi meselesi üzerinde de ehemmiyetle 
durulmak lâzımdır. Mevcut bu umumî bakıştan 
sonra asıl meseleye geçiyoruz: 

Bu gün çiftçi mallarını koruma işlerile uğ
raşan teşkilât köylerde de, şehir ve kasaba
larda da mevcuttur, ve mevcut teşkilât. Teşki
lâtı esasiye kanunumuzun 89 ve 90 ncı madde
lerine uygun olarak kurulmuştur. Bunun için 
encümenimiz ne köyler ve ne de şehir ve kasa
balar için mevcuttan ayrı çiftçi meclislerini 
ve bekçi teşkilâtını kabul etmemiştir. Köyler
de bir taraftan ihtiyar meclisine iki sıfat izafe
sinde, diğer taraftan mevcut korucu teşkilâtı 
yanı başında bir de - halka ayrı mühim malî 
külfetler yükleyen - bekçi teşkilâtı kurulmasın
da mahzurlar bulmuştur. Şehir ve kasabalarda 
da belediye teşkilâtının yanı başında ayni dere
cede nüfuz ve kudrete sahip, desantralize edil
miş meclis ve bekçilerde bir koruma teşkilâtı ku
rulması çok zararlı görülmüştür. Yeni teşkilât 
halka fuzulî hayli masraflar yükledikten başka: 
ayni halka, ayni derecede hâkim, ayni nüfuz ve 
kuvvette iki rakip idarenin vazife tedahülü, re
kabet ve emsali saiklerle yapacağı müsbet veya 
menfi çarpışmalar, memlekette faydadan çok za
rarlar doğurur. Bundan dolayı şehir ve kasaba
larda köylere göre eksik olan taraf tamamlana
rak koruma işlerinin belediyelere verilmesi ter
cih olunmalıdır. 

Bu gün asıl ıstırap ve şikâyetleri doğuran 
âmil: Bir taraftan mevcut mahallî teşkilâtın sa
lâhiyetleri kâfi müeyyidelerle teçhiz edilmiş ol
maması, diğer taraftan bu teşkilâtı yürüten ele
manların yetişkin bulunmaması, üçüncü taraftan 
da mevcut hususî hükümlerin kâfi gelmemesi-
dir. 

Köy kanununa göre karar, ceza ve icra salâ-
hiyetlerile teçhiz edilmiş olan köy idaresi (muh
tar ve ihtiyar meclisi) ancak bir kuruştan 
yüz kuruşa kadar para cezası vermek salâhiye
tine malik bulunuyor. Ancak köy parasını, ce-
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zaları, diğer kararları icraya mahsus olan köy 
kanununun 66 neı maddesi icra salâhiyetini 
umumî idareye vermiştir. Bu iki müeyyidedeki 
zâf köy idaresinin kıymetini düşürmekte ve ic
raatını boşa götürmektedir. 

Belediye sınırları dahilinde ise koruma iş
lerinde karar ceza ve icra salâhiyetlerde müceh
hez yerli bir makam mevcut olmayıp bu işler 
tamamen Devlet teşkilâtına kalmıştır. 

Eleman hususunda köy idareleri çok zayıftır. 
Çok yerde muhtarlar da ihtiyar meclisi azaları da 
bilgi hususunda geri olduklarından formalitelerde 
büyük kusurlar yaptıkları gibi bazen takdirler
de de zâfa düşebilmektedirler. Bunların hu
susî bir şekilde az çok yetiştirilmeleri işin selâ
meti iktizasından bulunmaktadır. 

Şehir ve kasabalarda belediye daireleri için 
daha kuvvetli elemanlar bulunmaktadır. Bu 
vazife ve salâhiyetler belediyelere verildiği gün 
bu idareler bu hususta köylerden daha yüksek 
kabiliyet ve muvaffakiyet göstereceklerdir. 

Burada şuna da işaret edelim ki bu işlerin 
yürütülmesinde kâğıt üstü muntazam formali
telerden ziyade tatbikat sahasında şuurlu takdir 
ve faaliyet rol oynadığından elemanlarda dai
ma bu cihetlerin daha ehemmiyetle aranması ve 
ısrarla bu cihet üzerinde durulması maslaha
tın selâmeti icabıdır. Elemanların yetiştirilme
sinde de bu cihetin asla gözden uzak tutulma
ması lâzım gelir. 

Hususî hükümlere gelince: bu hükümler bir 
taraftan korumanın icap ettirdiği bütün vazife 
ve salâhiyetleri tamamen ihtiva etmek lâzım gel
diği gibi diğer taraftan çiftçinin huzur ve isti-
rahatini selbedecek şeyleri önleyen veya kaldı
ran maddeleri ve çiftçiliğin hususî icaplarının 
lüzumlu gösterdiği hususları ihtiva etmelidir. 

Köy kanunu bu hususta hayli hükümler ih
tiva eylemekte ise de belediyelerde bu cihet 
ihmal edilmiş, bulunmaktadır. Bu hususta köy 
kanununda noksan görülen kısımları tamam
lamak, diğer taraftan bu hükümleri belediye
lere de teşmil eylemek icap eylemektedir. 

Bir asır evvel kaldıran eski idare çiftçi 
mallarını koruma işlerini çok geniş mikyasda 
köy ve mahalle idarelerine bırakmıştı. Olan 
yerde tımar ve zeamet erbabından da bu hu
susta yardım gören köy ve mahalle kocabaşı-
ları (Muhtar ve ihtiyar heyetleri) örf ve ta-

amüle dayanarak bütün küçük emniyet ve asa -
yiş işlerini gördükten sonra daha ileri gider
ler; darp, cerh, bütün sirkat ve daha bir çok 
ceza işlerine bakarlardı. 

Eski idare sistemi kaldırıldıktan sonra da 
taıızimat ve İslâhat devrinde bu işler itiyadın 
ve ihtiyacın sevkile - umumî idarenin müsama
hası altında - az çok aynı tarzda: yürümüş
tür. Bu müsamahalı idare - gittikçe kuvvetini 
gaybetmekle beraber - Köy kanunu devrine ka
dar gelmiştir. Hatta denebilir ki ihtiyat ve ih
tiyaç saikile bazı bölgelerde ve köylerde bu 
işler bu gün de örf ve teamüle göre yürütül
mektedir. Hatta denebilir ki bu gün en ço±t 
huzur ve sükûn içinde yaşayan köyler bu köy
lerdir. 

Mahalleler bile yine umumî idarenin uıü-
samahasile bu işlerini örf ve teamüle göre 
yürütmüşlerdi. 

Ancak her şeyi kanun çerçevesi içine almak 
yolu tutulduktan sonra (Müsamaha ile örf ve 
teamüllere göre işleri gördürmek) cihetine gi
dilemez. Yapılacak şey örf ve teamüllerin kar
şıladığı ihtiyaçları bu gün kanun hükümlerile 
karşılamak; lüzumlu bulunan bütün; hususî hü
kümleri komaktır. 

İşte Encümen bu izahatın icap ettirdiği tarz
da bir kanunun lüzumuna kani olduğundan bu 
hususta Hükümetle mutabık kalarak ve Ziraat 
encümeninden işi yakından takip edenleri de 
tatmin ederek bir su komisyonuna hazırlattığı lâ-
yihayi müzakere, tetkik ve kabul etmiştir. 

Birinci maddeye ziraî idare ile çiftçi malları 
tarifi konmuştur. 

Ne Hükümet teklifinde ve ne de Ziraat encü
meni kabulünde mevcut bulunan manada bir 
(ziraat sahası) lüzumsuz görülmüştür. Bu lâyi
hada kullanılan (Ziraat sahası) her hangi bir 
köy veya belediye hudutları içinde (tarla, ça
yır, bağ, bahçe her nevi meyvelik ve ağaçlık yer
ler, bostan) gibi ekilip dikilen veya biçilen yer
leri ihtiva eden saha demektir. Bıjınun zıddı 
sahalarda mera, baltalık, kayalık, kumluk gibi 
ziraat yapılmayan yerlerlir. 

İkinci madde çiftçi mallarını koruma işle
rinde karar verme salâhiyetini köylerde ihtiyar 
meclislerine, şehir ve kasabalarda belediye encü
menlerine vermektedir. 

Belediye encümenlerini çiftçilik işlerinde 
daha vukuflu ve alâkalı bir hale getirmek üzere 
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bunlara ikiden dörde kadar çiftçi aza ilâve olun
muştur. Büyük şehir ve kasabalarda da saha 
geniş ve iş çok olunca yardımcı encümenler teş
kili ile işlerin teshili muvafık görülmüştür. 

Üçüncü madde ihtiyar meclislerine ve bele
diye encümenerine tetkik ve itiraz mercii olarak 
mahallin idare heyetlerini göstermekte ve bu 
heyetlere veteriner memur veya müdürlerini ve
rerek takviye etmektedir. » 

Dördüncü madde ihtiyar meclislerine ve be
lediye encümenlerine koruma işlerinde verilen 
vazife ve salâhiyetleri göstermektedir. Lâyiha
nın mühim maddelerinden birini teşkil eden 
bu madde olduğundan biraz izahat itası fay
dalı görülmüştür. 

Aşağılardaki maddelerde görüleceği üzere 
ziraat sahalarının kendilerine mahsus hususi
yetleri olduğundan birinci bendde bunları tes-
bit etmek salâhiyeti konmuştur. Koruculara 
ait 2, 3, 4, 5 nci bendler hemen mealen Köy ka
nunundan alınmıştır. Yalnız bunlara ait bütçe, 
kadro koruma bedeli tarifeleri, hayvan ceza 
tarifelerinin idare heyetlerince tetkikinden son
ra vali ve kaymakamlarca tasdiki köy kanu
nunda olmamakla beraber belediye usulüne uy
mak ve köylerde de bu murakabeyi kurmak 
maksadile konmuştur. 

Çoban ve sığırtmaçlara ait 6 ncı bendde köy 
kanunundandır. 

7 nci bend Köy kanununun 49, 50, 54 ve 
ve 55 nci maddeleri yerine konmuştur. Çiftçi
lere ait mallarda veya çiftçiliği alâkalandıran 
alât ve edevat, eşya ve sairede yapılan her ne
vi zarar ve ziyanların mahallerinde görülmesi 
bu günün en büyük ihtiyacını teşkil etmekte
dir. Fakir olan çiftçi bu hususta çok kere 
mahkemelere gitmek imkân ve vaktini bula
mamakta bu yüzden hakları kaybolup gitmek
tedir. Bu günün çiftçileri arasında en büyük 
ıstırap kaynağını bu zarar ve ziyan işi teşkil 
etmektedir. O maruz kaldığı zarar ve ziyanın 
ödetme imkânlarını ararken yenilerine de 
maruz kalmamalı; malının başından ayrıldığı 
sırada yenilerinin vukua gelmekte olduğu 
endişesi kendisinden uzaklaşmalı; o da bu hu
susta bir huzur ve sükûna sahip olmak hakkını 
elde etmelidir. Bu da malının başından ayrıl
masına lüzum kalmadan, bir taraftan da, za
rar ve ziyanını aramak ve ödetmek imkânını 
bulabilmesile mümkündür. Bendde her nevi za-
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rar ve ziyan tabiri geniş manasile tutulmuş 
olup burada Köy kanununun 54 ncü maddesin
de sayılan bütün hususlarda bu tabirin içine 
dahil addolunmuştur. 

Köy kanunu, 49 ve 50 nci maddelerinde, 
on liraya kadar ödünç para ve alacak davala
rının kati olarak ve 50 liraya kadar da sulh 
halinde bakılmasına mesağ vermiştir. Ancak 
Köy kanununun çıktığı 1924 tarihindeki kâğıt 
paranın iştira kudretile bu günkü kudreti ara
sında iki kattan fazla bir fark mevcut oldu
ğundan buradaki 10 lira (20) ve 50 lira da yüz 
yapılmıştır. 

Köy kanunu 10 liraya kadar katiyetle ka
rar verme, üst tarafında sulh yapma salâhiye
tini verdiği halde bu kanunda ihtiyar meclisi
ne ve belediye encümenine 20 liraya kadar ka
tiyetle ve 100 liraya kadar kabili itiraz olmak 
üzere karar verme salâhiyeti verilmiştir. Ma
hallî idare heyetleri bunlara itiraz mercii ve
rilmiş olduğundan karar salâhiyeti sulh yapma 
salâhiyetine tercih olunmuştur. 

Yine çiftçiler arasında en büyük huzursuz
luk ve emniyetsizlik âmillerinden biri olan kır
larda, ziraat yerlerinde mahsullerin, ziraatle 
ilgili alât ve edevatın ve eşyanın ve hayvanla
rın çalınması ve yakılması işlerinde bunların 
ödenmesi işi mahallî idareye bırakdmak lüzum
lu ve zarurî görüldüğünden 8 nci bent olarak 
ilâve olunmuştur. 

Burada mahallî idareye verilen cihet bedel
lerin ödenmesi kısmı olup hukuku umumiye 
bakımından takipleri yine adliyeye bırakılmış
tır. 

Yine en çok huzursuzluk ve emniyetsizlik 
ve çok kere de büyük cinayetler kaynağı olan 
hakikî veya hükmî fertler arasındaki hudut 
ve ark ve su ihtilâf ve nizalarmın hallile yapı 
ve toprakların fuzulî işgalleri işinin halli ma
hallî idarelere bırakılmış ve maddeye 9 ncu 
bent olarak ilâve olunmuştur. Bu işlerde hu
kuku umumiye ciheti de mevcut olursa o hu
susta adliyenin takibat salâhiyeti olduğu gibi 
durmaktadır. 

Bu 8 ve 9 ncu bendlere ait mahallî idare 
kararları idare heyetleri nezdinde kabili itiraz 
bulunduklarından bunlarda bir hat tayinine 
lüzum görülmemiştir. 

Yine mühim niza kaynaklarından biri olan 
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suların tevzii işi de bu idarelere verilmiştir. 

•11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 nci bendler 
çiftçiliğin kalkınması bakımından lüzumlu ol
duklarından konmuştur. 

19 ncu bent koruma işlerinde ihtiyar mec
lislerince ve belediye encümenlerince emirler 
vermek ve yasaklar koymak salâhiyetini ver
mektedir. Ancak belediyelerde olduğu gibi bu 
emir ve yasakların kaymakam veya valilerce tas
dik edilmiş olması şartı da ilâve olunmuştur. 

20 nci bent para cezası salâhiyetini vermek
tedir. Bu kanunda yer alan para cezaları idarî 
cezalar olduğundan bunların hafif veya ağır 
diye tasrihine lüzum da görülmemiştir. 

21 nci bent diğer maddelerde yazılan salâ
hiyetleri kullanmağa aittir. 

Beşinci maddede ihtiyar meclis] erile bele
diye encümenlerine ne şartlar altında ziraat sa
haları etrafının çevrilmesine karar verebilecek
lerini göstermektedir. 

Altıncı madde belediye reislerine ve muhtar
lara verilen icra salâhiyetlerini yazmaktadır. 
Bu hususta reislere ve muhtarlara icra ve infa
zın icap ettirdiği bütün salâhiyetler tam olarak 
verilmiştir. Bu idarelerde nüfus ve kudretlerini 
ancak bu salâhiyetlerle gösterebileceklerdir. 

Yedinci madde koruculara taallûk eder. 
Kanun (Koruma) kanunu olduğu gibi bu 

kanunla yapılan işlerde koruma işleri olduğun
dan burada Köy kanununda da olduğu gibi koru
cu kabul olunmuştur. 

Korucular hakkında Köy kanununun 71, 73 
ve 75 - 82 nci maddelerinin hükümleri ipka olun
muştur ki, korucuların evsafı, silâhları, el
biseleri, salâhiyetleri bu maddelerde gösterilmiş
tir. 

8 nci madde korucuların nerelerde ve kimin 
emrile kullanılacağını göstermektedir. Çok şi
kâyet mevzuu olan korucuların başka yerlerde 
ve başka işlerde kullanılmasının önünü kesmeğe, 
bilhassa fevkalâde zamanlarda, imkân olmadığın
dan bunların ancak mahallî idarelerin âmiri 
bulunan kaymakam veya valinin emrile başka 
yerlerde ve başka işlerde kullanılmalarına cevaz 
verilmiştir. 

9 ncu madde hususî koruculara ve bekçilere 
ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

Onuncu madde hayvanlara mahsus kapama 
ahır ve ağıllarını gösterir. 

( S . Sa^ 

On birinci madde korucuların; 12, 13, 14 neü 
maddeler muhtar ve belediye reislerinin vazife
lerini nasıl göreceklerini göstermektedir. 

On beşinci madde ihtiyar meclis ve belediye 
encümeninin vazifelerini nasıl göreceklerini ve 
16 nci madde bunların kararları hakkında itiraz 
yolunu ve itirazların idare heyetlerince görülme 
tarzını yazmaktadır. 

On yedinci madde suçluların ve evrakın kara
kola gönderilme yolunu gösterir. 

On sekizinci madde davalarda ve vakalarda 
hangi muhtara veya belediye reisine müracaat 
edileceğini ve 19 ncu madde dava sırasında Mec
liste veya encümende bulunamıyaeakları göster
mektedir. 

20 nci madde hayvanlar ve 21 nci madde in
sanlar tarafından yapılan zarar ve ziyanların 
karara alınma ve ödenme şekillerini göstermek
tedir. 

22 nci madde zarar ve ziyanın ödenme ve tah
sil edilmesinden bahseder. 

23 ncü madde başı boş hayvanlar hakkında 
hükmü ihtiva eder. 

24 ncü madde hayvan cezalarını gösterir. 
25 nci madde insanlara para cezası verme 

salâhiyetim havidir. 
26 nci madde mükerrirlere, itiyatçılara veri

lecek cezalarla çiftçi yılından bahseder. 
27 nci madde mahallî idarelerce yaptırılacak 

işlerde tatbik edilecek malî usulü gösterir ve 
imeceye ait hükümleri ihtiva eder. 

28 nci madde, ödeme kararlarının icra ve in
faz yolunu göstermektedir. Hükümet teklifin
de bu hususta tahsili emval kanununun tatbiki
ni istemiş, Ziraat encümeni de bunu kabul ey
lemiştir. Encümen bunu esas olarak kabul et
mekle beraber tahsili emval kanunu tamamen 
Devlet vergilerini tahsil etmek üzere yapılmış 
olup icra makanizması buna göre kurulmuş ol
duğundan bu hükümleri aynen köylerde ihtiyar 
meclisleri ve şehir ve kasabalarda belediye en
cümenleri ve hatta idare heyetleri kararlarına 
tatbika imkân görülememiştir. Taihsili emval 
kanunu hükümlerini bu kararların icra ve infa
zını tatbik edebilmek için bu hükümlerin bu ma
hallî idareler makanizmasma göre tevzii icap 
etmektedir. 

Tahsili emval kanununda icra ve iflâs kanu
nuna göre satılmasına mesağ olan menkullerin, 
maaş ve ücretlerin ve kiraların haciz ve icrası 
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köylerde ihtiyar mecİislerine ve şehir ve kasaba
larda tahsilat komisyonlarına verilmiştir. Bura
da da olduğu gibi bırakılmış; şehir ve kasaba
larda tahsilat komisyonları yerine belediye en
cümenleri ikame edilmiştir. 

Tahsili emval kanunu gayrimenkullerin satı
şını mahallî idare heyetlerine bırakılmakta ve 
yirmi gün ilk ve on gün müzayede ile satılması
nı emretmektedir. Burada da gayrimenkulerin 
satışı ayni suretle idare heyetlerine bırakılmış
tır. Yalnız tahsili emvalde tahsilat komisyonla
rının talebile satış yapılır, burada da ihtiyar 
meclislerinin ve belediye encümenlerinin tale
bile bu satış yapılmaktadır. 

Tahsili emval kanununda üçüncü derece ve 
son olarak hapis gösterilmiş ve onu da kayma
kam veya valinin emir ve tasvibine bırakmıştır. 
Burada da hapis işi ayni yolda ve son had olmak 
üzere konmuştur. 

Ancak hapisten evvel bir üçüncü derece ih
dası lüzumlu ve faydalı görülerek borçlunun 
mesai kudretine müracaat edilmiş ve fakat bu 
da mahallerine bırakılmayıp idare heyetlerinin 
kararına bağlanmıştır. Çalışıp borcunu ödemek
ten imtina eden borçlular için hapsi terviç 
edilmiştir. 

29, 30, 31, 32, 33 ncü maddeler bu kanunun 
malî hükümlerini ihtiva etmektedir. 

34 ncü madde murakabeye ve kanunun çift
çilere anlatılması tedbirlerine aittir. Koruma iş
leri haddi zatında doğrudan doğruya Dahiliye 
vekâletine ait işler olup murakabenin de oraya 
inhisar ettirilmesi icap ederse de arada kalkın
maya ait hükümler de bulunduğundan muraka
beye Ziraat vekâletinin de iştiraki faydalı ola
cağı mülâhaza olunmuştur. Kanunda gösteri
len hükümlerin tam semere verebilmesi bunun 
bütün köylüler ve çiftçi şehirliler ve kasabalılar 
tarafından iyi bilinmesine mütevakkıf olduğun
dan bütün bunları tenvir ve irşat edecek ted
birler ittihazı iki vekâletten beklenmektedir. 

35 nci madde vali, kaymakam ve nahiye 
müdürlerinin murakabe vazifelerini gösterir 36 ncı 
maddede bu murakabenin faydalı olmasını te
min etmek üzere vali ve kaymakamlara idarî 
ceza salâhiyeti vermektedir. 

37 nci madde muhtarların, ihtiyar meclisi 
azalarının, belediye encümeni azalarının ve köy 
kâtiplerinin kurslara tâbi tutularak bu kanunu 
tatbik edecek yolda yetiştirilmelerini âmirdir. 

Bu hususta vali ve kaymakamlara lüzumu olan 
vazife ve salâhiyetler verilmektedir. 

Bu maddenin yerinde ve yolunda tatbiki bu 
kanundan beklenen semereleri toplamakta mü
him âmil olacağı kanaati Encümen de hâkim
dir. 

38 nci madde bu kanunun hükümlerini tat
bikle uğraşan kimselerin bundan doğacak veya 
bunları yaparken hadis olacak suçlarında Me
murin muhakemat kanununun tatbik edilece
ğini ve suçların cezası da iki kat olarak verile
ceğini göstermektedir. 

39 ncu madde bu kanunda kullanılan (katî) 
tabirinin manasını tayin eder. Encümen ve 
Hükümet bu kanunla görülecek bütün işlerin 
en son idare heyetlerinde tetkik edilip ondan 
sonra ne kazaî ve ne de idarî hiç bir makam ve 
merci tarafından eşelenmemesini ve bu suretle 
çiftçinin yerli yersiz sürünmemesini istemekte
dir. Bunun için bu kanunda katî denilen bütün 
kararlar artık ne resen ve ne itiraz üzerine ve 
ne de iptal yolile hiç bir mahkeme, makam veya 
merci tarafından tetkik olunup bozulamaz. Bu 
kararlar sadece tatbik olunur. 

Ancak bunların katî oluşu üzerinde mura-
kaba ve teftiş ve tahkik salâhiyetinin istimal edi-
lemiyeceği manasını ifade etmez. 

40 ncı maddede Köy kanununun 51 nci mad
desi olup buraya naklolunmuştur. Bu kanunla 
ihtiyar meclislerine ve belediye encümenlerine ve
rilen davalar hakkında mahkemelere müracaat 
edilemiyeceğini göstermektedir. 

41 nci madde bu kanundaki işler hakkında 
pul, damga resmi, harç ve sair resim ve masraf 
aranmayacağına ve 42 nci maddede çiftçi mal
larına ve işlerine ait suçlarda adlî takibatın şi
kâyete bağlı olmadığına ve bunlar hakkında kısa 
muhakeme usulü tatbik edileceğine dairdir. 

43 ncü madde, Kır bekçileri kanunile Köy 
kanununun 14 maddesini ilga etmektedir. 

Yüksek Heyete sunulmak üzere Yüce maka
mınıza arzolunur. 

Da. En. Reisi Rs. V. Bu M. M. 
Tekirdağ Çoruh Tokad 

C. Uybadm A. Tüzün G. Pekel 
Kâ, 

Yozgad Ankara Antalya 
Z. Arkant F. Daldal R. Kaplan 
Antalya Balıkesir Balıkesir 

T. Sökmen Y. S. Uzay F. Tirit oğlu 
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Bingöl 

N. Sakır 
Erzurum 
N. Elgün 

Kars 
E. özoğuz 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
Gl. Z. Soydemir 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

Çanakkale 
H. Ergeneli 

izmir 
M. Aldemİr 
Kütahya 
8. Ertem 

Malatya 
E. Barkan 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Yozgad 
S. Korkmaz 

Marâş 
Z. Kayran 

Sivas 
M. Ş. Bleda 

Zonguldak 
/ . E. Bozkurt 

Mardin 
E. Ergin 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 
Zonguldak 
R. Var dar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/409 

Karar No. 40 

3 - V - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Çiftçi mallarının korunması hakkında Zira
at vekâletince hazırlanarak İcra Vekilleri Heye
tinin 13 - V -1940 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının 
Adliye encümenine de havale ve tevdi buyurul-
ması üzerine ihtiva etmekte olduğu hükümler 
Ziraat vekili Muhlis Erkmen ve Adliye vekâle
tinin salahiyetli mümesslilleri huzurile tetkik ve 
müzakere olundu. 

Hükümet mucip sebeplerile Dahiliye ve Zira
at encümenleri mazbatalarında da beyan ve izah 
edilmiş olduğu veçhile çiftçi mallarına iras edi
len veya edilecek zararları men ve telâfi mak-
sadile tanzim kılman lâyiha bu zararları öııliye-
eek bir muhafaza teşkilâtı vücude getirmekle 
beraber zarar vukuunda dahi bunun derhal taz
min ve telâfisi suretile istihsali durdurmamak gi
bi iki esaslı gaye takip etmektedir. Lâyiha hü
kümlerini bu esaslar muvacehesinde tetkike baş-
lıyan encümenimiz evvel emirde Hükümet tek
lifine son şekli vermiş olan Dahiliye encümenine 
ait metni gözden geçirmeği faydalı bulmuştur. 
Şurası kayde şayandır ki lâyihayı tetkik ve mü
zakere etmiş olan üç encümenden her biri hemen 
bütün maddelere şamil ayrı ayrı metinlerin tan
zim ve tesbiti zaruretini hissetmiştir. Bunun 
belli başlı saikı mevzuun her üç encümen tara
fından çok ehemmiyetli telâkki edilmiş ve her 
encümenin, lâyihayi daha önce tetkikten geçir
miş olan encümen mesaisinden geniş mikyasta 
istifade etmiş «olmasıdır. Filvaki çiftçi malları
nı koruma mevzuuna Meclis içinde ve dışında 
gösterilmekte olan derin alâka bunun en bariz 

delilini teşkil eder. 
Encümenimiz bütün tetkiklerinde gerek 

Dahiliye ve gerek Zirat encümenlerinin cidden 
kıymetli olan tetkikatmdan faydalanmış ve 
metinlerinin tesbitinde bunlardan mülhem bu
lunmuş olduğunu kaydetmeği bir vazife bilir. 
Dahiliye encümeni metninin müzakereye esas 
tutulamaması yukarıda kayit ve işaret eyledi
ğimiz iki hedef haricinde olarak mahkemelerin 
vazife ve salâhiyetine ve adlî kanunların teb
dil ve tadiline ait bazı hükümleri ihtiva et
mesinden mütevellittir. 

İhtiyar meclislerine her türlü hudut, ark 
ve su ihtilâf ve nizalarını hal, fuzulî işıgal ve 
yüz liraya kadar alacak davalarını rüiyet, ya
sak vazı (Madde : 12) hayvan ceza tarifeleri
ni tanzim salâhiyetlerinin tanınması ve bundan 
başka 6, 7, 12, 13, 16, 17, 20, 28 ve 39 ncu 
maddelerde münderiç hükümler bu cümleden 
olmak üzere zikredilebilir. 

Bu itibarla Encümenimiz projeyi ilk teklif
teki maksat ve hedef dahilinde tetkik etmeğe 
reylerin ittifakile karar vererek gerek Ziraat 
vekili Muhlis Erkmenden ve gerek Ziraat en
cümeni azasından aldığı izahat üzerine kabul 
ve tesbit eylediği hükümlerin çiftçi mallarını 
tahripten vikaye edecek ve bu mallara yapılan 
zararların derhal ödenmesini mümkün kıla
cak mahiyette olmasına hususî bir itina gös
termiştir. 

Encümenimizce kaleme alman maddelerin 
bu iki farik vasfı yanında, bir de, çiftçi ve 
köylünün hakikî ihtiyaçlarını daima göz önün-
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de bulundurmak ve bu ihtiyaçların tatmininde 
adlî ve idarî teşkilâtta nâzım vazifesini gören 
ana prensiplerden ayrılmamak hususunda da 
ehemmiyet atfeylediğini kaydetmek lâzımdır. 
Esasen bu iki mülâhaza yek diğerile telifi ka
bil ve biri diğerini tamamlayıcı mahiyettedir. 
Çünkü zikri geçen ihtiyaçların bir sistem mu
vacehesinde tetkiki, kanunun karşılamak iste
diği sayısız hâdiselerde arzu edilmeyen makus 
neticelere yer vermemek bakımından zaruridir. 
Bu hususta lâyihayı daha önce tetkik 
etmiş olan iki encümenle, Adliye encümeni ara
sında bir görüş farkı olmaması tabiidir. 

Çiftçi mallarını koruma maksadile tanzim 
kılınmış olan lâyihanın şehir ve kasabalar dahi
linde de tatbiki teklif edilmekte ise de gerek 
Hükümetin mucip sebeplerinde gerekse Dahi
liye ve Ziraat encümenleri mazbatalarında da
ğınık bir halde buluan topraklarda yapılan zeri-
yatm himayesi mevzubahs edildiğine ve köyler 
hakkında izhar edilen endişenin kasaba ve şe
hirler için varit olamıyacağma göre kanunun 
esas itibarile köylere mahsus olarak tanzimi 
muvafık görülmüştür. Filvaki Hükümet mucip 
sebeplerinin bu hususa taallûk eden kısmın
da : memleketimizin vasi ve çiftçi arazisinin ek
seriya dağınık ve açık olmasından dolayı bağ, 
bahçe ve tarla mahsullerinin her yerden ziyade 
zarara maruz kaldığından bahsedilmekte Ziraat 
encümeni mazbatasında: «ziraat edilmeyen ge
niş sahalar içinde ekseriya dağınık bir halde 
bulunan tarlaların etrafının açık bulunması bu
ralardaki mezruatı her zaman zarara maruz bı
raktığı tebarüz ettirildikten sonra çiftçi ve köylü 
ile en ziyade temasta bulunan Ziraat vekâletinin 
bu halin uzayıp gitmesine meydan vermiyecek 
tedbirler ittihazı suretile çiftçi enerjisinin tarla 
işlerine hasrında ve bu suretle köylü ve çiftçi
nin kalkınmasında büyük bir âmil olacağı zik
redilmektedir. 

Dahiliye encümeni mazbatasında da «Devlet 
zabıta teşkilâtı» şehir ve kasaba işlerinde vazi
felerini tamamile yapabilmektedir. «Ayrıca 
mevcut belediye zabıtası da belediye işlerini 
takip edebiliyor. «Ancak büyük ekseriyeti çift
çi sahası olan şehir ve kasabalar haricinde» 
Devlet zabıtasının şehir ve kasaba içi kadar em
niyet ve asayişi koruyabilmesini iddia etmek 
hiç bir zaman kabil olamaz» denildiğine göre 
bu encümence de esas maksadın köy ziraa-

tini koruma bakımından hususî hükümlerin 
vazma ihtiyaç gösterildiği istidlal olunabilir. 
Şehir ve kasabalar dahilinde bu kabîl hususî 
hükümlerin tatbikini istilzam edecek vaziyet
lerin hiç bir veçhile mevcut olmadığı neticesine 
varan encümenimiz kanun hükümlerinin esas 
itibarile köylerde tatbikini kabul etmekle bera
ber Ziraat vekilinin bu hükümlerin şehir ve ka
saba hududu haricinde olup her hangi bir köye 
raptedilmemiş olan bazı ziraî sahalara da teş
milinin faydalı olacağı hakkındaki izahatı ye
rinde görülerek bu vaziyetleri karşılayacak bir 
hükmün, ikinci bir fıkra halinde, birinci mad
deye derci ekseriyetle karar altına alınmıştır. 
Bu kabîl sahaların ufak mikyasta arazi parça
larına münhasır kalması halinde veya şehirle 
olan mesafesi, diğer köylerle olan irtibatı mülâ-
hazasile her hangi bir köye raptedilebilmesi ka
nunun tatbik kabiliyeti bakımından faydalıdır. 

Lâyiha, heyeti umumiyesi itibarile nazara 
alındığı takdirde mevzuunun köy asayişine taal
lûkundan ziyade ziraî mahsullere iras edilen 
zararın müştereken tazmini suretile köylüler 
arasında bir tesanüt yaratmağa matuf mevziî ve 
iptidaî de olsa bir nevi ziraî sigorta şeklinde te
celli ettiği görülür, fyluhafaza masraflarının da 
müştereken ödenmesi ayni esasa müstenittir. 
Bu itibarla lâyiha başlığının ziraat asayişi kanu
nu olarak değil çiftçi mallarının korunması hak
kındaki kanun olarak tesbiti maksadı daha iyi 
ifade etmiş olur. 

Esasen asayişin temin ve muhafazası ayrı 
bir mevzu olmakla beraber Devlete bu hususta 
terettüp eden vazifelerin de lâyiki veçhile yapı-
lageldiği derkârdır. 

Lâyihada kabul edilen sisteme göre çiftçi 
malına iras edilen zararın derhal tazmin edile
bilmesi bilhassa küçük çiftçiyi himaye bakımın
dan esaslı bir tedbir olarak tecelli eder. Filvaki 
bütün ailesi efradile birlikte bir yıllık emeğini 
bir tarla veya bahçeye hasretmiş olan köylünün 
maruz kalacağı her hangi bir zararın derhal te
lâfi edilmemesi kendisi için pek elîm akibetler 
tevlit edebilir. Faili meçhul olsa dahi böyle bir 
zararın derhal ödeneceği hakkındaki kanaat 
çiftçiyi mesaisine daha büyük bir şevk ve gay
retle bağlar. Zarar vukuunda, bedelinin kendi
sine tesviyesi, ayrıca istihsalin durdurulmaması 
gibi umumî menfaatle alâkalı bir neticenin hu
sulünü mümkün kılar. Ancak faili malûm ol-
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İhayan zarar hadiselerinde bunun tam olarak 
ödenmesi, malını satmak külfetinden kurtulmak 
isteyen veya bunu meşru olmayan vasıtalarla 
derhal paraya çevirmeği arzu eden suiniyet esba
bına bazı imkânlar bahsedebilirdi. 28 nci mad-
de bu mahzurları bertaraf edecek şekilde tan
zim kılınmış faili meçhul kalan hâdiselerde zara
rın dörtte üçünün tediyesi karar altına alınmış
tır. 

Çiftçi mallarına iras edilen zararların tazmi
nine ait davaları rüyet salâhiyetinin adlî teşki
lâta dahil olmayan mercilere tevdii hakkındaki 
madde, lâyihanın en uzun münakaşaları mucip 
olan hükümleri mey anında zikredilebilir. Bu 
hususta dermeyan olunan bir fikir ve mütaleaya 
göre kaza hakkının ancak usulü ve kanunu dai
resinde teşekkül eden müstakil mehakim tarafın
dan istimal olunabileceği Teşkilâtı esasiye kanu
nunun ahkâmı esas iyeden bahis olan birinci fas
lında tam bir sarahatle ifade edilmiş bulundu
ğundan idarî mercilere kaza hakkı tanınması Teş
kilâtı esasiyeye muhalefet teşkil eder. Bu itibarla 
lâyiha hükümlerinin zikri geçen kanunla telif 
edilebilmesi için idarî mercilerin hal ve faslettiği 
bu kabil davalarda kaza mercilerine bir muraka
be salâhiyeti verilmesinde zaruret vardır. 

Koruma ve ihtiyar meclislerine mahdut ve 
muayyen hususlarda tevdi edilmiş olan bu sa
lâhiyetin Teşkilâtı esasiyenin umumî kazadan 
bahis olan 8 nci maddesine bir muhalefet teş
kil etmemekte olduğuna bir muhalif ve iki 
müstenkif reye karşı ekseriyetle karar veril
miştir. Çiftçi mallarına iras edilen zararların 
seri bir usule tevfikan tesbit ve tazminine im
kân veren 26 ve 28 nci maddelerin umumî usul 
kanunlarımızda mevcut bazı teminatları ihtiva 
etmemekte olmalarına binaen bu işlere müteal
lik davalardan ancak yirmi liraya kadar olan
larının katî şekilde karara bağlanması husu
sunda her üç encümen arasında görüş birliği 
vardır. (Ziraat encümeni madde. 21, Dahiliye 
encümeni madde. 16, Adliye encümeni madde. 
26). Encümenimizde bu mevzu etrafında ce
reyan eden müzakerelerde reylerin üçe ayrıl
dığı görülmüştür, ihtiyar meclislerine katî ka
rarlar ittahaz edecek şekilde kaza hakkı ve
rilmesinin doğru olmadığı ileri sürülerek bu 
meclislerin teşekkülü itibarile hem ana kanu
nun prensipleri nazara alınmak ve hem de ame
lî mahzurları önlemek üzere tazminata mahal 

olmadığına dair verilecek hükümlerin katî ve 
20 liraya kadar tazminata müteallik olanların 
mahkûmünbih depo edilmek şartile Sulh mah
kemeleri nezdinde kabili itiraz olması hakkın
da azadan Faik Ahmet Barutçu (Trabzon) ta
rafından yapılan teklif bir muhalif reye karşı 
ekseriyetle kabule şayan görülmemiştir. Diğer 
bir rey ve mütaleaya göre köylü ve çiftçinin 
iktisadî durumuna nazaran ehemmiyetsiz adde-
dilemiyecek olan bu kararların usul kanunla
rındaki teminattan mahrum edilmesi bazı ah
valde çiftçi aleyhinde bir tedbir olarak tecelli 
edebileceğinden mahkûmünbih depo edilmek ve 
sürate de halel gelmemek şartile bariz haksız
lıkları önleyebilecek mahdut mahiyette kay iti er 
altında itiraz hakkının tanınmasında zaruret 
vardr. Maddenin bu şekilde tanzimi yolunda 
yapılan bir teklif dört muhalif reye karşı 
Münir Çağıl (Çorum), Niyazi Burcu (JBalıke
sir ) Salâh Yargı (Kocaeli), Şinasi Devrin (Zon
guldak) ekseriyetle kabul edilmemiştir. Ekseri
yetin rey ve mütaleası itiraz hakkının her han
gi bir şekilde tanınması kanunun esas hedefi 
olan sürati temin edemiyeeeği ve ihtiyar veya 
konuna meclislerinin 20 liraya kadar olan da
valarda katî şekilde karar ittihazının aka.ll.iyet 
reyinde beyan olunan mahzurları mucip olmı-
yacağı merkezi tidedir. 

Hukuk davalarında carî olan prensibin hilâ
fına olarak, 26 nci maddede yazılı işlere bakıl
ması alâkalının talep ve şikâyetine bağlı bu
lunmamaktadır. Zararın ödenmiş olması halinde 
artık bir dava mevzuu kalmıyacağı bedihi ise 
de muvazaalı anlaşmalara yol açmamak üzere 
ödenen meblâğın ihtiyav veya koruma meclisinin 
tasvibine arzedilnıesindc bir mahzur görülme
miştir. Bu maddenin müzakeresi sırasında hu-
-kuku amme davası tahrik edildiği takdirde ko
ruma ve ihtiyar meclislerinde yapılan tetkika
lın davacının talebi ile ceza muhakemesi tara
fından verilecek kararın neticesine taliki hak
kında dermeyan olunan teklif umumî esaslara uy
mamakla beraber bu kanunla istihsali arzu edi
len sürati de temin edemiyeeeği mülâhazasile 
bir muhalif veyc karşı (Faik Ahraed Barutçu — 
Trabzon) ekseriyetle reddedilmiştir. 

Çiftçi malını siyaııef maksadile tanzim kılı
nan lâyihanın çiftçiye bu sebeple yapılan yar
dım dolayısile ağır bir külfet tahmil etmemesi 
ve buna taallûk eden hizmet ve vazifelerin im-
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kân nisbetinde mevcut ve müteşekkil uzviyet ve 
mercilere tevdii keyfiyeti encümenimizin daima 
göz önünde bulundurduğu esaslar arasında zik
redilebilir. Köylere taallûk eden hususlarda bu 
hizmet ve vazife köy ihtiyar meclisleri tarafın
dan köy kanununun çerçevesi dahilinde ifa edi
lecektir. İhtiyar meclisleri tetkikatım köy kanu
nundaki usule tevfikan yapacağı gibi (madde 
26) icra hususunda da kezalik köy kanununun 
hükümleri cari olacaktır. (Madde 29). Mura
kabe heyetile koruma ve ihtiyar meclisleri aza
larına, görecekleri vazifelerden dolayı hiç bir 
ücret ve masraf verilmemesi 9 ncu maddenin tes-
bit eylediği bir esastır. Masraf namı altında ya
pılacak yegâne tediye, zararın tesbiti için zarar 
mahalline gidecek heyetin nakil vasıtasına ve
receği meblâğa münhasırdır. Bu vasıtanın 
evvel emirde müşteki tarafından temini ve şikâ
yet olmaması halinde ücretin doğrudan doğruya 
nakil vasıtası sahibine tesviyesi mecburiyeti, 
işte hep, teşkilâtı masrafa boğmamak endişesin
den tevellüt eden takyitlerdir. 

Köy hududu haricinde kalan sahalarda ihti
yar meclisine mevdu vazifeler koruma meclisi 
namı altında kurulan heyet tarafından görülür. 
Koruma meclisi azaları ticaret ve ziraat odala
rının da iştirakile toplanan belediye meclisi ta
rafından ziraatle bilfiil uğraşanlar arasından 
seçilir. Koruma ve ihtiyar meclisleri muamelâ
tını murakabe ile mükellef bulunan murakabe 
heyetlerinde ayni veçhile seçilen çiftçi azadan 

başka, bir de, kaza idare âmirlerinin bulunması 
murakabenin müessir bir şekilde teminine ma
tuftur. 

Kanun şümulüne giren çiftçi mallarının tarif 
ve koruma bedeli tarifelerinin tesbiti ile ziraate 
müteallik sair hususlarda Encümenimiz salahi
yetli Ziraat encümeni tekliflerini aynen kabulü 
muvafık bulmuş bu hususlarda yaptığı değişik
lik ifade tarzına inhisar etmiştir. 

Yukarıda beyan ve izah olunan tadillerle ye
ni baştan tanzim kılman lâyiha Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe tak
dim olunur. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Konya 
M. Çağıl 8. Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

İV. Aksoy O. N. Burcu F. Fikri 
Bursa Erzincan Gazianteb 

A. Akgüg A. Fırat ö. A. Aksoy 
Hatay Kastamonu [*] Kayseri 

B. 8. Kunt R. özsoy 
Kocaeli Manisa Sinob 

8. Yargı A. Tümer C. Atay 
Tokad 

S. Atanç 
[*] Kastamonu 

Lâyihanın bazı noktalan hakkında 
tez ve teklif hakkını muhafaza kay-

dile imza ediyorum 
Abidin Binkaya 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraî daire ve çiftçi malı: 
Her belediye veya köy ziraî daire addolu

nur. Şehir ve kasabalarda meskûn kısımların 
haricinde kalan ve sınırları çiftçi meclislerin
ce tayin edilecek yerlere ziraî saha, bu saha 
içindeki ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen 
bütün şeylere ve ziraatte kullanılan veya zira-
atle alâkalı olan her nevi menkul mallar ve 
ağıl, samanlık, ambar gibi doğrudan doğruya 
çiftçilik hizmetlerine mahsus gayrimenkullere 
çiftçi malı denir. Köyler, meskûn ve gayrimes-
kûn kısımlarile birlikte ziraî sahanm dahilin
de, ormanlar, ziraî sahanm haricinde sayılır. 

- 16 — 
ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞtgTİRİŞÎ 

MADDE 2 — Meclisler: 
Her ziraî dairede bir çiftçi meclisi bulunur. 

Köylerde çiftçi meclisleri ihtiyar heyetleridir. 
Bunlar bu kanunun gösterdiği işleri yaparken 
çiftçi meclisi unvanını alırlar. 

Vilâyet ve kaza merkezlerinde ayrıca birer 
murakabe meclisi bulunur. Murakabe meclisle
ri o kaza mülkü hududları dahilindeki bilû
mum çiftçi meclislerinin mafevkidir. 

Ziraat asayişi kanunu lâyihûsı 

MADDE 1 — Her belediye veya köy bir 
ziraî daire sayılır. Şehir ve kasabaların son bi
nalarından itibaren belde hududu dışında ka
lan yerler ile köylerin meskûn ve gajyrimeskûn 
kısımlarile birlikte tamamına ziraî saha denilir. 
Bu saha içindeki ekili, dikili veya kendiliğin
den yetişen bütün nebat ve ağaçlarla Orman 
kanununun şümulü haricinde kalan ağaçlıklar 
nadaslar veya ziraatta kullanılan y&hud zira-
atle alâkası olan her nevi menkul mallar ve 
ağıl, samanlık, ambar, gibi doğrudan doğruya 

çiftlik hizmetlerine mahsus gayrintenkullerle 
su harkları tarla ve bahçe yolları, hendekler 
çiftçi malıdır. 

MADDE 2 — Her ziraî dairede Ibir çiftçi 
meclisi bulunur. Köylerde çiftçi meclisleri ih
tiyar meclisleridir. Bunlar bu kanunun göster
diği işleri yaparken çiftçi meclisi unvanını 
alırlar. 

Vilâyet ve kaza merkezlerinde ayrıca birer 
murakabe meclisi bulunur. Murakabe meclisleri 
o kaza mülkî hududları dahilindeki bilûmum 
çiftçi meclislerinin mafevkidir. 
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DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRtŞİ 

Çiftçi mallarını koruma kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Belediye ve köy kanunlarile 
hududları tesbit edilen her şehir ve kasaba ve 
köy bir ziraî daire sayılır. 

Ziraî daire içindeki ekili veya dikili veya 
kendiliğinden yetişen bütün nebat ve ağaçlar, 
nadaslar, su arkları, tarla ve bahçe yolları, ça
yırlar, meralar, ağıllar, samanlık ve ambar gibi 
doğrudan doğruya çiftçilik hizmetlerine mah
sus gayrimenkul mallar ile ziraatte kullanılan 
veya ziraatle alâkası olan her nevi canlı ve can
sız menkul mallar çiftçi malı addolunur. 

MADDE 2 — Bu kanunda yazılı işleri yü
rütmek üzere karar salâhiyeti köylerde ihtiyar 
meclislerinde ve şehir ve kasabalarda belediye 
encümenlerindedir. 

Belediye encümenlerine bu kanunda yazılı 
işleri görürken mahallin idare heyetince mik-
darı tesbit edilecek ikiden dörde kadar çiftçi 
aza iltihak eder. Bu zatler Ziraat odalarınca ve 
Ziraat odası olmayan yerlerde belediye mecli
since belediye azası olmak vasıflarını haiz çift
çilerden seçilir. 

Şubelere ayrılmış belediyelerde bu işler yi
ne çiftçi azalarla takviye edilmiş şube encü
menleri tarafından görülür. 

Sahaları geniş şehir ve kasabalarda münasib 
semtlerdeki işlere bakmak üzere belediye rei
sinin münasib göreceği zatlerin riyasetinde ay
ni suretle seçilmiş çiftçi azalardan mürekkeb 
yardımcı encümenler teşkil olunabilir. Bu en
cümenlerin kararları belediye encümeni tarafın
dan tasdik edildikten sonra belediye encümeni 
kararı mahiyetini iktisab ederler. 

17 — 
ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRtŞİ 

Çiftçi mallarının korunması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Köy kanununa göre tesbit edi
len sınırlar içindeki ekili, dikili veya kendiliğin
den yetişen bütün nebat ve ağaçlarla Orman 
kanununun şümulü haricinde kalan ağaçlık
lar, nadaslar veya zraatte kullanılan yahut zi
raatle alâkası olan her nevi menkul mallar ve 
ağıl, samanlık, ambar gibi doğrudan doğruya 
çiftlik hizmetlerine mahsus gayrimenkuller 
ile su arkları tarla ve bahçe yolları ve hendek
ler bu kanuna göre çiftçi malı sayılır . 

Birinci fıkra hükmü, şehir ve kasaba hari
cinde olup belediye hududu içinde veya dışında 
bulunsun, ziraî mahsulât istihsal edilmekte olan 
sahalar hakkında da tatbik olunur. Bu sahalar 
5 nci maddede yazılı murakabe heyeti tarafından 
tesbit ve ilân olunur. Murakabe heyeti lüzum 
gördüğü hallerde saha hududlarmı değiştirebi
leceği gibi yakınlık, çiftçilik münasebetleri ya
hut korumada kolaylık gibi mülâhazalara bina
en bu kanunun tatbiki bakımından mezkûr saha
nın bazı parçaları veya tamamını en uygun gör
düğü köye bağlıyabilir. 

MADDE 2 — Bu kanunda yazılı işlerden 
köylere taallûk edenleri ihtiyar meclisi, birinci 
maddenin ikinci fıkrasında yazılı sahalara ait 
olanları koruma meclisi tarafından ifa olunur. 

I Her kaza ve vilâyet merkezinde ayrıca bîr mu-
I rakabe heyeti de bulunur. Murakabe heyet-
1 leri kaza hududu dahilindeki bilûmum ihtiyar 

ve koruma meclislerini bu kanun hükümleri 
dairesinde murakabe ederler . 
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MADDE 3 — Azalık şartları: 
Murakabe veya çiftçi meclisi azalıklarma 

seçilebilmek için: 
a) Belediye meclislerine aza intihab oluna-

bümek hakkına malik bulunmak, 
b) Malları bir ziraî dairenin ziraî sicilinde 

kayidli olmak şarttır. 

MADDE 4 — Azaların sayısı ve seçimi: 
Şehir ve kasabaların çiftçi meclisleri aza

ları ile murakabe meclislerinin müntehab aza
ları beşer kişidir. 

Bunlar belediye reisinin riyaseti altında, 
eğer var ise ticaret ve ziraat odaları azalarile 
birlikte toplanan belediye meclisleri tarafın
dan hafi rey ile dörder senelik devreler için 
ve yarısı yedek bulunmak üzere iki misli ola
rak intihab edilir. Müntehab azalar arasında 
inhilâl vukuunda yedek azadan en fazla rey 
sahibi boşalan yere geçer. Müsavi rey almış 
olanlar arasında kura çekilir. 

Zr. E. 

MADDE 3 — Murakabe veya çiftçi meclisi 
azalıklarma seçilebilmek için: 

I - Belediye meclislerine aza intihab oluna-
bilmek hakkına malik olmak, 

II - Ayni ziraî sahada ziraatle meşgul bu
lunmak şarttır. 

MADDE 4 — Şehir ve kasabaların çiftçi 
meclisleri azaları ile murakabe meclislerinin 
müntehab azaları beşer kişidir. 

Bunlar belediye reisinin riyaseti altında, 
eğer varsa ticaret ve ziraat odaları azalarile 
birlikte toplanan belediye meclisleri tarafından 
hafi rey ile dörder senelik devreler için ve ya
rısı yedek olmak üzere iki misli olarak intihab 
edilir. Müntahab azalar arasmda inhilâl vuku
unda yedek azadan en fazla rey sahibi, boşalan 
yere geçer. Müsavi rey almış olanlar arasında 
kura çekilir. Şehir ve kasabalarda çiftçi meclis
leri, aralarından birini gizli rey ile ve ekseri
yetle reis seçerler. Bu reise 15 nci maddeye 
göre bekçi ücretleri yekûnuna ilâve olunacak 
yüzde otuz masraf karşılığmm üçte birini geç
memek üzere murakabe meclislerince kararlaş

tırılan bir ücret verilir. 
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j MADDE 3 — Murakabe heyetüe koruma 
meclisine aza seçilebilmek için belediye mecli
sine aza intihap edilebilmek hakkına malik olmak 
ve ayni ziraî sahada ziraatle meşgul bulunmak 

I şarttır. 
j Köy kanununun 30 ncu maddesi bu seçim-
' lerde de caridir. 

MADDE 3 — îkinci maddede yazılı ihtiyar 
meclisleri ile belediye encümenleri kararlarının 
ikinci derecede tedkik mercii kazalarda kaza 
idare heyeti ve kaza teşkilâtı bulunmayan mer
kez kazalarında vilâyet idare heyetidir. 

Bu idare heyetlerinde veteriner müdür veya 
memurları da bulunur. 

MADDE 4 — Bu kanunda yazılan işler do-
layısile aşağıdaki vazife ve salâhiyetler köyler
de ihtiyar meclislerine ve şehir ve kasabalarda 
belediye encümenlerine verilmiştir : 

1 - Ziraat sahalarını ayırma, 
2 - Korucuların sayısını, bunlara para veya 

mahsul olarak verilecek ücretlerin mikdarmı 
çalışma müddetlerini tayin etmek. 

3 - Korucuları ve gereken yerde korucu ba
sıları tutmak ve memuriyetlerini kaymakam 
veya valiye tasdik ettirmek. 

4 - Koruma kadrolarını, koruma bütçelerini, 
koruma bedeli tarifelerini ve hayvan ceza ta
rifelerini yapıb tasdik için idare heyetlerine 
verilmek üzere kaymakam veya valiye yolla
mak, 

5 - Bütün korucuların işlerini tanzim et
mek ve bunların işleyib işlemediklerini araştı-
rıb kontrollarını temin eylemek. 

6 - Çiftçi hayvanlarına lüzumlu müşterek 
çoban ve sığırtmaç tutmak ve bunların para 
veya mahsul olarak ücretlerini tesbit etmek ve 
bunu hayvan başına muayyen birer mikdar 
üzerinden salıb tahsil eylemek. 

7 - Çiftçileri veya çiftçiliği ilgilendiren her 
nevi zarar ve ziyan ve köylüler ve çiftçiler ara
sındaki yüz liraya kadar ödünç para ve alacak 
davalarına bakmak. 

8 - Tarla, çayır, bağ, bahçe ve harman gibi 
ziraat yerinde veya kırda olub henüz ambara 
girmemiş her nevi ziraî mahsul veya ziraatle il
gili alât ve edevat ve eşya ve hayvanların çalın
masından veya yanmasından doğan zarar ve 
ziyan ve tazmin işlerine bakmak. 

9 - Her türlü hudud, ark ve su ihtilâf ve ni-
zalarını halletmek ve fuzulî işgallere bakmak. 

10 - Suları örf ve taamüllere göre veya ma-
delete uygun şekilde tevzi etmek veya tevzie 
nezaret eylemek ve bu yüzden doğacak ihtilâf 
ve nizaları halleylemek. 

MADDE 4 — Koruma meclisi azaları ticaret 
ve ziraat odaları bulunan yerlerde bunların da 
iştirakile toplanan belediye meclisi tarafından 
gizli reyle ve dört sene müddetle intihap olu
nurlar. Her inthapta 3 ncü maddede yazılı şart
ları haiz olanlar arasından beşi aslî ve diğer 
beşi yedek aza olmak üzere on kiş seçilir. 

Aslî azalar arasında inhilâl vukuunda yedek 
azadan en fazla rey alan boşalan yere geçer. 
Müsavi rey almış olanlar arasında kura çekilir. 

Koruma meclis azaları, aralarından birini 
gizli reyle reis seçerler. 
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11 - Suların ve sellerin mezruata, yollara, 
bağ v ebahçelere, tarlalara çayırlara ve başka 
ziraat yerlerine yaptığı ve yapacağı tahribatı i 
önlemek ve onarmak; bu hususta lüzumlu gö- j 
rülen set, hendek, dıvar, çit gibi tesisleri yap- | 
mak ve bunları onarıb her vakit sağlam ve da- j 
yanıklı bulundurmak. 

12 - Su, sulama, boşaltma ve kurutma ark- j 
lan açmak ve genişletmek, mevcudları her yıl ; 
temizletib onartmak ve bunları her vakit istifa
deli bir halde tutmak. (Belediye sahalarında şe
hir ve kasaba içine giren arklarda ayni hüküm- j 
lere tâbidir. Bu kısımlarda Belediyeler kendi j 
bütçelerinden de para ayırırlar). 

13 - Tarlalara, bağ ve bahçelere, çayırlara, 
meralara ve diğer ziraat yerlerine giden mev-
cud yolları korumak ve onarmak; ihtiyaç olan 
yerlerde yenilerini açmak; bunlar üzerinde 
mevcud köprü ve menfezleri korumak ve onar
mak ve lüzumunda yenilerini kurmak harab 
olanları yenilemek. 

14 - Ziraat yerlerinde, meralarda insanları 
ve hayvanları ve kabil olan yerlerde toprakları 
sulamağa yetecek sular tedarik ve temin etmek, j 

15 - Muhtelif ağaç, nebat ve hayvan hasta
lıkları için umumî ve müşterek mücadele ka
rarı vermek ve bunu yaptırmak. 

16 - Çiftçiliğin ilerletilmesi hakkında ted
birler almak. 

17 - Mezruata ve hayvanlara zarar veren 
muzur hayvanlara ve haşerata karşı müşterek 
cidal açmak ve yürütmek ve icabında umumî 
süzüm avları tertib etmek. 

18 - 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci bendler-
de yazılı işlerin emek ve masraflarını bunlar
dan istifade edenlere tevzi edib imece suretile 
ve kabul etmeyenlerden para olarak toplamak. 

19 - Çiftçi mallarını korumak maksadile 
emirler vermek ve yasaklar koymak (bu emir 
ve yasakların kaymakam veya vali tarafından 
tasdik edilmiş olması lâzımdır). 

20 - Bu kanun hükümlerine, ihtiyar meclisi 
ve belediye encümeni emirlerine ve yasakları
na aykırı hareket edenler hakkında para ceza
ları hükmetmek. 

21 - Bu kanunun kendilerine verdiği diğer 
salâhiyetleri kullanmak. 
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MADDE 5 — Bir mecliste birleşmeyenler: 
Karı ve koca, nesebden veya sebebden usul 

ve furu, nesebden ikinci dereceye kadar (Bu 
derece dahil) civar hısımları, aralarında ev-
lâdlık bağı bulunanlar bir mecliste birleşmez
ler. Bir mecliste birleşmesi caiz olmıyanlar se
çildikleri takdirde en fazla rey kazanmış olan 
azalık sıfatını alır. Reyler müsavi ise arala
rında kura çekilir. 

MADDE 6 — Murakabe meclisleri: 
Murakabe meclisleri mahallin en büyük mül

kiye memurunun reisliği altında ziraat, vete
riner ve emniyet müdür ve memurları ile jan
darma komutanından ve meclis için seçilen beş 
azadan terekküb eder. Valiler riyaset için bi
rini tevkil edebilirler. Kaza murakabe meclis
leri bizzat kaymakamın veya resmî vekilinin 
reisliği altında toplanır. 

MADDE 7 — Meclislerde müzakere: 
Murakabe ve çiftçi meclisleri muretteb aza 

adedinin yansından bir fazlasının huzuru ile 
toplanır ve kararlarını ekseriyetle verir. Rey
lerin tesavisi halinde reisin tarafı üstün tutu
lur. Azalar kendilerini veya (5 nci) maddede 
gösterilen hısımlarının alâkalı oldukları mese
lelerin müzakeresinde hazır bulunamazlar. 

Zr. E. 

MADDE 5 — Karı, koca, ana, baba,; kız, oğul, 
gelin, güvey ve kardeşler bir mecliste birleşe-
mezler. Bir mecliste birleşmesi caiz olmayanlar 
seçildikleri takdirde içlerinden en fazla rey ka
zanmış olan azalıkta bırakılır. Reyler müsavi 
ise aralarında kura çekilir. 

MADDE 6 — Murakabe meclisleri mahallin 
en büyük mülkiye memurlarının reisliği altında 
ziraat müdürü, bunun bulunmadığı yerde ziraat 
muallim veya memuru, veteriner müdürü, bu
nun bulunmadığı yerde veteriner ile jandarma 
komutanından ve meclis için seçilmiş beş aza
dan teşekül eder. 

MADDE 7 — Murakabe ve çiftçi meclisleri 
muretteb aza adedinin ekseriyetile karar verir
ler. Reylerin tesavisi halinde reisin tarafı üstün 
tutulur. Azaların kendilerinin veya beşinci mad
dede gösterilen hısımlarının alâkalı oldukları 
meselelerin müzakeresinde hazır bulunmazlar. 
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MADDE 5 — Köylerde ihtiyar meclisleri 
doğrudan doğruya; şehir ve kasabalarda top
rak sahib veya zilyedlerinden bir kısmının mü-
racaati üzerine belediye encümenleri ziraat sa
halarında bazılarının veya bütün ziraat sahala
rının etrafını hayvanların, insanların, su ve 
sellerin girmesine yahud sadece su ve 
sellerin basmasına hail olacak yolda temamen 
veya kısmen çit, duvar ve hendek gibi bir hail 
ile çevirmek kararını verebilirler. 

MADDE 6 — Bu kanunda gösterilen işleri 
yapmak ve yaptırmak ve ihtiyar meclislerinin 
ve belediye encümenlerinin bütün kararları
nı, yasaklarını ve emirlerini tatbik ve infaz et
mek ve ettirmek köylerde muhtarın, şehir ve 
kasabalarda belediye reislerinin vazifesidir. Bu 
hususta bütün köy veya belediye memurlarını, 
başkoruculan, korucuları ve gönüllü korucu
ları ve sığırtmaçları istihdam eylemek ve 
vakaları tesbit için şahid dinlemek veya din
letmek zarar ve ziyan ve sirkat vakalarında 
açık ve kapalı yerlerde arama yapmak ve yap
tırmak mesruk malları alıb sahihlerine teslim 
eylemek, hudud ihtilâf ve nizalarında ve fu
zulî işgallerde gayrimenkulleri tahliye ettirib 
karar dahilinde müstahakkina teslim eylemek 
salâhiyetleri dahilindedir. 

MADDE 7 — Köy sınırları içinde ve şehir 
ve kasabalarda beldelerin hududlarile beledi
ye sınırları arasındaki sahada her kesin ırzını 
canını ve malını korumak üzere korucular ve 
lüzumlu görülen yerlerde başkorucular tu
tulur. Lüzumlu görülen köy ve belediyelerde 
kaymakam veya valinin müsaadesile eli silâh 
tutan halktan muhtar veya belediye reisi tara- i 
fmdan gönüllü korucular teşkil olunabilir. 

Köy kanunun 71, 73 ve 75 - 82 nci madde
leri hükümleri bütün korucular hakkında ca
ridir. 

MADDE 5 — Murakabe heyeti mahallin en 
büyük mülkiye memurunun reisliği altında zi
raat ve veteriner müdürlerile 4 ncü madde hü
kümleri dairesinde seçilen beş müntehap azadan 
teşekkül eder. 

Mahallin en büyük mülkiye memurunun bu
lunmadığı hallerde heyete ziraat veya veteri
ner müdürü ,bunlarm da bulunmadığı hallerde 
yerine göre vali veya kaymakamın tensip ede
ceği aza reislik eder. 

MADDE 7 — Koruma ve ihtiyar meclisleri-
! nin çiftçi mallarını koruma bakımından vazife 

ve salâhiyetleri şunlardır: 
I - Bekçi başı ve bekçilerin vazife görecek

leri mıntakaları ayırmak, 
j II - Bekçibaşı ve bekçilerin adedini ve çalış-
I ma müddet ve şartlarını tayin ve bunlara para 
i veya mal olarak verilecek aylık veya yıllığı Xes-

bit ve bunların vazifelerini iyi ifa edebilmeleri 
için lüzumlu tedbirleri, ittihaz, 

III - Koruma kadro ve bütçesini ve senelik 
koruma bedeli tarifelerini tesbit ve hizmete alı
nacak bekçi ve bekçibaşıları tayin ve her üç hu-

| susu murakabe heyetinin tetkik ve tasdikma sev-
! ketmek, 

IV - Köy kanununda yazılı imece usulüne gö
re suların mezruat ve yollara yaptığı tahribatı 
önlemek ve su iarkları ve hendeklerle tarla ve 
bahçe yollarını tamir ettirmek, 

V - Elli liraya kadar olan zarar ve ziyan 

MADDE 6 — Murakabe heyeti, koruma ve 
ihtiyar meclisleri mürettep aza adedinin ekseri-
yetile içtima ederler. 

Kararlar, mevcudun ekseriyetile verilir. 
Reylerde müsavat halinde rey miktarlarına gö
re tanzim edilmş listenin başında bulunan ye
dek azanın iştirakile yeniden müzakere yapılır. 

; Reis ve azalar kendilerinin veya üçüncü maddede 
| yazılı hısımlarının alâkalı oldukları işlerin mü-
| zakeresine iştirak edemezler. Bu gibi hallerde 
| veya hastalık yahut diğer meşru mazeretler do-
| layısile aza noksanı yüzünden içtima edemeyen 

heyet veya meclis yedek azalarla tamamlanır. 
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MADDE 8 — Çiftçi meclisinin vazifeleri: 
Çiftçi meclisinin vazifeleri şunlardır: 
1 - Ziraî saha sınırlarını tesbit ve icabı ha

linde bunları mevkilere taksim, 
2 - Ziraî sahalara lüzumlu olan bekçilerin 

adedlerini ve ücretlerinin nevi ve mikdarmı ve 
çalışma müddetlerini tesbit, 

3 - Bekçileri intihab ve en büyük mülkiye 
memurunun tasvibine sevk, bunların istih
dam ve kontrol işlerini tanzim ve takib, 

4 - Ziraî dairenin kadro ve bütçesini tanzim 
ve berayi tasdik murakabe meclisine tevdi, 

5 - Senelik koruma bedeli tarifelerini tanzim 
ve murakabe meclisine sevk, 

6 - Asgarî geçim haddini takdir, 
7 - Elli liraya kadar olan zarar ve ziyan iş

lerini muhakeme, 
8 - Bu kanun ve nizamnamesinde gösterilen 

diğer işleri ifa, 
1, 4, 5 ve altıncı bendlerde yazılı karar ve 

muameleler doğrudan doğruya murakabe mec
lislerinin tedkik ve tasdikma tâbidir. 

Yirmi liradan fazla olan zarar ziyana müte
allik kararlar ancak alâkalıların itirazı halinde 
murkabe meclislerince tedkik edilir. 

MADDE 9 — Murakabe meclislerinin vazi
feleri : 

Murakabe meclislerinin vazifeleri şunlardır: 
1 - Çiftçi meclislerinin ikinci derecede tedki-

ke tâbi karar ve muamelelerinin, kadro ve bütçe 
ve tarifeleri tasdik, tadU veya ref. 

( S. Sa: 
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MADDE 8 — Çiftçi meclisinin vazifeleri şun
lardır : 

I - Ziraî sahaları icabı halinde mevkilere tak
sim, 

II - Ziraî sahalara lüzumlu olan bekçilerin 
adedlerini ve emekleri mukabilinde alacakları 
aynî veya nakdî mikdarları ve çalışma müddet
lerini tesbit, 

III - Bekçileri ve şehir ve kasabalar için ay
rıca bekçibaşılan intihab ve en büyük mülkiye 
memurunun tasdikma sevk, bunlarm kontrolü 
işlerini tanzim ve takib, 

IV - Ziraî dairenin kadro ve bütçesini tanzim 
etmek ve tasdik için murakabe meclisine ver
mek, 

V - Senelik koruma bedeli tarifelerini tan
zim ve murakabe meclisine sevk, 

VI - Suların mezruat ve yollara yaptığı tah
ribatı önlemek ve su harkları ve hendeklerle 
tarla ve bahçe yollarını tamir etmek ve bu yüz
den doğacak masrafları bütçe harici olarak alâ
kalılar arasında istifadeleri nisbetinde taksim 
ve tahsil etmek, 

VII - 50 liraya kadar olan zarar ve ziyan 
davalarına bakmak, 

VIII - Çiftçi mallarının korunması maksadile 
emirler vermek, yasak koymak ve infaz ettir
mek, hilâfında hareketleri görülenleri cezalan
dırmak, 

IX - Bu kanunda gösterilen diğer işleri gör
mekten ibarettir. 

20 liraya kadar (20 lira dahil) olan zarar ve 
ziyan kararlarile 8 nci fıkraya göre verilecek 
10 liraya kadar (10 lira dahil) para cezaları 
kararları katği olub bundan yukarı olanlar ka
bili itirazdır. 

MADDE 9 — Murakabe meclisleri, çiftçi 
meclislerinin ikinci derecede tedkika tâbi karar 
ve muamelelerini, kadro bütçe ve tarifelerini 
tedkik ve tasdik ederler. Bunlardan bütçe, kad
ro ve tarifeye müteallik olanlar 15 gün, diğer
leri bir ay zarfında neticelendirilir. 
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MADDE 8 — Başkorucu ve korucular ve 
gönüllü korucular köylerde muhtarların ve şe
hir ve kasabalarda belediye reislerinin emri 
altında olub bunların resmî işlerde her 
emrini tutmağa mecburdurlar. Koruculara 
muhtar ve belediye reislerinden veya bunların 
âmir tayin edeceği kimselerden başka kimse 
emir veremez. Bunlar kanunlarda gösterilen 
işlerin dışında istiddam olunamazlar kendi be
lediye veya köy sınırları haricinde de kullanıla
mazlar. 

Ancak emniyet ve asayiş icabı veya su bas
kını, yangın ve zelzele gibi umumî âfetlerde 
bunların köy, kasaba veya şehrin bağlı bulun
duğu kaymakam veya valinin emrile muvakka
ten başka yerlerde ve başka işlerde de istih
damları caizdir. 

MADDE 9 — Toplu olarak bir saha içinde 
bin dekardan fazla toprağı olan müstakil çiftlik 
sahihleri veya müstecir zilyedleri çiftlikleri için 
hususî korucu kullanabilirler. Bu korucuları 
kendileri seçib bağlı bulundukları köy ihtiyar 
meclisine veya belediye encümenine tayin ve 

Ad. E. 

davalarına 26 ncı maddede yazılı hükümler dai
resinde bakmak, 

VI - 14 ncü maddede yazılı inzibatî cezaları 
vermek ve bu kanunda yazılı diğer vazifeleri 
ifa etmek. 

MADDE 8 — Murakabe heyetinin vazife ve 
salâhiyetleri şunlardır: 

I - Koruma ve ihtiyar meclisleri tarafından 
seçilen bekçibaşı ve bekçilerden muvafık bulduk
larının tayinini tasdik, 

II - Koruma kadro ve bütçesini ve senelik 
koruma bedeli tarifelerini tasdik veya bunlar
da lüzumlu gördüğü tadilleri icra etmek, 

III - 31 nci maddede gösterilen para cezası
nı tayin etmek, 

IV - Koruma ve ihtiyar meclislerinin bu ka
nunda gösterilen vazife ve salâhiyetlerini de
vamlı bir nezaret ve murakabeye tâbi tutmak, 

V - Hayvan sürülerinin muayyen yollardan 
geçmesine; tarla, bağ ve bahçe sınırlarının bel
li edilmesini veya bu yerlerin korunmasını te
min için mahallince tedariki mümkin ve mutat 
olan manialar konmasına; tarla yollan, su ark
ları ve sınır hendeklerinin evsaf ve sureti mu
hafazalarına mütedair tedbirler almak, ve bu 
kanunda yazılı diğer işleri görmek. 

II sayılı bendde yazık muamelelerin bir ay 
zarfında neticelendirilmesi mecburidir. Koru
ma bedeli tarifelerinin tetkikatmda (15) nci 
maddeye tevfikan yapılan itirazlar da nazara 
alınır. 

MADDE 9 — Murakabe heyeti ile koruma ve 
ihtiyar meclisleri azalanna bu kanuna tevfikan 
yapılacak hizmet ve muamelelerden dolayı ko
ruma sandığından hiç bir ücret ve masraf veri
lemez. 

Şu kadar ki, keşif için zarar yerine gidecek 
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2 - Bekçibaşıları tayin, mmtakalarını ve 
ücretlerinin nevi ve mikdarmı, çalışma müddet
lerini tesbit, bunların istihdam ve kontrol işle 
rini tanzim ve takib, 

3 - Çiftçi mallarının korunması maksadile 
emirler vermek, yasaklar koymak, ve infaz ettir
mek hilâfında hareketleri görülenleri cezalan
dırmak, 

4 - Bu kanun ve nizamnamesinde gösterilen 
diğer işleri ifa, 

Murakabe meclislerinin kararları nihaî ve 
katğidir. 

MADDE 10 — Çiftçi meclisi kararlarına iti
raz: 

Bu kanun veya nizamnamesinde kabili itiraz 
oldukları tasrih edilen çiftçi meclisleri kararla
rı aleyhine vaki itiraz alâkalıları tarafından ka
rarın kendilerine usulü dairesinde tebliğinden 
itibaren on gün zarfında yapılmak şarttır. Aksi 
takdirde kararlar katğileşir ve lâzimülinfaz olur. 

MADDE 11 — Meclis kararlarının infazı : 
Meclislerin katği surette verilmiş veya katği-

leşmiş kararları aşağıda yazılı şekilde infaz edi
lir : ' 

1 - Koruma bedellerine, para cezalarına, fa
ili bulunmamış zarar tutarı ve masraflarına, ka
nunda gösterilen yerlerden gayrisine sarfolun-
muş koruma gelirlerinin tazminine müteallik 
kararlar tahsili emval kanunu yolile. 

2 - Çiftçi mallarına vaki zararların failine 

Zr. E. 

Bütçelerde yüzde ondan aşağı veya yukarı 
tadilât yapılamaz. Bu kanunda yazılı hizmetle
rin kontrol ve takib ve ifası için herhangi suretle 
olursa olsun bu bütçelerden para alınamaz. Mu
rakabe meclislerinin kararları nihaî ve katğidir. 

MADDE 10 - Bu kanımda kabili itiraz ol
dukları tasrih edilen çiftçi meclisleri kararları 
a'eybine va l i :::-iraz alâkalıları tarafından kara-
rm kendilerine nsulü dairesinde tebliğinden iti
baren 10 gün zarfında yapılmak şarttır. Aksi 
takdirde kararlar katğileşir. 

MADDE 11 — Murakabe ve çiftçi meclisle
rinin muamelât ve mesaisi mahallin en büyük 
mülkiye âmiri ve tavzif edeceği kimseler tara
fından teftiş ve murakabe edilir. 

Bu teftiş ve murakabe Ziraat vekâletince 
doğrudan doğruya da yapılabilir. 
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ücret mikdarını oraya kaydettirib kaza mül
kiye âmirine tasdik ettirirler. 

Bu suretle tayin olunan korucular muhtar 
veya belediye reisinin emri altında yalnız me
mur bulundukları sahada hizmet ederler. Diğer 
korucular hakkındaki hüküm ve salâhiyetler 
bunlar hakkında da caridir. 

Bu korucular ücretlerini hususî koruculuk
larını yaptıkları toprak sahib veya zilyedlerin-
den aralarında kararlaştırılan mikdar üzerin
den alırlar. Vermekten imtina edildiği takdirde 
muhtar veya belediye reisi tarafından 28 nci 
madde hükmüne göre masrafla birlikte tahsil ve 
kendilerine tediye olunur. 

Bu hükümler haricinde hakikî veya hükmî 
her ferd veya ferdler kümesi kendi menkul ve
ya gayrimenkul mallarını beklemek üzere bekçi 
tutabilirler. Bu bekçiler ferdlerin başka ferdlere 
karşı haiz oldukları kanunlarda yazılı salâhi
yetlerden fazla bir salâhiyete malik olamazlar. 
Bunların istihdam şekilleri tamamen umumî 
hükümlere tâbidir. 

MADDE 10 — Her köyde ihtiyar meclisinin 
ve şehir ve kasabalarda belediye encümeninin lü
zum gördüğü yerlerde ve mikdarda kapana ahır 
ve ağılı bulunur. Ziraat sahalarında başı boş 
tutulan veya zarar ve ziyandan yakalanan 
hayvanlarla köy veya belediye sınırları içinde 
sahibsiz ele geçen hayvanlar bu ahır veya ağıl
lara kapanır. 

Korucular bu ahır ve ağıllara hayvan ka
padıklarında bu hayvanları nerede ve nasıl tut
tuklarına ve zarar ve ziyan yapmışlarsa bu za
rar ve ziyanın keşfine ve değerine aid zabıt 
varakası yerine kaim ifadelerini köylerde muh
tara, şehir ve kasabalarda belediye reisine sözle 
veya yazı ile verirler. 

MADDE 11 — Korucular zarar ve ziyanda 
hayvan gördüklerinde ilk önce hayvanların za
rar vermesini önleyib zarar ve ziyanı keşf ve 
derece ve kıymetini tesbit ederler. 

Bu esnada hayvanların başında sahi-b veya 
çobanları varsa bunları ve civarında bulunan 
kimseleri de beraber bulundururlar. 

Sonra hayvanlarını kapamağa ahır veya 
ağılına ve beraberlerindeki sahib veya çobanları 
muhtar veya belediye reisine teslim ederler. 

Ad. E. 

heyete, müşteki mutat nakil vasıtasını temine 
mecburdur. Şikâyetçi yoksa nakil vasıtası üc
reti koruma veya ihtiyar meclisi kararile san
dıktan nakil vasıtası sahibine ödenir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazılı istisnalar 
dışında koruma ve ihtiyar meclislerinin bu ka
nun hükümlerine tevfikan verecekleri kararlar 
aleyhine alâkalılar tarafından kararın kendile
rine tebliği tarihinden itibaren on gün zarfında 
murakabe heyetine müracaat ve itiraz olunabi
lir. Müddeti zarfında aleyhine itiraz edilme
yen kararlar katileşir. Bu suretle katileşen 
veya murakabe heyetlerince itiraz üzerine ve
rilen kararlar derhal icra olunur. 

MADDE 11 — Murakabe heyetile koruma 
ve ihtiyar meclislerinin muamelât ve mesaisi, 
mahallin en büyük mülkiye âmiri veya onun tav
zif edeceği kimseler tarafından devamlı 
surette teftiş ve murakabe edilir. 

Bu teftiş ve murakabe doğrudan doğruya Zi
raat vekâletince tensip edilen memurlar vasıta-
sile de yaptırılabilir. 
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odetilmesi hakkındaki kararlar icra ve iflâs ka
nunu yolile. 

* 3 - Bunlar haricinde kalan karar ve mua
melelerin infazı şekli nizamname ile tayin olu
nur. 

MADDE 12 — Meclisler muamelâtının tef
tiş ve murakabesi : 

Murakabe ve çiftçi meclislerinin muamelât 
ve mesaisi mahallin en büyük mülkiye âmiri ve 
tavzif edeceği kimseler tarafından teftiş ve mu
rakabe edilir. 

Bu teftiş ve murakabe Ziraat vekâletince 
doğrudan doğruya da yaptırılabilir. 

Zr. E. 

MADDE 12 — Çiftçi mallan bekçibaşılar ve 
daimî veya muvakkat bekçiler tarafından koru
nur. 
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Korucular ziraat sahalarında başı boş bul
dukları ve bütün sahalarda sahibsiz Tasladık
ları hayvanları da kapama ahır veya ağılına 
götürürler. 

Korucular bir zarar ika ederken rastladık
ları kimseleri tutarlar ve bu fail ve civarında 
kimseler varsa onlarla birlikte yapılan zarar 
derece ve mikdarını keşif ve tesbit ederler. 
Bundan sonra faili köyde muhtara şehir ve ka
sabalarda belediye reisine teslim ederler. O 
esnada nerede ve nasıl tuttuklarını ve yapılan 
zararın derece ve mikdarını da sözle veya yazı 
ile anlatırlar. 

Hayvanlar veya insanlar tarafından bir za
rar ve ziyan yapıldığını şikâyet üzerine veya 
her hangi bir yolda haber aldıklarında korucu
lar bu zarar ve ziyanları bizzat gidib görürler. 
Bu esnada fail varsa bunu ve zarar gören de 
varsa keza bunu da ve istedikleri takdirde 
mutlaka beraber alırlar ve zarar ve ziyan civa
rında bulunanları da birlikte bulundurarak 
keşif ve derece ve mikdarlarmı tesbit ederler. 
Sonra köylere muhtar şehir ve kasabalarda be
lediye reisine sözle veya yazı ile anlatırlar. 
Lüzum görürlerse ve varsa faili de beraber tes
lim ederler. 

Başka her hangi bir suç işleyen veya işleme
ğe yeltenen kimseleri de korucular tutub köy
lerde muhtara, şehir ve kasabalarda belediye 
reisine teslim ile mükelleftirler. 

MADDE 12 — Bu kanunla alâkalı suçlarda 
köylerde muhtar ve şehir ve kasabalarda beledi
ye reisi kendilerine şikâyet veya müracaat vu-
kubulmuş olursa bunun üzerine ve böyle bir 
şikâyet veya müracaat vaki olmamış olduğu tak
dirde her hangi bir yolda haber alma veya işit
me üzerine derhal bizzat veya korucuları veya 
diğer memurları ile tahkikat yapmağa veya 
yaptırmağa ve bu tahkikat neticesine göre işi 
köyde ihtiyar meclisine ve şehir ve kasabalarda 
belediye encümenine verib bir karara bağlat
mağa ve bu kararı tatbik ve infaz etmeğe mec
burdurlar. 

Başkorucular ve korucular da şikâyet veya 
müracaat üzerine veya haber alınca veya işi
tince bir taraftan derhal tahkikat ve takibata 
girişirler ve diğer taraftan da lüzum görürler-

Ad. E. 

MADDE 1 2 — Bekçibaşılarm ve bekçilerin 
vazifeleri şunlardır : 

I - Çiftçi mallarını korumak, 
II - Çiftçi mallarına zarar iras edildiği hal

lerde 24 ncü maddede gösterilen muameleler
le ve bu kanunda yazılı diğer vazifeleri ifa 
etmek. 
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MADDE 13 — Koruma teşkilâtı : 
Çiftçi malları bekçibaşılar ve daimî veya mu

vakkat bekçiler tarafından korunur. 

MADDE 14 — Bekçilerin vazifeleri : 
Bekçiler jandarmanın mevcud olmadığı yer 

ve zamanda zabıtai adliye ve mania vazifelerile 
mükellef olmakla beraber esas vazifeleri : 

A) Çiftçi mallarının korunması, 
B) Ziraî zarar ve suçların tahkik ve bunla

rı işleyenlerin bulunması, 
D) Bu kanun ve nizamnamede gösterilen 

hususların ifasıdır. Bekçilerin başka vazifede is
tihdamları veya kısa bir zaman için dahi olsa 
kendi mıntakaları haricine gönderilmesi mem
nudur. 

Ancak umumî emniyet ve asayişin zarurî kıl
dığı fevkalâde ahvalde merbut oldukları kaza
nın en büyük mülkiye âmirinin izni ile yukarı
da gösterilen vazifeleri haricinde muvakkaten 
istihdamları caizdir. 

Zr. E. 

MADDE 13 — Bekçilerin vazifeleri şunlar
dır: 

I - Çiftçi mallarını korumak, 
II - Ziraî zarar ve suçları tahkik;ve bunları 

işliyenleri bulmak, 
III - Kendi ziraî daireleri dahilimde zabıtai 

adliye ve mania vazifelerini görmek, 
IV - Bu kanunda gösterilen diğer hususları 

ifadan ibarettir. 
Bekçilerin başka vazifede istihdamları veya 

kısa bir zaman için dahi olsa kendi ımıntakala-
rı haricine gönderilmeleri yasaktır. Ancak umu
mî emniyet ve asayişin ve su baskmij zelzele ve 
yangm gibi umumî afetlerin zarurî kıldığı fev
kalâde ahvalde merbut oldukları kazanm en 
büyük mülkiye âmirinin izni ile kendi mıntaka
ları veya yukarıda gösterilen vazifeleri haricin
de muvakkaten istihdamları caizdir. 

MADDE 14 — Bekçibaşı ve bekçilere verile
cek inzibatî cezalar şunlardır : 

I - Üç günlükten az ve 15 günlükten çok ol
mamak üzere ücret kesmek, 

II - işten çıkarmak. Bu suretle işiten çıkarı
lanlar beş sene bekçilik vazifesine alınamazlar, 

III - Bu cezalar kabili itirazdır. 
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se muhtara veya belediye reisine haber yollar
lar. 

Bu kanunla ilgili suçlarda tahkikat ve taki
bat icrası alâkalıların şikâyet ve müracaatına 
bağlı değildir. 

MADDE 13 — Belediye reisi veya muhtar za
rar ve ziyanlarda, ziraî sirkat ve tecavüzlerde 
hudud tecavüzlerinde, su ihtilâf ve nizaların-
da, fuzulî toprak ve yapı işgallerinde ve sair 
suçlarda korucuların sözle veya zabıt varakasile 
verdikleri izahatı kâfi görmez ve işin daha et
raflı tahkik ve tesbitini isterse, münasib gör
düğü nıikdarda ehli vukuf tayin ederek ve ' lü
zum gördüğünde ihtiyar meclisi veya encümen 
azalarından bir veya bir kaçını terfik eyleye
rek hâdise mahalline korucularla ve lüzum var
sa fail ve alâkalılarla beraber yollar. 

Bunlar zarar ve ziyanı, sirkatlerde ve yan
gınlarda çalman ve yanan mikdarı, diğer hâdi
selerde vakayi etrafile tedkik ve keşif ve zara
rın mikdarmı tayin ve tesbit ederek bir zabıt 
varakası yaparlar ve belediye reisine veya 
muhtara verirler. 

Zabıt Varakası yapacak derecede yazı yazan 
bulunmayan yerlerde korucular ve tahkik ve 
keşfe gidenler ihtiyar meclisi veya belediye en
cümeni huzurunda gördüklerini ve takdir ettik
lerini sözle anlatırlar. 

MADDE 14 — Yapılan vakalar zarar ve zi
yan İrası çiftçi malı sirkati, hudud tecavüzü ve 
fuzulî işgal gibi belediye encümeni veya ihti
yar meclisi kararile görülebilecek işlere taallûk 
ediyorsa korucuların muhtara veya belediye rei
sine teslim ettikleri vaka failleri muhtar veya 
belediye reisi huzurunda korucularca tutulmuş 
zabıt varakası varsa bunu ve yoksa korucula
rın anlatışları üzerine tutulacak zabıt varakasını 
imzaladıktan sonra serbest bırakılırlar. Ancak 
bunlardan hüviyeti meçhul olanlar kefalete bağ
lanır. 

Vaka mahallinde ehli vukufla birlikte keşif 
yapılması lüzumlu görülen hallerde failler bu 
heyetle vaka mahalline gidib keşifte birlikte bu
lunmağa ve yapılacak zabtı imzalamağa mecbur
durlar. 

Ad. E. 

MADDE 13 — Bekçibaşılarm ve bekçilerin 
bu kanunda yazılı vazifelerden gayri işlerde is
tihdamları veya kısa bir zaman için dahi olsa 
kendi mmtakaları haricinde gönderilmeleri ya
saktır. 

Bunlar ancak umumî emniyet ve asayişin ve 
su baskını, zelzele ve yangın gibi umumî afetle
rin zarurî kıldığı fevkalâde ahvalde bağlı bulun
dukları kazanın en büyük mülkiye âmirinin iznile 
kendi mmtakaları veya yukarıda gösterilen vazife
leri haricinde muvakkat olarak istihdam edile
bilirler. 

MADDE 14 — Ziraat encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

14 ncü 
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MADDE 15 — İnzibatı cezalar : 
Bekçibaşlarla bekçilere verilecek inzibatî ce

zalar şunlardır : 
a) Üç günlükten az ve on günlükten çok ol

mamak üzere ücret kesme. 
b) İşten çıkarma. 
İşten çıkarılanlar (beş) sene bekçilik vazife

sine alınmazlar. 
Bu cezaların hangi hallerde, hangi makam

lar tarafından tatbik edileceği, itiraz müddet 
ve şekilleri nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 16 — Korunma bedeli : 
Her ziraî daire dahilindeki hakikî veya hük

mî şahıslara aid her nevi işlenen arazinin, bağ 
ve bahçelerle ağaçlıkların beher dekarından, da
mızlık, yarış, binek, koşum ve sağmal büyük ve 
küçük (Kümes hayvanları müstesna) hayvan
ların beher başından tanzim edilecek tarifelere 
müsteniden senelik koruma bedeli alınır. 

Bu tarifeler çiftçi meclisleri tarafından ma
hallin örf ve âdetine ve iktisadî vaziyetine göre 
tesbit olunur ve murakabe meclislerinin tasdi-
kile tekemmül eder. 

Zr. E. 

MADDE 15 — Ziraî saha içindeki hakikî ve
ya hükmî şahıslara aid her nevi işlenen arazinin, 
bağ ve bahçelerle ağaçlıkların sağilinden ve gelib 
geçici olmayan ve kendi hayvanlarını idare ede
cek kadar şahsına aid veya icarla merası bulun
mayan sürü sahihlerinden tanzim edilecek tari
felere göre senelik koruma parası veya ayniyat 
alınır. Bekçilerin ücret yekûnuna şehir ve ka
sabalarda yünde otuzu ve köylerde yüzde onu 
geçmemek üzere yapılacak zamlarla hazırlana
cak bu tarifeler çiftçi meclisleri tararından ma
hallin örf ve âdetine ve iktisadî vaziyetine ve 
taallûk ettiği arazinin verimine ve mahsulün ne
vine göre tesbit olunur. Bunlar murakabe mec
lislerinin tasdikile tekemmül eder. Alâkadar
lar kendilerine tarholunan koruma bedellerine 
itiraz edebilirler. Koruma bedelleri tahsili em
val kanununa göre tahsil olunur. 

MADDE 16 — Bu kanunun hükümlerine ay
kırı hareket edenlerden alman para cezaları 
koruma teşkilâtı bütçesine irad kaydolunur. 

Mezruat arasında başı boş yakalanıb sekiz 
gün zarfında sahibleri tarafından alınmayan 
hayvanlar çiftçi meclisince müzayede ile satılır. 
Bu hayvanlar için harcanan iaşe ve muhafaza 
masrafları satış bedellerinden tenzil oluduktan 
sonra bakiyesi bir sene müddetle emaneten sak
lanır. Bu müddet içinde sahibi tarafından mü
racaat edilib alınmadığı takdirde bu para büt
çeye irad kaydolunur. 

( S. Sayısı : 172 ) 



— 33 — 
Da. E. I Ad. E. 

MADDE 15 — Muhtar veya belediye reisi 
koruculardan veya ehli vukuftan yazı ile veya 
sözle aldıkları zabıt varakalarını köylerde ihti
yar meclisine, şehir ve kasabalarda belediye en
cümenine hemen o gün havale eder. 

Alacak ve ödünç para davaları ve diğer tah
kike muhtaç olmayan alâkalıların müracaatları 
da ayni suretle havale olunur. 

İhtiyar meclisi ve encümen gelen işleri dava 
defterine hülâsatan kaydettikten sonra davaya 
bakar. 

Sözle müracaat halinde bu müracaatlar da 
hülâsatan deftere yazılır. 

Zabıt varakası tutulmayıb bunun yerine sözle 
anlatılan hallerde de korucuların ve ehlivuku
fun ifadeleri hülâsa olarak; zabıt varakası yeri
ne geçmek üzere, deftere yazılır. 

Sonra meclis ve encümen Köy kanununun 
59, 61 ve 62 nci maddelerine göre davalara ba-
kıb kararını verir. 

Bu davalarda gerek yazı ile ve gerek sözle 
olan zabıt varakaları hilafı sabit oluncaya kadar 
muteber tutulur. 

Yazı yazan bulunmayan köylerde bu işlerin 
kayidsiz de görülmesi caizdir. 

MADDE 16 — İhtiyar meclislerinin ve encü
menlerinin gördükleri davalardan zarar ve zi
yana ve tazmine, ödünç para ve alacak işlerine 
aid olanlardan yirmi liraya kadar olan karar
ları katidir.» 

Bu meclis ve encümenlerin bu davalardan 
yirmi liradan fazlaya aid kararlarile hudud 
tecavüzü, fuzulî işgal ve diğer hususlar hakkında 
ki, kararlarına ve 22 nci maddedeki para cezası 
kararlarına alâkalılar kendilerine tebliğ edildiği 
günden itibaren on gün içinde itiraz edebilir. 
Bu itirazların kazalarda kaymakamlara, merkez 
kazalarında valilere yapılması ve on beş gün 
içinde kaza veya vilâyet idare heyetlerinde in-
celenib karara bağlanması mecburidir. 

İdare Heyetlerinin kararları katidir. 
On gün içinde itiraz edilmeyen ihtiyar mec

lisi ve belediye encümeni kararları da katileşir. 
Bu kararlar hudud, ark ve su ihtilâf ve ni-

zalarmda, fuzulî toprak ve yapı işgallerinde 
mahkemeler nezdinde mülkiyet ve istihkak da
vası açmağa mâni olmaz. Ancak mahkemele-

MADDE 15 — Koruma tarifeleri her sene 
koruma ve ihtiyar meclisleri tarafından mahal
lin örf ve âdeti ile iktisadî vaziyetine ve taal
lûk ettiği arazinin verimine, mahsulün nevine 
veya hayvan cinsine göre tanzim olunur. 

Bu tarifeler murakabe heyetine gönderil
mekle beraber ayni zamanda köy veya kasaba
nın münasip mahallerine de talik olunur. Alâka
darlar, talikten itibaren on gün zarfında koru
ma veya ihtiyar meclisleri vasıtasile veya doğ
rudan doğruya murakabe heyetine itiraz edebi
lirler. Tarifeler murakabe heyetinin tasdikile 
katileşir. 

Koruma bedelleri her mahallin istihsal vazi
yetlerine göre tesbit olunacak en müsait zaman
da ve Tahsili emval kanununa göre tahsil olu
nur. 

Koruma tarifesi bir senelik bekçi ücretlerin
den başka peşin olarak ödenecek zarar ve ziyan
larla masraf karşılığı olarak bekçi ücretlerine 
yüzde 30 u nisbetinde yapılacak bir ilâveyi kar
şılayabilecek şekilde tanzim olunur. 

MADDE 16 — Köy sınırları veya birinci 
maddenin ikinci fıkrasında yazılı saha içinde
ki ekilmiş arazi ile bağ, bahçe veya ağaçlıklara 
filen tasarruf etmekte olanların ve gelip geçici 
olmıyan ve kendi hayvanlarını idare edecek 
kadar şahsına ait veya icarla merası bulun-
mıyan sürü sahiplerinden 15 nci maddede gös
terilen tarifede yazılı senelik koruma parası 
veya bunun mukabili olan mahsul veya mal 
alınır. Koruma parasına tâbi olanların bunun 
miktarı hakkında kendilerine veya ikametgâh
larına yapılacak tebliğden itibaren on gün zar
fında murakabe heyetine itiraz hakları vardır. 
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MADDE 17 — Koruma bedelinden muafiyet: 
Her ziraî dairede arazi ve hayvan vüsat ve 

mikdarlarmm sahiblerini geçindirebilecek asga
rî hadler ve o dairenin çiftçi meclislerinin tak
diri ve murakabe meclislerinin tasdikile tayin 
olunur. 

Asgarî geçim haddi dahilinde bulunanlardan 
koruma bedeli alınmaz. 

Göçmenlere ve naklolanlara adi iskân haddi 
dahilinde verilen arazi ve çift hayvanları kanu
nu mahsuslarmdaki muafiyet müddeti imtida-
dmca koruma bedelinden de muaftır. 

MADDE 18 —- Koruma bütçelerinin diğer 
varidatı : 

Bu kanun ve nizamnamesi hükümlerine ay
kırı hareket edenlerden alman para cezalarile 
ziraî sahalarda başıboş yakalanıb nizamnmede 
yazılı müddet zarfında sahibi tarafından alınma
yan hayvanların satış bedelleri de koruma teş
kilâtı bütçelerine irad kaydolunur. 

MADDE 19 — Bütçe açıklarının kapanması: 
Ziraî dairelerin koruma bütçeleri açıkları 

ınenstıb oldukları vilâyet bütçelerine konulacak 
tahsisat ile ikmal olunur. 

(S. 
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MADDE 17 — Koruma gelirlerinin veya ko
ruma veznesindeki paraların sarfedilebileceği 
yerler şunlardır : 

I - Bekçibaşı ve bekçilerin ücretleri, 
II - Peşin ödenecek zararlar, 
III - Her mahallin hususiyet ve ihtiyaçlarına 

göre şehir ve kasaba çiftçi meclislerince bu ka
nunun tahmil ettiği hizmetlerin ifası için ih
tiyar olunacak masraflar ile katği zaruret ha
linde şehir ve kasabalar için murakabe meclis
leri kararile istihdam olunacak memurlar üc
reti ve şehir ve kasaba çiftçi meclislerinin ai
datı. 

Koruma gelirlerine ve koruma veznesindeki 
paralara haciz konamıyacağı gibi bunlar yuka
rıda sayılı yerlerden gayrisine de sarfolunamaz. 
Sarfedenlerden murakabe meclisinin kararile 
ve faizile birlikte tahsili emval kanununa göre 
tahsil olunur. 

Bu paralar mahfuziyet ve masuniyet bakı
mından Devlet malı hükmündedir. 

MADDE 18 — Hesablarm tutulması ve her 
malî sene sonunda kapatılması ve paraların 
muhafazası Ziraat vekâletinin koyacağı usuller 

dairesinde yapılır. Katği hesablar murakabe mec
lislerince neticelendirilir. 

MADDE 19 — Koruma teşkilâtı mensubları 
gördükleri veya duydukları ziraata müteallik 
zarar ve memnu fiillerin bais olduğu ziyanın 
temadisinin evvel emirde önüne geçmek ve aka
binde delillerini toplayarak mahallî çiftçi mec
lisi reisine haber vermekle mükelleftirler. Ha
ber verme keyfiyeti icabı hale göre ya şifahen 
veya tutacakları zabıt varakalarile tahriren ve 
subut delilleri ile birlikte yapılır. 
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rin katı kararlarına kadar da idare heyetleri 
kararları veya itiraz edilmeyen belediye encü
meni ve ihtiyar meclisi kararları tatbik olunur. 

MADDE 17 — Muhtarlar ve belediye reis
leri ihtiyar meclisinin ve belediye encümeninin 
salâhiyeti haricinde gördüğü vakalarda ve bu 
meclis ve encümenin kendisini salâhiyetsiz gör
düğü hadiselerde zabıt varakalarını veya varsa 
tahkikat evrakını, hazırsa failile birlikte bağlı 
bulunduğu karakola teslim ettirirler. 

Meclis ve encümenler bu kanunun kendile
rine verdiği salâhiyetler dahilinde gördükleri 
işler hakkında doğrudan karar vermekle mükel
leftirler. Bu kararlarını verdikten sonra failin 
Adliyece cezalandırılmasını müstelzim hal ve ha
reketi görülürse bu kısım için de ayrıca takibat 
yapılmak üzere evrak icabında fail de beraber 
olarak, en yakın karakola yollanır. 

MADDE 18 — Alacak ve ödünç para dava
larında borçlunun ve diğer vakalarda vakanrn 
vuku bulduğu yerin köy muhtarına veya bele
diye reisine müracaat edilir. 

MADDE 19 — İhtiyar meclisinin ve belediye 
encümeninin halledeceği davalarda alâkalı aza 
veya reis mecliste veya encümende bulunamaz. 

Bunların kan, civar ve sıhrî akrabalarına ve 
keza kendi hizmetlerinde bulunanlara aid dava
larda da bulunması caiz olmaz. 

Bulunamayacak azalar çıktıktan sonra ekse
riyet teşkil edilemezse noksan yedeklerle ve en
cümenlerde reisin tensib edeceği bir belediye 

Ad. E. 

MADDE 17 — Bu kanun hükümlerine tev
fikan tahsil olunan para cezaları koruma san
dığına irat kaydolunur. 

MADDE 18 — Her koruma ve ihtiyar mec
lisi nezdinde 16 ve 17 nci maddelerde yazılı 
gelirlerden bir koruma sandığı teşkil olunur. 
Bekçi ücretlerinden başka zarar ve ziyan mu
kabili olarak tahsil edilmiş olan miktar, peşin 
olarak ödenen zararlar dolayısile tükendiği 
veya zararın ödenmesine kâfi gelmediği tak
dirde sandık mevcudu tarifede yazılı esaslar 
dairesinde mükelleflerden yapılacak tahsilat
la tamamlanır. Bu suretle yapılacak tahsilatta 
zarar ve ziyan karşılığı olarak 15 nci madde
nin son fıkrasına göre tesbit edilmiş olan nis-
bet daima muhafaza olunur. 

MADDE 19 — Arazisi mal veya geliri as
gari geçim haddi dahilinde bulunanlardan ko
ruma bedeli alınmaz. 

Bu had tarifelerin tanzimi sırasında ihtiyar 
veya koruma meclisleri tarafından tayin ve 
tarife ile birlikte murakabe heyetinin tasdikı-
na arzolunur. Murakabe heyeti lüzum görürse 
bu hadleri indirebilir. 

Göçmenlere ve naklolunanlara adî iskân 
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MADDE 20 — Gelirin korunması ve sarfe-
dileceği yerler: 

Koruma gelirlerinin ve koruma veznesin-
deki paraların sarfedilebileceği yerler şunlar
dır: 

a) Bekçibaşı ve bekçilerin ücretleri, 
b) Peşinen ödenecek zararlar, zararı tah

kik ve tahmine gidecek kimselerin yevmiyele
ri ve nakil vasıtası masrafları, 

c) Kırtasiye masrafları. 
Koruma gelirlerine ve koruma veznesindeki 

paralara haciz konamıyacağı gibi bunlar yuka
rıda sayılı yerlerden gayrisine de sarf olunmaz. 
Sarfedenlerden murakabe meclisleri karan ile 
ve faizile birlikte tahsili emval kanununa göre 
tahsil olunur. 

Bu paralar mahfuziyet ve mesuniyet bakı
mından Devlet malı hükmündedir. 

MADDE 20 — Çiftçi meclisi reisi seçeceği 
vukuf ehlini fiili haber veren bekçi He birlikte 
en çok yirmi dört saat zarfında vaka t mahalline 
göndererek zararın mikdarını tahinin ve bir 
zabıt ile tevsik ettirir. Mühim haidiselerden 
zabıtayı da haberdar eyler, işin ehejnmiyetine 
göre heyete meclis azasından biri veyja bir krçı 
da terfik edilir. 

Vaka mahalline gönderilen heyjet fail ve 
müsebbib hakkında tahkikat ve tedkikat icra
sı ve neticeyi mübeyyin bir zabıt varakası tan-
zimile mükelleftir. 
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azasile tamamlanır. Eksik aza çiftçi ise ziraat 
odasından istenir. 

Muhtar veya reis bulunamadığı zamanlarda 
köy meclisi ve encümen içlerinden birini kendi
lerine reis seçerler ve bu reis. bu işte muh
tar ve belediye reisi vazifesini görür. 

MADDE 20 — Kapama ahır veya ağılına ka
panan hayvanların sahibi zarar ve ziyana veya 
hayvanların nerede nasıl tutulduğuna aid zabıt 
varakasını muhtar veya belediye reisi önünde 
imzaladıktan sonra cezayı, zarar ve ziyan bede
lini ve masrafları koruma sandığına ödeyerek 
hayvanlarını alırlar. 

Peşin ödeyemezse : sahib o köy veya beledi
ye halkından veya maruf kimselerden ise veya-
hud kefil gösterirse yine hayvanlar kendisine 
teslim olunur. Ceza, zarar ve ziyan bedeli ve 
masraflar bilâhare ihtiyar meclisi veya belediye 
encümeni kararile tahsil olunur. 

Kefil de gösteremeyenlerin hayvanları sa
tılır. 

On gün içinde sahibi çıkmayan hayvanlar da 
satılır. 

Satış köylerde ihtiyar meclislerinin, şehir ve 
kasabalarda belediye encümenlerinin kararilet 
çarşı ve pazarda ve olmayan yerde köy meyda
nında, muhtarın veya belediye reisinin veya me
mur edecekleri kimsenin huzurile, açık arttırma 
şeklinde satılır. 

Satış bedelinden para cezası, zarar ve ziyan 
bedeli, tahkik ve bakma masrafları çıktıktan 
sonra fazlası sahibine verilir. Sahibi yoksa ko
ruma sandığında saklanır. Bir yıl içinde sa-
hibleri çıkmayan fazlalar bu sandığa irad ya
zılır. 

Satış bedeli cezayi, zarar ve ziyanı ve mas
rafları ödemediği takdirde üst tarafı hayvan
ların sahibinden tahsil olunur. 

Zarar ve ziyan yapan hayvanlar zarar ba
şında yakalanamaz ve fakat yapılan tahkikat
la kimin olduğu sabit olursa koruyucular veya 
ehlivukuf keşfile tesbit olunan ve köylerde ih
tiyar meclisi, şehir ve kasabalarda belediye en
cümeni kararı altına alman ceza, zarar ve ziyan 
bedeli ve masraflar bu hayvanlar sahibinden 
tahsil olunur. 

Hayvan sahibleri ödedikleri bu para için 

Ad. E. 

haddi dahilinde verilen arazi ve çift hayvanla
rı kanunu mahsuslarındaki muafiyet müddeti 
devammca koruma bedelinden de muaftır. 

MADDE 20 — Mezruat arasında başıboş ya
kalanıp ta on beş gün içinde sahipleri tarafın
dan alınmayan hayvanlar koruma ve ihtiyar 
meclisi tarafından münasip görülecek bir pazar 
yerinde müzayede ile satılır, ve keyfiyet bir za
bıt ile tesbit olunur. Müzayede de 2490 sayılı 
kanun hükümleri tatbik olunmaz. 

Bu hayvanlar için sarfedilen iaşe, muhafaza 
masraflarile yapılacak diğer masraflar satifc be
delinden tenzil olunduktan sonra bakiyesi bir 
sene müddetle emaneten saklanır. Satış bedeli 
bu müddet içinde müracaat edilip alınmadığı 
takdirde koruma sandığına irat kaydolunur. 
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MADDE 21 — Gelirin cibayet, sarf ve he-
sablarm kapatılma şekilleri: 

Gelirin cibayet ve sarf suretleri ve her malî 
sene sonunda hesablarm nasıl kapatılacağı ya
pılacak nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 22 — Ziraî sicil: 
Ziraî daireler dahilinde çiftçi malı bulunan

lardan bu mallarını mikdar ve parçalarını ta
yin edilen müddet içinde pulsuz bir beyanna
me ile çiftçi meclislerine bildirmeyenlere veya 
vüsat ve parça mikdarlarmı noksan bildirdik
leri çiftçi meclislerince yapılacak tedkikatla 
sabit olanlara bu meclisler kararı ile tarifesi 
mucibince mektum mallara isabet edecek ko
ruma bedelleri bir defaya mahsus olmak üzere 
% 50 fazlasile ödettirilir. 

Alım, satım, doğum, ölüm, yeniden işleme 
veya işlemeden sarfınazar ve saire gibi haller
le sicilde kayidli çiftçi mallarında vukubulan 
değişiklikleri her senenin haziranına kadar yi
ne pulsuz bir beyanname ile çiftçi meclislerine 
bildirmeyen alâkalılardan murakabe meclisleri 
kararı ile bir liradan beş liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

MADDE 23 — Zarar ve suçların ihbarı: 
Koruma teşkilâtı mensubları gördükleri ve

ya duydukları ziraate müteallik zarar ve mem
nu fiillerin bais olduğu ziyanın temadisinin ev
velemirde önüne geçmek ve akabinde delille
rini toplayarak mahallî çiftçi meclisi reisine 
haber vermekle mükelleftir. 

Haber verme keyfiyeti icabı hale göre ya 
şifahen veya tutacakları zabıt varakalarile tah
riren ve sübut delilleri ile birlikte yapılır. 

Zr. E. 

MADDE 21 — Ziraî saha dahilindeki çiftçi 
mallarına iras edilen ve mikdan 20 lirayı geç
meyen zarar işleri bunların ödenmesi bakımın
dan resen çiftçi meclisleri tarafından köy ka
nunundaki usule göre muhakeme odilib kara
ra raptedilir. 20 liraya kadar olan kararlar 
katğidir. Bundan yukarısı itiraz halinde mu
rakabe meclislerince derecei nihayede tedkik 
edilir ve karara bağlanır. 

Kıymeti 20 lirayı geçmeyen çiftçi malları
nın çalmmasmdan mütevellid zararlar da bu 
hükme tâbidir. 

Meclisçe zarar ve ziyan işine bakılması için 
alâkalısının şikâyeti şart değildir. 

MADDE 22 — Reis bir taraftan zabıt vara
kaları ile keşif raporunun suretlerini ve elde 
edilen sübut delillerini çiftçi meclislerine ve
rir ve meclisi salâhiyeti dahilindeki işler hak
kında resen tedkikat yapmak ve karar ver
mek üzere tahrik eyler. 

Diğer taraftan bu evrek ve vesaikin asılla
rını kanunî icabının yapılması zımnmda Cum
huriyet Müddeiumumiliğine gönderir. 

Şifahî veya tahrirî şikâyet ve m/üracaatleri 
nazara almıyan yahud bu kanunla verilen va
zifelerin ifasında kusuru, ihmali, suiistimali 
veyahud suç sayılabilecek her hangi bir hare
keti görülen meclisler reisi ve azalarile bekçi-
başılar ve bekçilere fiillerine tetabuk eden Türk 
ceza kanununda musarrah cezalar aid olduk
ları mahkemelerce iki misli olarak hükmedilir. 

MADDE 23 — Heyetçe tesbit edilen zarar, 
bedeli faili malûm olmadığı takdirde çiftçi 
meclisi kararile koruma veznesinden zarar gö
rene verilir. 
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hayvanlara bakan çoban, bekçi, sığırtmaç veya 
her kim ise ona müracaat edebilirler. 

MADDE 21 — İnsanlar tarafından yapılan 
zarar ve ziyanlar, sirkat ve yangınlar da bun
ların bedeli ve para cezaları ve masraflar fail
lerinden tahsil olunur. 

Küçüklerin ve mahcurların cezalarını, zarar 
ve ziyan bedellerini sirkat ve yangın tazminle
rini velileri öder. 

Yıllık veya aylık veya gündelik ile veyahud 
her hangi bir şekilde hizmetinde bulunan kim
selerin başkalarına yaptığı zarar ve ziyanlar, 
yangın ve sirkatler bedeli ve cezalar hizmet sa- j 
bibine ödettirilir. Ancak ödeyen hizmet sahi
binin bunlar için hizmetkârına rücu hakkı var
dır. 

MADDE 22 — Zarar ve ziyanlarda koru- j 
cuların veya ehlivukufun takdir ettiği zarar be- \ 
deli ve lüzum varsa tahkik ve keşif masrafları 
ihtiyar meclisinin veya belediye encümeninin 
kararile önceden koruma sandığmdan ödenir. 
Sonra bunlar ceza ile birlikte hayvan sahibin
den ve zararı yapan insan ise failinden tahsil 
olunur. 

Hayvan sahibi veye fail bulunamaz veya bu
lunduğu halde paranın kendisinden tahsiline im
kân hâsıl olmazsa bu para salma suretile 29 ucu 
maddedeki usule göre daire çiftçilerine tevzi ve 
tahsil olunur. 

İki yıl içinde meydana çıkan sahib veya fail- j 
den, para çiftçilere tevzi ve tahsil edilmiş olsa 
dahi, tahsil olunub koruma sandığına konur ve 
bu para bu gibi tazmin işlerinde kullanılır, iki 
yıldan sonra meydana çıkan sahib veya failler
den bir şey tahsil olunmaz. 

! 
MADDE 23 — Ziraat sahalarına başı boş 

hayvan bırakmak yasaktır. Bu sahalarda hay
vanların başında insan bulunması, insansız olan- ' 
larm sahihleri veya adamları tarafından kendi ; 
yerlerine veya rızası alınmış kimselerin yer- ; 
lerine örüklenmiş veya bağlanmış bulunması 
mecburidir. 

Ancak mahsuller biçilib tamamen kaldırıldık
tan sonra köylerde ihtiyar meclislerinin şehir ve 
kasabalarda belediye encümenlerinin kararile 
tarlalık ve çayırlıklara başı boş hayvan bıra-

[ 

MADDE 21 — Koruma sandığmdaki para
ların sarf edilebileceği yerler şunlardır: 

I - Bekçibaşı ve bekçilerin ücretleri, 
II - Peşin ödenecek zararlar, 

III - Her mahallin hususiyet ve ihtiyaçlarına 
göre koruma ve ihtiyar meclisleri tarafından bu 
kanunun tesbit ettiği hizmetlerin ifası için yapı
lacak zarurî masraflar. Bu masrafların senelik 
yekûnu hiç bir halde bekçi ücretleri yekûnunun 
yüzde onunu tecavüz edemez. 

MADDE 22 — Koruma sandığının mevcudu 
Devlet malı hükmündedir. Koruma gelirleri ve 
koruma sandığmdaki paraya faiz konamaz. 

Koruma sandığı gelirinin cibayet ve sandık 
mevcudunun sarf sureti ve her sene sonunda he
sapların nasıl kapatılacağı nizamnamede tesbit 
olunur. 

MADDE 23 — Bu kanun ile vazifedar olan
ların vazifeleri dolayısile işledikleri veya kendi-

! lerine karşı ifa ettikleri vazifeden dolayı işle-
j nen suçlar hakkmda Ceza kanununun memurlar 
; hakkındaki hükümleri tatbik olunur. Ancak bu 

suçlardan dolayı haklarında takibat icrası me
murin muhakemat kanununa tâbi değildi r, 
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MADDE 24 — Zararların tahmin ve tevsiki: 
Çiftçi meclisi reisi seçeceği vukuf ehlini 

fili haber veren bekçi ile birlikte en çok 24 
saat zarfında vaka mahalline göndererek za
rarın mikdarmı tahmin ve bir zabıt ile tevsik 
ettirir. Ayni zamanda hâdiseden zabıtayı da 
haberdar eyler. İşin ehemmiyetine göre heye
te meclis azasından biri veya bir kaçı da ter
fik edilir. 

Vaka mahalline gönderilen heyet fail ve 
müsebbib hakkında da tahkikat ve tedkikat 
icrasile ve neticeyi mübeyyin bir zabıt vara
kası tanzimi ile mükelleftir, 

MADDE 25 — Elli liraya kadar olan zarar
lar: 

Ziraî saha dahilindeki çiftçi mallarına iras 
edilen ve mikdarı elli lirayı geçmeyen zarar 
işleri bunların ödenmesi bakımından resen çift
çi meclisleri tarafından köy kanunundaki usu
le güre muhakeme edilib karara raptedilir. Yir
mi liraya kadar olan kararlar katğidir. Sun
dan yukarısı itiraz halinde murakabe meclis
lerince derecei nihayede tedkik edilir ve ka
rara bağlanır. 

Kıymeti elli lirayı geçmeyen çiftçi malları
nın çalınmasından mütevellid zararlar da bu 
hükme tâbidir. 

Meclisçe zarar, ziyan işine bakılması için alâ
kalısının şikâyeti şart değildir. 

MADDE 26 — Evrakın Cumhuriyet müddei
umumiliğine gönderilmesi : 

Reis bir taraftan zabıt varakalarile keşif 
raporunun suretlerini ve elde edilen sübut de
lilerinin çiftçi meclislerine verir ve meclisi sa
lâhiyeti dahilindeki işler hakkında resen tedki
kat yapmak ve karar vermek üzere tahrik eyler. 

Diğer taraftan bu evrak ve vesaikin asılla
rını kanunî icabının yapılması zımnında Cumhu
riyet Müddeiumumiliğine gönderir. 

40 — 

Zr. E. 

MADDE 24 — Alâkalılarına ödenen zarar
larla bunların takib ve tahakkukundan doğan 
masraflar zararı yaptığı hükmen sabit olan 
kimseden Tahsili emval kanunu yolile tahsil 
olunur. 

Failin bilmuhakeme beraati veya bulunama
ması halinde koruma veznesinden ödenmiş olan 
zarar tutarile sair masrafları yekûnu her al
tı ayda bir o ziraî dairede koruma bedeline tâbi 
kimselerden namlarına kayidli koruma bedel-

i leri nisbetinde tarh ve Tahîisi emval kanununa 
göre tahsil edilerek yerine konulur. 

MADDE 25 — Zararda görülen hayvanlar 
koruma teşkilâtı tarafından yakalanıb mahfuz 
bir mahalle kapatılır. Zarar, akabinde sahibi 
tarafından koruma veznesine yatırılmazsa hay
vanların zarara tekabül edecek adedi tefrik ve 
çiftçi meclisi tarafından arttırma ile satılır ve 
bu suretle alâkalısının zararı ödenir, 

MADDE 26 — Çiftçi mallarına taallûk eden 
suçlar hakkında takibat yapılması şikâyete bağ
lı değildir. Eu suçlar Ceza muhakemeleri usu
lü kanununun 223 ncü maddesi mucibince tatil 
zamanında görülen acele işlerden sayılır. Çift
çi meclislerince zarar ve ziyan işlerinin tahmi
ni, ödenmesi ve tahsili, failleri hakkında cezaî 
takibatın icrasına mani olamaz. 
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kılabilir. Bu yerlerde ne kadar zaman hayvan
ların başı boş gezebilecekleri kararda yazıla
caktır. 

Bağlara, her türlü meyva, ağaç ve sebze bah
çelerine, ve ağaçlıklara hiç bir şekilde başı boş 
hayvan salınmaz. 

MADDE 24 — Ziraat sahalarında başı boş tu
tulan veya zarar ve ziyanda yakalanan hayvan
ların sahihlerinden hayvan basma koyun ve 
keçi gibi küçüklerinden iki kuruştan on kuruşa 
ve sığır, manda, at ve merkeb gibi büyüklerinden 
on kuruştan elli kuruşa kadar ceza tarifelerine 
göre para cezası alınır. 

Ceza tarifeleri hayvanların büyük ve küçük 
oluşuna, halkın fakir veya zengin bulunuşuna, 
toprağın verimine göre köylerde ihtiyar meclis
leri ve şehir ve kasabalarda belediye encümen
leri tarafından tanzim edilip mahallin idare hey
etince tedkik, kaymakam veya vali tarafından 
aynen veya tadilen tasdik olunur. 

MADDE 25 — Bu kanun hükümlerine; köy
lerde ihtiyar meclislerinin, şehir ve kasabalar
da belediye encümenlerinin yasak ve emirlerine 
ve kararlarına; yine köylerde köy kanunu hü
kümlerine ve ona müstenid ihtiyar meclisleri 
kararlarına aykırı hareket edenlerden ihtiyar 
meclisleri veya encümenler kararile bir liradan 
25 liraya kadar para cezası alınır. Bu cezadan 
valilerin köy, şehir ve kasabalara göre beş lira
dan az on liradan fazla olmamak üzere tayin 
edecekleri bir mikdarı katı ve bundan fazlası 
kabili itiraz olacaktır. 

MADDE 26 — Bir çiftçi yılı içinde ayni suçu 
tekrar işliyenlerden para cezası iki kat olarak 

alınır. 
Bir suçu işlemeği itiyad haline koyanlara, 

bundan vazgeçinceye kadar, ceza iki kattan az 
olmamak üzere tatbikte devam olunur. 

Çiftçi yılının başı ikinci teşrin ayının biridir. 

Ad. E. 

MADDE 24 — Birinci maddede yazılı çiftçi 
mallarına bir zarar vukuunda bekçiler filin de
vamına mâni olacak tedbirleri almakla beraber 
husule gelen zararın tesbitine yarayacak delil
leri toplayarak keyfiyeti koruma veya ihtiyar 
meclisine bildirmek mecburiyetindedirler, im
kân bulunan hallerde bir zabıt varakası da tu
tulur. 

MADDE 25 — Koruma meclisi reisi veya 
muhtarın seçeceği vukuf ehli fiili haber veren 
bekçi ile birlikte en çok yirmi dört saat zarfın
da vaka mahalline giderek zararın miktarını ve 
hangi şartlar altmda yapıldığını tahmin ve tes-
bit ve bunu bir zabıt varakasile tevsik eder. Mü
him işlerde vukuf heyetine koruma veya ihtiyar 
meclisi azasından bir veya bir kaçı katılır. 

Tutulacak zabıt varakaları ve işe müteallik 
evrak derhal koruma veya ihtiyar Meclisine 
tevdi olunur. 

Zarar ve ziyanın tesbitine taallûk eden tet
kikler köy kanunu hükümlerine göre yapılır. 

MADDE 26 — Birinci maddede yazılı çiftçi 
mallarına iras edilen ve miktarı elli lirayı geç
meyen zararların tazminine müteallik işleri ko
ruma ve ihtiyar meclisleri köy kanunundaki 
usule göre tetkik ve hallederek bir karara bağ
larlar. Bu kararlardan 20 liradan yukarı olan
lara karşı alâkalılar, salahiyetli sulh hâkimine 
on gün zarfında itiraz edebilirler. 

itiraz istidası doğrudan doğruya mahkeme
ye verileceği gibi koruma veya ihtiyar meclisi-
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Şifahî veya tahrirî şikâyet ve müracaatları 
nazara almayan yahud bu kanun nizamnamesile 
verilen vazifelerin ifasında kusuru, ihmali, sui
istimali, veyahud suç sayılabilecek herhangi bir 
hareketi görülen meclisler reisi ve azalarile bek-
çibaşılar ve fiillerine tetabuk eden Türk ceza 
kanununda musarrah cezalar aid oldukları mah
kemelerce iki misli olarak hükmedilir. 

MADDE 27 — Zararların peşin ödenmesi : 
Heyetçe tesbit edilen zarar tutarı evvelemir

de çiftçi meclisi kararile koruma teşkilâtı vez
nesinden zarar görene verilir. 

Zr. E. 

MADDE 27 — Çiftçi meclislerince çiftçi 
mallarının korunması maksadile verilmiş emir 
ve konulmuş yasaklar hilâfına hareket eden
lerden bu meclisler kararile 5 liradan 25 lira
ya kadar hafif para cezası alınır. ; 

Bu para cezaları ' Tahsili emvial kanununa 
göre tahsil olunur. 
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MADDE 27 — Dördüncü maddenin 11, 12, 
13, 14, 15, 16 ve 17 nci bendlerinde ve 21 nci 
maddedeki işlerin yapılmasına karar verildiğin
den bu işler : 

A) Köylerde: bunlardan istifade edecek olan 
toprak zilyedlerine, toprakları nisbetinde imece 
yolu ile yaptırılır. İmeceye, razı olmıyanlar 
hisselerini para olarak verirler. Vermiyenlerden 
tahsil olunur. 

B) Şehir ve kasabalarda : Bunlardan istifade 
edecek toprak zilyedlerinden imeceye razı olan
lar imece yolu ile çalışırlar. Razı olmayanlar
dan da hisseleri para olarak tahsil olunur. 

Zilyedler imeceye razı olmazlarsa belediye bu 
işi yaptırıb masraf tutarını toprak zilyedlerine 
toprakları nisbetinde tevzi ve tahsil eder. 

C) imece tatbik olunan işlerde para ile ya
pılması zarurî olan kısımları için para koruma 
sandığından sarfolunur. 

Ç) imece yolu ile çalışan çiftçi ihtiyar mec
lisinin veya belediye encümeninin kararına gö
re kendi vesaitile işe gider. İmeceye hangi çift
çinin hangi vesaitile gideceği ihtiyar meclisi ve
ya encümen kararile tayin olunur. Bu tayinde 
yalnız veya araba ve hayvanile gidileceğine göre 
mesainin kıymeti göz önünde tutulur. 

D) imeceye mükellef bizzat gidebileceği gibi 
yerine hizmetkârını da gönderebilir. 

E) imece zaruret olmadıkça tohum atma, ça
pa, orak ve harman zamanları gibi çiftçinin ken
di işleri ile çok meşgul bulunmadığı zamanların
da tatbik olunur. 

Ad. E. 

ne de verilebilir. Bu meclisler istidayı bütün 
evrakile beraber derhal mahkemeye gönderir ve 
itiraz edene bedava bir ilmühaber verir. 

Koruma ve ihtiyar meclislerinin 20 liraya 
kadar ve sulh hâkimlerinin itirazı üzerine vere
cekleri kararlar katı olup bunlar aleyhine ka
nun yollarına müracaat olunamaz. 

MADDE 27 — Yukarıdaki maddede yazılı 
zarar tazminine taallûk eden işlere bakılması 
alâkalıların talep ve şikâyetine bağlı değildir. 

Zarar görenin feragati tetkikatı durdurmaz. 
ve karar altma alınan meblâğ tahsil edilerek 
sandığa irat kaydolunur. 

Şu kadar ki koruma veya ihtiyar meclisinin 
tasvip edeceği tazminat alâkalıya ödendiği tak
dirde tetkikata devam edilmez. 

MADDE 28 — Koruma ve ihtiyar meclisle
rince verilen kararlardan 20 liraya kadar olan
ları Köy kanununun 66 nci maddesinde yazılı 
usule tevfikan icra olunur. 

MADDE 29 — Zararın faili malûm olmadığı 
hallerde koruma veya ihtiyar meclislerince tes-
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MADDE 28 — Peşin ödenen zararların ve 
diğer masrafların tahsili : 

Alâkalılarına ödenen zararlarla vaka mahal
line gönderilen vukuf ehline nizamnamedeki nis-
betler dahilinde verilen yevmiye ve işbu tahmin 
ve tahkik heyetleri için tedarik edilen nakil 
vasıtası masrafları zararın müsebbibi olduğu 
hükmen tahakkuk eden kimseden tahsil olunur. 

Failin bilmuhakeme beraatı veya bulunma
ması halinde koruma veznesinden ödenmiş olan 
zarar tutarile keşif masrafları yekûnu her altı 
ayda bir o ziraî dairede koruma bedeline tâbi 
kimselerden namlarına kayıdlı koruma bedel
leri nisbetinde tarh ve tahsili emval kanununa 
göre tahsil edilerek yerine konulur. 

MADDE 28 — Bekçibaşılar ve bekçiler si
lâhlıdırlar. Silâh ve cephaneleri Devlet tara
fından teğmin edilir. Kıyafet ve silâhlarmm 
cinsi Dahiliye vekâleti tarafmdan tayin olunur. 
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MADDE 28 — Köylerde köy kanunile bu ka
nun hükümlerine göre ihtiyar meclisleri şehir 
ve kasabalarda bu kanuna göre belediye encü
menleri tarafından verilen köy, koruma ve ce
za paraları, imece veya iş hissesi karşılığı, za
rar ve ziyan bedeli, sirkat ve yangın tazmini 
ödünç para ve alacak tahsilâtına ve sair salâhi
yetleri dahilinde her nevi para tahsiline aid ka
rarlar itiraz müddeti geçmek veya itiraz üzerine 
karar mahallî idare heyetince aynen veya tadi-
len tasdik edilmek suretile katileştikten sonra 
aşağıdaki şekilde infaz ve icra olunur : 

Karar muhteviyatının on gün içinde öden
mesi köylerde muhtar, şehir ve kasabalarda be
lediye reisi tarafından borçluya tebliğ olunur. 
Bu müddetin hintamına kadar borç ödenmez ve
ya ödendiğine dair bir makbuz veya ibraname 
gösterilmezse : 

I - Borçlunun icra ve iflâs kanununa göre 
satılması caiz menkul malları veya maaş ve üc
retinin dörtte biri ve kira bedellerinin yansı 
köylerde ihtiyar meclisi ve şehir ve kasabalarda 
belediye encümeni kararile haciz ve muhafaza 

Ad. E. 

bit olunan zararın dörtte üçü koruma sandığın
dan zarar görene ödenir. Bilâhare fail taayyün 
ederse zararın tamamı kendisine ödettirilir ve 
sandığın tediye etmiş olduğu meblâğın mahsubu 
yapılarak geri kalan zarar görene verilir. 

MADDE 30 — Zararı husule getiren hayvan
lardan zarar mahallinde görülenler bekçibaşı 
veya bekçiler tarafından yakalanarak zarar 
ödeninceye kadar muhafaza edilir. 

Bu suretle yakalanan hayvanlar koruma ve 
ihtiyar meclislerinin karar ve icra hususunda 
haiz olduklan salâhiyet mahfuz kalmak şartile 
tazmin edilecek zararlara karşı teminat hük
mündedir. Ancak alâkalı, heyetin birinci fık
radaki hükümler dahilinde takdir ettiği miktarı 
teminat makamında yatırmak suretile hayvan
ları geri alabilir. 

MADDE 31 — Murakabe heyetlerinin 8 nci 
maddenin 5 nci bendine tevfikan ittihaz edece
ği tedbirlere aykın harekette bulunanlardan 
koruma veya ihtiyar meclislerinin ihban üze
rine veya resen murakabe heyetince bir liradan 
beş liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 32 — Ziraat encümeninin 28 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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altına alınır. Haciz altına alınan menkuller er
tesi günden itibaren muhtar veya belediye resi
nin memur edeceği kimselerin huzurunda kö
yün veya şehir ve kasabanın çarşı ve pazar ye
rinde, yoksa köyün meydanında açık arttırma 
ile satılır. 

II - Borçlunun menkul malı ve maaş ve üc
reti ve kira bedeli yoksa veya borca yetmiyorsa 
o vakit gayri menkul mallarından iskân had
dinden fazla olanlarından borca ve masrafa ye
tecek mikdarları ihtiyar meclisinin ve şehir ve 
kasabalarda belediye encümeninin kararile haciz 
altına alınır. Haczedilen gayri menkuller ma
hallin idare heyeti kararile (20) gün ilk açık 
arttırma ve on gün de son açık arttırma yapıla
rak satılır. 

İhtiyar meclisinin veya belediye encümeninin 
takdir ettirdiği değerin dörtte üçünü tutmayan 
gayri menkuller idare heyeti kararile yeni baş
tan bir ay müddetle açık arttırmada tutulur. Bu 
arttırmada kaça çıkarsa o bedelle satılır. 

idare heyetinin arttırma ile sattığı gayri-
menkuller ihale edilen kimsenin bedelini öde
mesi üzerine ödeme makbuzu ve idare heyeti
nin ihale kararile birlikte kaymakam veya va
li tarafından tapu dairesine yazılacak tezkere 
üzerine ihale edilen kimse namına tescil olu
nur. Gayrimenkul de kaymakam veya valinin 
muhtar veya belediye reisine yazacağı emir 
üzerine muhtar veya belediye reisi tarafından 
tahliye ve yeni sahibine teslim edilir. 

III - Borçlunun satılacak gayrimenkulu bu
lunmaz veya borca yetmezse muhtar veya bele
diye reisinin müracaati üzerine kaza ve merkez 
kazalarında vilâyet idare heyeti kararile mahal
lin mesai rayicine göre borç işe tahvil olunur. 
Borçlu verilecek karara göre ya yalnız basma 
veya bütün vesaitile birlikte tayin edilen mik-
darda köy işlerinde ve şehir ve kasabalarda be
lediye işlerinde çalıştırılır. Köy ve belediyede 
iş bulunmadığı zamanlarda borçlu hususî ida
re ve Devlet işlerinde de çalıştırılabilir. 

Borca mukabil borçluya maktuan iş verile
bilir. 

îki taraf razi olduğunda borçlunun alacak
lının işinde de çalışması caizdir. 

IV - Çalışmaktan da imtina "edenlerin borç
ları muhtar veya belediye reisinin talebile kay-
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MADDE 29 — Zararda görülen hayvanlar : 
Zararda görülen hayvanlar koruma teşkilâtı 

tarafından yakalanıb mahfuz bir mahalle kapa
tılır. Zarar, akabinde sahibi tarafından koruma 
veznesine yatınlmazsa hayvanların zarar tekabül 
edecek adedi tefrik ve çiftçi meclisi tarafından 
nizamnamedeki usule göre satılır ve alâkalısına 
ödenmiş olan zarar karşılığı yerine vezneye 
konur. 

MADDE 29 — Bekçibaşılarla bekgiler jan
darmanın silâh kullanmağa mezun olduğu ah
valde silâh kullanırlar. Vazife ifa ederken bun
lara karşı gelenler Devlet zabıtasına karşı ge
lenler gibi ceza görürler. 

Murakabe ve çiftçi meclisleri ve azaları aley
hinde gerek müçtemian ve gerekse münferiden 
vazife ifası sırasında cürüm işleyenler (resmî sı
fatı haiz kimseler aleyhinde cürüm irtikâb eden
ler gibi cezalandırılırlar. 
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makam veya valinin buyurultusu üzerine hapse 
tahvil olunur. 

Cumhuriyet müddei umumileri buyurultuda 
yazılan gün mikdannda borçluyu hapsederler. 

V - Borçlunun menkul veya gayrimenkul 
malından ancak borcuna ve masraflarına yete
cek mikdarı satılır. Fakat ifraz kabil olmamak-
yüzünden bu mikdardan fazla da satıldığı tak
dirde borç ve masraftan fazla olan kısmı sa
hibine iade olunur. Alacaklılara da istihkakları 
makbuz mukabili verilir. 

VI - Borçlu köy veya belediye işinde çalış
tığı takdirde alacaklıların alacakları köy veya 
belediye sandığından ödenir. 

Borçlunun hapsedilmesi halinde alacaklıya 
köy ve belediye sandıklarından bir şey verilemez. 
Bunun için alacaklıya aid borçlar da borçlunun 
hapsedilmesi alacaklının talebine bağlıdır. 

VII - Muhtar ve belediye reisleri ödeme ka
rarlarını borçlunun ödeme kabiliyeti fazla bu
lunduğu ve bilhassa mahsulün ambara konduğu 
zamanlarda icra ve infaza dikkatle mükelleftir
ler. Yalnız ceza kararları kararı müteakib infaz 
ve icra olunur. 

MADDE 29 — Ziraî saha içinde hakikî veya 
hükmî şahıslara aid her nevi ekili toprakların 
ve bağ, ve bahçelerin, her nevi ağaçlıkların zil-
yedlerinden mikdarlarma göre koruma parası 
almır. Köyün veya şehir ve kasabanın umumî 
meralarından ve topraklarmdan istifade eden 
hayvanlardan da bir para tahsil olunur. Müşte
rek çoban veya sığırtmaçlardan istifade eden
lerden de hayvanların adedine göre bir para 
almır. 

Bu koruma paraları her yerin örf ve teamü
lüne, mahsullerinin cins, nevi ve krymetlerine 
ve verim derecelerine, keza hayvanların nevine 
göre şehir ve kasabalarda belediye encümenleri 
ve köylerde ihtiyar meclisleri tarafından hazn*-
lanıb, mahallin idare heyetlerince tasdik oluna
cak tarifelere göre tarh ve tevzi ve tahsil oluna
caktır. 

Tarh ve tevzi nisbet ve mikdarlan tahsilat ye
kûnu koruma teşkilâtmm aylık veya yıllıklarile 
masraflarma kifayet ettikten sonra köylerde % 
10 ve şehir ve kasabalarda % 25 derecesinde 
masraf karşılığı kalacak surette tesbit olunur. 

Ad. E. 

MADDE 33 — Bekçibaşılarla bekçiler, jan
darmanın silâh kullanmağa salahiyetli olduğu 
hallerde silâh kullanabilirler. 

Bunların vazifelemin ifasma filen mümanaat 
edenler hakkında zabıta memurlarına karşı iş
lenmiş bu kabîl suçlar için tertip olunan cezalar 
tatbik olunur. 
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MADDE 30 — Suçların takibi : 
Çiftçi mallarına taallûk eden suçlar hakkın

da takibat yapılması şikâyete bağlı değildir. 
Bu suçlar muhakemeleri usulü kanununun 

423 ncü maddesi mucibince tatil zamanında gö
rülen acele işlerden sayılır. 

Çiftçi meclislerince zarar ve ziyan işlerinin 
tahminî ödenmesi ve tahsili failleri hakkında ce
zaî takibatın icrasına mâni olmaz. 

Çiftçi mallarına vaki zarar ve ziyanla alâkalı 
hukuk davaları hukuk usulü muhakemeleri ka
nununun 176 ncı maddesi mucibince tatil za
manında görülen acele işlerden sayılır. 

MADDE 31 — Murakabe meclislerinin ten-
bih ve yasaklarına muhalefet edenler : 

Murakabe meclislerince çiftçi mallarının ko
runması maksadile verilmiş emir ve korunmuş 
yasaklar hilâfında hareket edenlerden bu mec
lisler kararile beş liradan yirmi beş liraya ka
dar hafif para cezası alınır. 

MADDE 32 — Bekçilerin kıyafet ve silâh
ları: 

Bekçibaşılar ve bekçiler silâhlıdırlar. Silâh 
ve cebhaneleri Devlet tarafından teğmin edilir. 
Kıyafet ve silâhlarının cinsi Dahiliye vekâleti 
tarafından tayin olunur. 

50 — 
Zr. E. 

MADDE 30 — Hususî bekçiler aşağıdaki hü
kümlere tâbidir: 

I - Toplu olarak 1000 dekardan fazla arazisi 
olan çiftlik sahibleri veya müstecifleri daimî 
olmak şartile hususî bekçi kullanabilirler. Bun
lar koruma parası vermiyecekleri gibi 23 ncü 
maddeye göre koruma veznesinden tazminat ala
mazlar. 

II — Arazileri köy ve şehir ve kasaba civa
rındaki arazilerle karışık olup yekûnu 1000 de
karı geçen arazi sahibleri keza hususi bekçi tuta
bilirler. Bu halde koruma bedelinin yarısmı 
vermekle mükelleftirler ve faili meçhul zarar vu
kuunda zararların yarısmı sandıktan alabilir
ler, 

III - Sebze bahçelerine daimî bekçi tutan
lar koruma bedeli vermiyecekleri gibi 23 ncü 
madde hükmünden de istifade edemezler, 

IV - Hususî bekçiler bu kanunun resmî bek
çilere tahmil ettiği bütün vazife ve mesuliyet
lerin aynine sahibdirler. Ücretlerini kendilerini 
tutanlardan alırlar. Hususî bekçilerin adedle-
ri çiftçi meclislerince tesbit edilir. Tayinleri 
murakabe meclisinin tasdikile tekemmül eder. 

MADDE 31 — Bu kanunda bahsi geçen sa
tışlar 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ve ihale 
kanunu hükümlerine tâbi değildir. 
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Ancak diğer işlerin icrasına aid alınacak para
lar ile imece tutarları bütçeden bu hesabın ha
rici gösterilir. 

MADDE 30 — Bu kanun hükümlerine göre 
alınacak para cezaları koruma sandığına kona
cağı gibi muvakkat masraflar için önceden 
bu sandıktan yapılacak tediyelere karşı tahsil 
edilecek paralar da keza bu sandığa konur. 

MADDE 31 — Koruma gelirleri yalnız aşağı
daki yerlere sarfolünur : 

1 - Başkorucu, korucu ücretlerine, silâh ve 
cebhanelerine, alâmetlerine ve elbiselerine, 

2 - Çoban ve sığırtmaç ücretlerine, 
3 - Tahkikat ve keşif masraflarına (bunlar 

bu vakalarda mahkûm olanlardan tahsil olu
nur); 

4 - Faili bulunmayan zarar ve ziyan bedelle
rinin ödenmesine 3 ncü maddede ve diğer mad
delerde yazılan işlere; 

5 - Dördüncü maddede ve diğer maddelerde 
yapılan işlerin yapılmasına. 

MADDE 32 — Koruma gelir ve masrafları 
belediye ve köy bütçelerinden ayrı mülhak bir 
bütçe ile tahsil ve sarfolünur, paraları da (ko
ruma sandığı) namı altında müstakil bir he-
sab da tutulur. Bu sandık gelirleri müstakillen 
tahakkuk ettirilib kendine mahsus dip koçanlı 

Ad. E. 

MADDE 34 — Toplu olarak 100 hektar ve 
daha fazla arazi işletenler veya bunların kiracı
ları bu madde hükümleri dairesinde hususî bekçi 
kullandıkları takdirde koruma parası vermiye-
cekleri gibi koruma sandığından da hiç bir taz
minat alamazlar. 

Sebze ve meyve bahçelerine daimî bekçi tu
tanlar koruma parası vermiyecekleri gibi koru
ma sandığından da hiç bir tazminat alamazlar. 

Hususî bekçiler bu kanundaki bekçilere ve
rilen salâhiyeti haiz değildirler. Hususî bekçi
lerin adedi koruma veya ihtiyar meclisleri ta
rafından tesbit edilir. Tayinleri murakabe heye
tinin tasdikile tekemmül eder. Ücretlerini ken
dilerini tutanlar verirler. 

MADDE 35 — Bu Kanun hükümlerine tev
fikan yapılacak müracaat ve her türlü tetkik ve 
muamelelerden hiç bir resim ve harç alınmaz. 
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MADDE 33 — Bekçilerin silâh kullanması ve 
bunlara karşı gelenler : 

Bekçibaşılarla bekçiler jandarmanın silâh 
kullanmağa mezun olduğu ahvalde silâh kulla
nırlar. Vazife ifa ederken bunlara karşı ge
lenler Devlet zabıtasına karşı gelenler gibi ceza 
görürler. Murakabe ve çiftçi meclisleri ve aza
ları aleyhinde gerek müçtemian gerekse münfe
riden vazife ifası sırasında cürüm işleyenler res
mî sıfatı haiz kimseler aleyhinde cürüm irtikâb 
edenler gibi cezalandırılırlar. 

MADDE 34 — Kanunun tatbiki şekli : 
Bu kanunun tatbik şekli bir nizamname ile 

tayin olunur. 

Zr. 
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makbuzlarla tahsil olunur. Sarfiyat belediye ve 
köy sarfiyatının usulüne tâbi bir şekilde müs-
bet evrak mukabilinde yapılır. 

Her yılın kati hesabları yılın sonundan iti
baren bir ay içinde kaymakam ve valilere veri-
lib idare heyetlerince tedkik ve tasdik olunur. 

Koruma teşkilâtına aid paralar ve emval ta
mamen belediye ve köy idaresi malları gibidir. 

MADDE 33 — İhtiyar meclisleri ve belediye 
encümenleri taralından yapılan koruma bütçe
leri, koruma kadroları, gelir ve ceza tarifeleri, 
on beş gün içinde, idare heyetince tedkik edil
dikten sonra kazalarda kaymakam ve teşkilâtı 
olmayan merkez kazalarında vali tarafından ay
nen veya tadilen tasdik olunur; bu tasdik kati
dir. 

MADDE 34 — Dahiliye ve Ziraat vekâletleri 
bu kanunun tatbikatını murakabe altmda bulun
duracakları gibi bu kanun hükümlerini bütün 
çiftçilere anlatacak tedbirler ittihazile mükel
leftirler. 

MADDE 35 — Bu kanunla belediye ve köy 
idarelerine verilmiş bulunan vazife ve salahiyet
ler vali ve kaymakam ve nahiye müdürleri ta
rafından sıkı murakabe altında bıüundurulub 
bizzat kendileri tarafından teftiş edileceği gibi 
lüzum görecekleri vilâyet ve kaza Devlet me
murları ve hususile ziraat ve veteriner müdür, 
muallim ve memurları vasıtasile de sık, sık teftiş 
ettireceklerdir. 
Ancak bu teftiş ve murakabe dolayısile beledi

ye ve köy ve koruma bütçelerine bir masraf tah
mil olunamaz. Teftiş ve murakabe masrafları ta
mamen Devlet bütçesinden ödenir. 

MADDE 36 — Vali ve kaymakamlar bu ka
nunda yazılı suçlara ve işlere dair yazı ile ve
ya sözle vukubulan şikâyet ve müracaatlara al
dırmamış veya bu kanun hükümlerini tatbikte 
ihmal ve terahi göstermiş veya suiistimal yap
mış muhtar, belediye reisi, ihtiyar meclisi ve 
encümen azaları ve korucular ve diğer memur
lar hakkında tahkikat ve takibat yaptırmakla 
beraber lüzumlu gördükleri takdirde ayrıca re-

Ad. E. 
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sen ihtar ve tevbihten maada on beş günlüğe 
kadar maaş ve ücret veya istihkakları tahsisat
larından kesebilirler. Bu kesilen paralar koru
ma sandığına irad kaydolunur. 

MADDE 37 — Bu kanun hükümlerini tatbika 
alıştırmak üzere muhtarlar, varsa köy kâtibleri 
ve ihtiyar meclisi azasından en az ikişer aza ve 
belediye encümenlerinin müntehab azaları bir 
kursa tâbi tutulurlar. Her yeni intihabtan sonra 
kurslar tekrar olunur. 

Kurslar için çiftçinin işi en az bulunduğu 
mevsimler tercih olunur. 

Kursların müddeti, zamanı ve yeri vali ve 
kaymakamlar tarafından tesbit edilir. 

Kurslarm devamı sırasında vali ye kayma
kamlar tedris ve idare için bütün Devlet ve hu
susî idare ve belediye memur ve muallimlerinden 
istifade ederler. Bu memurlar vali veya kayma
kamdan bu hususta alacakları emir ve vazifeleri 
aslî vazifeleri gibi parasız görmekle mükelleftir
ler. 

Korslar için Devlete, hususî idarelere ve be
lediyelere aid mekteb ve sair binalardan istifade 
olunur. Kursların tenvir ve teshin ve mütefer
rika masrafları için Devlet bütçesinden istifa
de olunacağı gibi hususî idare, belediye ve köy 
bütçelerinden de istifade edilebilir. 

Kurslar işinde Ziraat ve veteriner müfettiş, 
müdür ve muallim ve memurları vali ve kayma
kamların devamlı yardımcıları olacaklardır. 

MADDE 38 — Belediye reisi, encümen aza
ları, muhtar ve ihtiyar meclisi azaları, başkoru-
cu ve korucular ve gönüllü korucular, bu ka
nunda gösterilen işleri gören başka memurlar 
hakkında bu kanun çerçevesi içine giren işler
den doğacak veya bu işleri yaparken çıkacak suç 
larından dolayı haklarında takibat icrası me
murin muhakemat kanunu hükümlerine tâbidir. 

Bu memurların bu kanunda gösterilen va
zifelerini ifada kusur, ihmal ve terahi ve suiis
timalleri veyahud vazifelerle alâkalı suçları 
hakkında Türk ceza kanununda yazılı cezalar 
iki kat olarak tatbik olunur. 

MADDE 39 — Bu kanunda kullanılan katî 
tabirinden maksad bu vasfı haiz kararlar hak
kında artık hiç bir idarî ve kazaî makam ve 
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MADDE 35 — Kaldırılan hükümler : 
20 temmuz 1330 tarihli kır bekçiletri kanunu 

ile köy kanununun 54 ve 55 nci maddeleri ve di
ğer kanunların bu kanuna muhalif hükümleri 
kaldırılmıştır. 

MADDE 36 — Kanunu tatbik edecek vekâ
letler : 

Bu kanun hükmünü yürütmeğe Adliye, Da
hiliye, Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

MADDE 37 — Kanunun meriyeti : 
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

13 - V -1940 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. î. V. 

R. Karadeniz 

• M. M. V. 
S. Ankan 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

N. Topcoğlu 

MADDE 32 — 20 temmuz 1330 tarihli kır 
bekçileri kanunu ile köy kanununun 54 ve 55 nci 
maddeleri ve diğer kanunların bu kanuna mu

halif hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 33 — Bu kanun hükmünü yürüt
meğe Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ziraat vekille
ri memurdur. 

MADDE 34 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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merci tarafından ne resen ve ne itiraz üzerine 
ve ne de iptal yolile tedkikat yapılamamak 
olub o karar sadece icra ve infaz olunur. 

MADDE 40 — Bu kanunla ihtiyar meclisle
rine ve belediye encümenlerine verilen davalar 
hakkında mahkemelere müracaat edilemez. 

MADDE 41 — Bu kanunla ilgili zabit va
rakalarında, kararlarda verilecek örneklerde ve 
kayidlarda ve bütün diğer evrakda pul veya 
damga resmi aranmayacağı gibi yapılan mua
melelerden dolayı bir harç ve resim de alınmaz. 
Tahkikat masrafları kabahatliden tahsil olu
nur. 

MADDE 42 — Çiftçi mallarına ve işlerine 
taallûk eden suçlar hakkında adlî takibat ya
pılması şikâyete bağlı değildir. 

Bu suçlar ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 223 ncü maddesinde yazılı acele işlerden 
sayılır. 

MADDE 43 — 20 temmuz 1330 tarihli kır 
bekçileri kanunu ve köy kanununun: 49, 50, 51 
ve 54 - 58 ve 60 ve 63 - 67 nci maddeleri ve bu 
kanuna aykırı hükümler kaldırılmıştır. 

MADDE 44 — Bu kanun hükümlerini icra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

MADDE 45 — Bu kanun hükümleri neşri 
tarihinden altı ay sonra yürür. 

AA. 1. 

MADDE 36 — 20 temmuz 1330 tarihli Kır-
bekçileri kanununun ve Köy kanununun 54 ve 
55 nci maddeleri ilga edilmiştir. 

MADDE 37 — Ziraat encümeninin 33 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Ziraat encümeninin 84 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 173 
İzmir vilâyeti hususî idaresince yepılacak istikraza hazi
nenin kefaletine dair kanun lâyihası ve Maliye, Bütçe ve 

Dahiliye encümenleri mazbataları (1/557) 

T. C. 
Başvekâlet 28-1 -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt : 6/256 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

îzmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak istikraza Hazinenin kefaleti hakkında Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 21-1-1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Irmir vilâyeti hususî idaresinin 1940 malî yılı bütçesinin 1561 sayılı kanunla merkezde müteşek
kil bütçe komisyonunda esnayı tetkikinde; senesi içinde yapılacak fazlai tahsilattan ödenmek üzere 
bütçe emaneti hesabına alman 712 000 liradan maada bütçenin 306 000 lira bir açıkla tanzim edildiği 
görülmüş ve yapılan incelemede bu açığın vilâyetin gayri iradî şekilde zamanla genişleyen teşkilâ-
t.ile artan hizmetlerinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında vilâyet 1940 bütçesinin tanziminde 2871 sayılı kanun mucibince her sene Ha
zineye tediyeye mecbur bulunduğu 211 157 lira vergi farkı ile 3530 sayılı kanuna göre ayrılması lâzım 
gelen 36 231 lira beden terbiyesi hissesini ve muallimlerin mesken bedeli tutarı olan 61 140 lirayı 
tediye edebilmek için bütçesinin varidat kısmına istikraz hasılatı olarak 300 000 lira varidat koy
muştur. 

Halen mevcut mektep ve hastanelerle yol inşaat ve tamiratı gibi vilâyetin ana işlerini teşkil eden 
hizmetlerinden yapılacak tasarrufla elde edilecek neticeye müraccah görülen bu çare yerinde bir 
tedbir olarak mütalea edildiğinden 300 000 liralık açığın Maliye vekâletinin kefaletile akdolunacak 
istikrazla karşılanması için işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Msas No. 1/557 

Karar No. 20 

19 - iti - İMİ 

Yüksek Reisliğe 

İzmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak 
istikraza Hazinenin kefil olması hakkında Da
hiliye vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri 
Heyetinin 21 - I - 1941 tarihindeki toplanışında 
Büyük Millet Meclisine arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası Encümenimize havale edilmiş 
olmakla Dahiliye vekili ve Maliye vekilliği Büt
çe umum müdürü hazır bulundukları hade mü-
talea ve müzakere olundu. 

Bahsedilen vilâyet hususî idaresinin 1940 
malî yılı bütçesinin merkezde müteşekkil bütçe 
komisyonunda tetkiki esnasında anlaşılmış ol
duğu veçhile bu bütçe senesi içinde fazla tah
silattan ödenmek üzere emanet hesabına alı
nan 712 bin liradan maada 306 bin lirayı bu
lan açıkla tanzim edilmiş ve bu açığın da 300 
bin liralık bir istikrazla kapatılması zarurî gö 
rülmüştür. 

Bütçe komisyonunun tetkiklerinden şu ci
het te tezahür etmiştir ki bütçe açığının başlıca 
sebebi vilâyetin idaresi haricinde olarak «za
manla genişleyen teşkilâtla artan hizmetleri» 
olup bu meyanda 2871 numaralı kanun muci
bince her sene Hazineye ödemeğe mecbur bulun
duğu 211 157 lira vergi farkı ile 3530 numaralı 
kanuna göre ayrılması lâzım gelen 36 231 lira 
beden terbiyesi hissesini ve Öğretmenlerin 61 140 
lira mesken bedeli tutarını zikretmek kabildir.. 

Bu vaziyet karşısında, muhtelif ihtiyaçlar 

ilcasile hususî idarelere zaman zaman tahmil 
edilmiş olan hizmetlerin ifasından kaçımlamıya-
cağı tabiî olmakla beraber külfetlerde imkânlar 
arasında intibak teminine çalışarak şmalî muva-
ze'heS'î halelden masun bulundurmak ta zarurî 
olduğu mütalea edilmiş ve bu prensip gaz önün
de tutularak hususî idareler hakkınjda ittihazı 
mutasavver tedbirlere dair Dahiliye vekilliğince 
bir kanun lâyihasının Yüksek Meclise arzedil-
mek üzere bulunduğu da verilen izajılardan an
laşılmıştır. 

Ancak, o zamana intizaren açık bir bütçe ile 
iş görülemiyeceğine mebni İzmir vilâyetinin ak
detmek istediği 300 bin lralık istikraza, her sene 
bütçesine tahsisat konmak şartile, i Maliye ve
killiğinin kefalet etmesi Eneümenimizce muva
fık görülmüştür. 

Havalesi veçhile Bütçe eneümeıjine terdii 
ricasile Yüksek Meclise arzolunur. 

Maliye E. Reisi 
İstanbul 

A. Bayındır 
Bursa 

M. M. 
Malatya 

Kâtip 
Kastamonu 

İV. Baydar ; H. Dicle 
İzmir 

Dr. 0. Kahraman K. Dursun 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Rize 

K, Kam* 

Malatya 
M. N. Zabcı 
Tokad 

C, KovaU 

Kjırklareli 
! H. Kuleli 
{Manisa 

Fi Kurdoğlu 
Zonguldak 
Y. 0. Öz«nçi 

Btttfie encümeni mazbata» 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 80 
Esas No. 1/557 

Yüksek Reisliğe 

il - W -1941 

İzmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak is
tikraza Hazinenin kefaleti hakkında Dahiliye ve
killiğince hazırlanıp Başvekâletin 28 - I - 1941 

( & Sayısı 

tarih ve 6/256 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Maliye encünieni mazba-
tasile birlikte Encümenimize tevdi btiyurulmak-
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la Dahiliye vekâleti namına Mahallî idareler, 
Maliye vekâleti namına Nakit işleri umum müdür
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu : 

Hükümetin mucip sebeplerinin ve Maliye en
cümeni mazbatasının tetkikinden de anlaşılacağı 
üzere îzmir vilâyetinin 1940 malî yılı hususî ida
re bütçesinde mevcut 300 bin lira açığın kapatıl
ması için mezkûr vilâyetin aktedeceği istikraza 
Maliye vekâletinin kefalet etmesini temin maksa-
dile işbu lâyiha tanzim edilmiştir. 

Muhtelif kanunlarla vilâyet hususî idareleri
ne karşılıksız olarak yükletilen masraf ve hiz
metler, bu idarelerin malî vaziyetini güçleştir
miş, arazi ve bina vergilerinin devri de, bu ver
gilerin tahakkuk ve tahsil işleri hususî muha-
sebelerce derhal tanzim edilemediğinden, bu 
güçlüğü arttırmıştır. Böylece hususî idare büt
çeleri bazı hizmetlerin geri bırakılması suretile 
tevzin edilebilmektedir. îzmir vilâyeti yollarının 
askerî.ve iktisadî ehemmiyeti yol işlerinde böyle 
bir tasarrufu mümkün kılmadığı gibi icabında 
civar vilâyetler halkı için faydalı olan sıhhî hiz
metleri de darlaştırmak kabil olamamıştır. Bina
enaleyh vilâyetin hususî vaziyeti, 1940 bütçesinin 
300 bin lira açıkla tanzimini ve bunun bir istik
razla kapatılmasını zarurî kılmıştır. 

Masrafları gelirlerine göre tayin olunmak ve 
programlaştırman, sarfı nazar edilmesi mümkün 
olmayan maarif ve nafia gibi amme hizmetleri 
için muayyen tahsisatlar temin edilmek icap 
eden bu bütçelerde açığın istikrazla kapatılması 
gelecek bütçeler üzerinde daha mühim sarsıntı
lar yapacağından böyle bir istikraz akdi yerine 
1940 malî yılı zarfında tahsilatta hâsıl olduğu 
beyan edilen inkişafa istinaden varidat muham-
menatını yükseltmek suretile bütçenin tevzinine 
gidilmesinin daha doğru olacağı mütalea kılın
mış, ise de varidat fazlasının da, emanet hesa
bına alınmış olan 712 bin liralık borcun ödenme
sine tahsis edildiği anlaşılmış ve bir defaya mün
hasır olacak olan bu istikrazın yapılması zarure
tine kanaat hâsıl olmuştur Ancak aslen hususî 
idareler hizmet ve mecburiyetleri haricindeki 
işler için muhtelif kanunlarla tahmil edilen ve 
hususî idareler varidatının istiap edemediği ta-
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hakkuk eden külfetlerin kaldırılarak bu idarelerin 
malî vaziyetlerinin ıslahı zımnında Dahiliye ve
kâletince yapıldığı ifade olunan teşebbüsün bir 
an evvel intacının muvafık olacağı ve bu suretle 
gelecek yıllarda vilâyetin muhtelif masraf ter
tiplerinde yapılabilecek tasarruflarla elde edile
cek varidat fazlalarının bu istikraz karşılığına 
tahsisi mümkün bulunduğu, Maliye ve Dahiliye 
vekâletlerinin müştereken yaptıkları tetkikat ne
ticesinde hususî idarenin her yıl bütçesine tak
sit ve faizlere ait tahsisatın konmasile istikrazın 
tediyesi kabil görüldüğü vekâletler mümessille
rinin izahlarından anlaşılmış, Encümenimizce de 
lâyiha esas itibarile kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin müzakeresi sırasında Hazi
nenin kefaletine mukabil teminat aranması icap 
edeceği düşünülmüş ve bu hususta ancak istikraz 
faiz ve taksitlerinin her sene îzmir hususî idare 
bütçesine konmasının kanunen teyidinden başka 
türlü teminat ende edilmesine imkân görülmemiş 
ve Hükümetin Maliye vekâletine kefalet mecbu
riyeti tahmil eder mahiyetteki teklifi kefalete me
zuniyeti tazammun eden bir salâhiyet şeklinde 
ifade edilerek madde yeniden tanzim olunmuştur. 

Bu suretle yeniden tanzim edilen kanun lâyi
hası havalesi veçhile Dahiliye encümenine veril
mek üzere Yüksek "Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 

" Kâtip 
İstanbul 
F. öymen 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Elâzığ 

Fethi Altay 
îsparta 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bolu 
C. Said Siren 

Bursa 
A. Nevzat A yas 

Giresun 
M. Akkaya 

îsparta 

Bu M. M. 
îsparta 

Kemal Turan 

Bursa 
Fazlı Güleç 
Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Kayseri 

Mükerrem Karaağaç R. Ünlü F. Baysal 
Kırklareli Mardin Muş 
B. Denker R. Erten Ş. Ataman 
Samsun Seyhan Trabzon 

M. Ali Törüker S. Çam Sırrı Day 
Tunceli 
M. Yenel 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/557 
Karar No. 26 

5 - V - 1941 

Yüksek Reisliğe 

İzmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak is
tikraza Hazinenin kefaleti hakkında Dahiliye ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince; 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hasının gönderildiğine dair 28 - I - 1941 tarih ve 
6/256 numaralı Başvekâlet tezkeresi Maliye ve 
Bütçe encümenleri rnazbatalarile birlikte encü
menimize havale kılındığından Dahiliye vekili
nin huzurile okundu. 

Kanun lâyihasına merbut mucip sebepler lâ
yihasına nazaran; İzmir vilâyetinin 1940 bütçe
sinde emanet hesabına alınmış 712 000 liradan 
maada 306 000 lira açık vardır. Bu açığın vu
kuuna sebep, vilâyetin gayri iradî şekilde za
manla genişleyen teşkilâtile artan hizmetlerdir. 
Bu açığı, Maliye vekâletinin kefaletile aktedile-
cek 300 000 liralık bir istikrazla karşılamak za
ruridir. İstikraz edilecek olan bu paranın 
211 157 lirası 2871 numaralı kanun mucibince 
Hazineye verilmesi lâzimgelen ve vergi farkı ve 
36 231 lirası 3530 numaralı kanun mucibince te
diye edilmesi lâzımgolcn beden terbiyesi hissesi ve 
61 140 lirası da vilâyet muallimlerinin mesken 
bedeli karşılığıdır.. 

Maliye encümeni mazbatasına nazaran; Husu
sî idarelere zaman zaman muhtelif ihtiyaçlar ilca-
sile verilmiş olan hizmetlerin ifası ne derece ta
biî ise, hususî idare bütçelerinde malî muvaze
nenin muhafazası da ayni derecede muktazi ol
duğu ve bu hususta ittihazı düşünülen umumî 
tedbirlere dair Yüksek Meclise arzedilmek üzere 
Dahiliye vekâletince bir kanun lâyihası hazırlan
dığı verilen izahlardan anlaşılmakta ise de o za
mana kadar açık bütçe ile vilâyet işleri görüleme
yeceğinden bir istikraz akdi zarurî bulunduğu 
tesbit edilmiş ve bu istikraza Maliye vekâletinin, 
her sene bütçesine tahsisat konmak şartile kefa
let etmesi muvafık görülmüştür. 

Bütçe encümeni mazbatasında : Karşılık va
ridat temin edilmeksizin muhtelif kanunlarla 
vilâyevt hususî idarelerine tevdi e'djlcn hizmetlerin 
mütevakkıf masraflar ve hususî idarelere dev

redilen arazi ve bina vergilerinin tahakkuk ve 
tahsil işlerinin derhal tanzim edilememiş olması 
gibi sebepler, vilâyet bütçelerinin malî istitaat-
leri üzerinde tesirler bırakarak bütçe muvaze
nesini güçleştirdiği ve bazı vilâyetler, bütçe mu
vazenesizliğini hususî idare hizmetlerinden bazı
larını geri bırakmak suretile karşılayabilmekte 
iseler de; İzmir vilâyeti yollarının askerî ve ik
tisadî ehemmiyeti ve vilâyet halkının sıhhî va
ziyeti bu hizmetlerin darlaştırılmasma müsait ol
madığı tebarüz ettirildikten sonra; masrafı ayni 
derecede yüksek kaldığı halde varidatı tezyit 
edilmiyen bir bütçe açığının istikrazla kapatıl
ması, gelecek seneler bütçesinde daha geniş bir 
açığa meydan vereceği için İzmir vilâyetince 
bir istikraz akdedilmek yerine; vilâyetin 1940 
tahsilatında elde ettiği beyan edilen varidat faz
lalığının bütçe muhammenatma zammedilmesi 
suretile muvazenenin temini daha muvafık ise de; 
bu fazlalığın bütçe emanet hesabına alınmış olan 
712 000 liralık borcun ödenmesine tahsis edil
miş bulunmasına göre bunun da mümkün olma
dığı ve binaenaleyh teklif edilen istikraz akdi
nin yapılmasında zaruret bulunduğuna ka
naat edildiği ve şu kadar ki, hususî idareler 
varidatının istiap edemediği tahakkuk eden kül
fetlerin kaldırılarak malî vaziyetlerinin ıslahı için 
Dahiliye vekâletince ittihazına teşebbüs edildiği 
ifade edilen tedbirlerin süratle intacı muktazi bu
lunduğu ve İzmir Hususî idare bütçesine her se
ne taksit ve faizlere ait tahsisat konmak şartile 
kanun lâyihasının esas itibarile kabul edildiği 
ve lâyihanın, Maliye vekâletine bu şart dahilinde 
kefalet mezuniyeti verildiğini ifade edecek şekil
de tashih olunduğu tesbit edilmiştir. 

Encümenimizce yapılan müzakere sırasında 
verilen izahata göre : İzmir hususî idare bütçe
si, son üç sene zarfında iki büçük milyon lira
ya karip olarak tanzim edilmiştir. Vilâyetin 
bu günkü bütçe açığı, bir milyon on sekiz bin 
liraya baliğ olup yekdiğerini takip eden uzun 
seneler zarfında teraküm etmiş bir borçtur. 
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Bu borcun 712 000 lirası, muhtelif müessese
lere ve şahıslara ait olup devamlı masraflar ma
hiyetinde olmadığına göre her sene bütçesinde 
tahakkukuna çalışılacak fazla tahsilat ile bu 
borç karşılanabilecektir. Geri kalan 300 000 li
ra borcu, ne tecil ve ne de vilâyet hususî ida
re hizmetleri azaltılmak suretile tasarruf elde 
etmek imkânı olmadığından teklif edilen istik
raz akdini terviç etmek zaruridir. Şu kadar 
ki, Dahiliye vekâleti, hususî idare bütçelerinin 
varidatını tezyit etmek ve tahsilatta görülen 
ihmalleri önlemek için ittihazına teşebbüs edil
diği encümenlerde ifade olunan tedbirleri her 
halde tahakkuk ettirmek ve gelecek sene büt
çelerinde açık vukuuna meydan vermemek lâ
zımdır. 

tşbu mütalealara binaen lâyihanın, Bütçe 
encümenince yapılan tadil şeklile kabulüne ka
rar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Da. En. Rs. 
Tekirdağ 

G. Uybadın 
Kâtip 
Yozgad 

S. Korkmaz 
Bursa 

F. Güvendiren 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Kars 

E. özoğuz 
Maraş 

Z. Kayran 
Trabzon 

Salise Abanoz 

Reis V. 
Çoruh 

Atıf Tüzün 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Çankırı 
A. Doğan 

Erzurum 
N. Elgün 

Kütahya 
S. Ertem 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 

Antalya 
T. Sökmen 

Çorum 
/. K. Alp sar 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Malatya 

E. Barkan 
Sivas 

Mitat Ş. Bleda 
Zonguldak 

oğlu 1. E. Bozkurt 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

İzmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak istik
raza Hazinenin kefaletine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İzmir vilâyeti hususî idaresin
ce millî bankalardan yapılacak 300 000 liralık 
istikraza Hazinece kefalet olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

21 - I - 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. İL Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 
Da. V. Hu. Vr. Ma. V. 

Fay ıh Özlrak Ş. Saraçoğlu F. Afjralı 
Mf. V. Na. V. İk. V. 
Yücel A. F. Ccbesoy II. Çalar 

S. İ. M. V. O. 1. V. Zr. V. 
Dr. If. Alataş h\ Karadeniz Muhlis Frkvıen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. încedayı M. Ölçmen 

İzmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak istik
raza Hazinenin kefaletine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İzmir vilâyeti hususî idaresin
ce miliî bankalardan yapılacak 300 000 liralık 
istikraza Maliye vekâleti kefalet etmeğe me
zundur. 

Bu istikrazın muayyen taksitleri faizlerile 
birlikte her sene izmir hususî idare bütçesine 
konulacak tahsisatla ödenir. 

MADDE 2 
nen. 

MADDE 3 
aynen. 

Hükümetin ikinci maddesi ay-

Hükûmetin üçüncü maddesi 
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