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Mtinderecat 
Sayfa 
154 
154 
155 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrfak 
3 -^ Müzakere edilen maddeler 
1 — Memurin maaşatmın tevhit ve tea

dülü hakkındaki kanunun tefsirine dair 
3/348 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Bütçe Encümeni mazbatası 155 

2 — Ticaret muahedesi aktedilmiş olan 
Devletler muvaridatı meyanmda bulunan 
şekerden muamele vergisi alınıp alınmıya-
cağının tefsiri hakkında 3/433 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye, iktisat ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 155 

3 — İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkında 1/631 numaralı 
kanun lâyihası ve Maarif Memurin kanunu 
Muvakkat ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları 155 

4 — Gümrük tarife kanununun 14 üncü 
maddesi mucibince kabulü muvakkat usu
lünden istifade edecek eşyaya ait cetvelin 
gönderildiğine dair 3/487 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Bütçe Encümeni mazı-
batası 161 

5 — iktisat Vekâletince mubayaa olu
nacak merinos koç ve koyunlarının tevzii 
hakkında 1/731 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası 161 

6 — Millî bankalarca teşkil olunacak 
şeker şirketine iştirak ve avans verilmesine 
dair 1/717 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası 162,186 

7 — Ticarethanelerde ve bilumum mü-

Sayfa 
essesatta bulunan ve han, apartman ve 
otellerde oturanların vermeğe mecbur ol
dukları hüviyet varakası hakkında 1/712 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Adliye Encümenleri mazbataları 172 

8 — Ticarette tağşişin meni ve ihracatın 
murakabesi hakkında 1/724 numaralı ka
nun lâyihası ve Adliye ve iktisat ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 172 

9 — Ziraat makinelerinde ve ziraatte 
müstamel mevadı müştaile ve muharrike-
ler ile müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin ta
dili ve bazı maddeler tezyili hakkında 1/733 
numaralı kanun lâyihası ve iktisat ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 174 ,185 ,188 

10 — Tasarruf sandıkları hakkında 
1/729 numaralı kanun lâyihası ve iktisat, 
Dahiliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 177 ,185 ,191 

11 — 1/735 numaralı jandarma kanunu 
lâyihası ve Millî Müdafaa, Dahiliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları 178 

12 — Ankara Şehri su tesisatı hakkında 
1/734 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları • 181 ,185 , 

194 
13 — Ziraat, Sanayi ve Maadin Banka

larına avans verilmesi hakkında 1/736 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası 181 ,185 ,196 

14 — Balıkesir Meb'usu Sadık Beyin, 
31 mayıs 1930 tarih ve 1663 numaralı 
kanunun 3 üncü maddesinin tefsiri hakkında 



Sayfa 
4/77 numaralı takriri ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 181 

15 — Tekirdağ Meb'usu Cemil Beyin; 
Türk Ocakları Merkez Heyetince katedilen 
istikrazlar baliğinin hazineye devri hakkın
da 2/136 numaralı kanun teklifi ve Bütçe 

Refet Beyin Riyasetlerile aktedilerek veraset 
ve intikal vergisi kanununun 15 inci maddesinin 
tefsirine, dört şahsın ölüm cezasına çarpılmasına 
dair mazbatalar ile tütün inhisarına, Dahiliye 
memurlarına müteallik kanun lâyihaları müzakere 

Lâyihalar 
1 — Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin 

devrine ve on milyon dolarlık istikraz aktine dair 
kanun lâyihası (Bütçe Encümenine). 

2 — Türkiye Oümhuriyetile Fenlândiya Hükü
meti arasında münakit ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesinin tasdiki hakkında kanun lâyi
hası (Hariciye ve İktisat Encümenlerine). 

3 — Türkiye dahilindeki fabrikalardan istihsal 
edilecek şeker, petrol ve müştakkatından dahilî 
istihlâk vergisi alınmaması ve gümrük tarife ka
nununun 695 inci maddesinin (C ve D) fıkraları
nın tadili hakkında kanun lâyihaları (İktisat ve 
Bütçe Encümenlerine). 

Teklifler 
4 — Tekirdağ Meb'usu Cemil Bey ve arkadaş

larının, Türk Ocakları Merkez Heyetince aktedi-
len istikrazlar baliğinin hazineye devri hakkında 
kanun teklifi (Bütçe Encümenine). 

Tezkereler 
5 — Müstafi zabitandan nisbeti askeriyeleri 

katedilmiş olanlara tekaüt aidatlarının reddi lâ
zım gelip gelmiyeceğinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
Encümenlerine). 

Takrirler 
6 — Balıkesir Meb'usu Sadık Beyin, 31 mayıs 

Sayfa 
Encümeni mazbatası 182,185,199 

16 — Maarif teşkilâtı hakkındaki ka
nunun 11 inci maddesi hükmünün 2 sene 
tecili hakkında 1/723 numaralı kanun lâyi
hası ve Maarif, Dahiliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları 183,185,202 

ve kabul olundu ve salı günü toplanılmak üzere 
celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Tokat Denizli 

Refet S. Tevfik H. Rüştü 

1930 tarih ve 1663 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında takriri (Dahiliye En
cümenine). 

Mazbatalar 
7 — Balıkesir Meb'usu Sadık Beyin, 31 mayıs 

1930 tarih ve 1663 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 4/77 numaralı takriri 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası (Ruznameye). 

8 — Tekirdağ Meb'usu Cemil Beyin, Türk 0-
caklan Merkez Heyetince katedilen istikrazlar 
baliğinin hazineye devri hakkında 2/136 numaralı 
kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruz
nameye). 

9 —- Ankara Şehri su tesisatı hakkında 1/734 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları (Ruznameye). 

10 — Ziraat, Sanayi ve Maadin Bankalarına 
avans verilmesi hakkında 1/736 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruzna
meye). 

11 — Maarif teşkilâtı hakkındaki kanunun 11 
inci maddesi hükmünün 2 sene tecili hakkında 
1/723 numaralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahi
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruzna
meye). 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



BİRİNCİ GELSE 
Açılma saati : 14 

Reis — Nurettin Ali B. 
Kâtipler — Süreyya Tevfik B. ( TOKAT), Haydar RüştüB. (DENİZLİ ) 

Reis — Gelse açılmıştır efendim. 
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Memurin maaşatının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunun tefsirine dair 3/348 numara
lı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe Encümeni maz
batası [1] : ' 

Tefsir fıkrası 
Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna 

merbut kşıdro cetvelinde derecesi tasrih edilen bir 
memuriyette evvelce bulunmuş olanlar mezkûr ka
nunun neşrinden sonra ayni memuriyete veya ayni 
derecenin tam muadili bir memuriyete tayin olun
dukları takdirde o derece için tesbit edilen maşşları 
alırlar. Ancak bu nıaaşlar eski maaşlarına nazaran 
yüksek olduğu takdirde eski memufilyette geçir
dikleri müddet itibare almmıyarak mafevk bir 
memuriyete terfi için tekrar ayni derecede muay
yen müddeti ikmal etmeleri lâzım gelir. 

Beis — Fıkrai tefsiriyeyi kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

2— Ticaret muahedesi aktedilmiş olan Devlet
ler muvaridatt meyanında bulunan şekerden mua
mele vergisi alınıp alınmıyacağmın tefsiri hakkın
da 3/433 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye, 
îktısat ve Bütçe Encümenleri mazbataları [2] 

Reis — Mazbata hakkında mütalea var mı 
efendimi Mazbatayı kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

5 — İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi 
ve tecziyeleri hakkında 1/631 numaracı kanun lâyi
hası ve Maarif, Memurin Kanunu Muvakkat ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [3] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı efendim'? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 247 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 249 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[3] 243 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur, 

îlk ve1 orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkında kanun 

Kısım : 1 
BÎRlNCt MADDE — Orta tedrisat muallimleri 

kanununun 3 ve 7 inci maddeleri hükümlerine tev
fikan orta tedrisat mektepleri muallimliğine inti
sap edenlerin dahil olacakları maaş dereceleri ile 
bir dereceden daha yüksek bir dereceye geçmek için 
lâzım olan kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir: 

Derece Kıdem müddeti [sene] 
12 • > 1 
12' 2 
11 3 
10 3 
9 3 
8 • • * 3 

• 7 . . . • . : : • • • 3 

6 3 
5 - • - . , • ... 4 

• 4 . . ,• . -;•; - , 2 5 
Reis — Maddeyi kabul edenler 
. . . Kabul edilmiştir. 

Staj 

şene sonunda 
'... Etmiy en-

ler 

ÎKİNOt MADDE — En az orta mektep dere
cesinde -bir mektepten mezun olupta resim; elişi, 
jimnastik, musiki; tabahat, biçki, dikiş gibi ders
ler için atelye muallimliği şehadetname veya eh
liyetnamesini haiz olanların orta tedrisat mektep
lerinde muallimliğe intisap ettikleri takdirde dahil 
olacakları maaş derecek^fie; bir dereceden ; daha 
yüksek bir dereceye geçmek için lâzım olan kıdem 
müddetleri aşağıda gösterilmiştir:-

Derece Kıdem müdcleti [sene] 
15 
15 
14 
13 
1 2 . 
11 
10 
9 
8 
7 

Reis **- Maddeyi kabul 

2 CO: 

3 

3 
3 
3 

v ' 4 
25 

edenler 

, •;-, Staj 

sene sonunda 
. . . Etmiyen-

1 5 5 -



1 . i ** l U ' O - ^ O L> O ' , J. 

ler . . . Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Orta tedrisat mektepleri 
muallimlerinden lise sınıflarında ders alanlar haf
tada azamî 15, diğer orta derecedeki sınıf ve 
mekteplerde ders alanlar haftada azamî 18 saat 
ders okutmakla mükelleftirler. Lise sınıflarında 
dersi olan muallimlerin ders saatleri 15 ten eksik 
olduğu takdirde orta derecedeki sınıf ve.mektep
lerde verilecek derslerle bu saat miktarı 15 e iblâğ 
edilebilir. Bunun haricinde ders alan orta tedrisat 
muallimleri ile - kanunî şartlan haiz olmak üzere-
orta tedrisat mekteplerinde ders deruhte eden 
muallim memur ve mütekaitlere haftada her saat 
ders için ayda maktuan sekiz lira ücret verilebi
leceği gibi Maarif Vekâleti lüzum gördükçe ecne
bi lisa nmuallimi için kadrosunda ayırdığı maaş 
mukabilinde ecnebi lisan muallimi dahi kullana-
bi lisan muallimi için kadrosunda ayırdığı maaş 
mukabilinde bu şekilde ecnebi lisan muallimi dahi 
kullanabilir. 

Bu ücretler müktesep hak teşkil etmezler. 
Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan 

muallimler haftada azamî 12 saat kadar ders o-
kutnıakla mükellef tutulurlar. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — îlk vazifeye stajiyer 
olarak başlanır. Staj senesi sonunda ehliyet ve 
tedris kabiliyeti, talim sicili ve teftiş raporu ile 
sabit olan sitajiyerler muallim unvanını alırlar. 
Meslekte kıdem, muallim unvanı alındığı tarihten 
hesap edilir. Muallim unvanı alınmadıkça terfi 
edilemez ve iki sene zarfında muallim unvanını 
alamıyan stajiyerlerin vazifesine nihayet verilir. 

BEŞİNCİ MADDE — Türkiyede yüsek tahsi
lini bitirdikten sonra ecnebi memleketlerde tah
sillerini ikmal edenler ibraz ettikleri tahsil vesika
ları Maarif Vekâletince tasdik olunduğu takdirde, 
ilk defa mesleğe giriyorlarsa, teadül kanununun 
yedinci maddesi mucibince 10 uncu dereceye 
girerler. Muallimlikte her hangi ; bir kıdem 
derecesine geçtikten sonra, ecnebi memleketlerde 
ikmali tahsil etmişler ise, devam ettikleri mües
seselerin normal tâhsKfcfnüddetleri kıdemlerinde 
hesap edilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
.Jcr . . . Kabul, edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Orta tedrisat mektepleri 

müdür ve muallimlerine muallimlik maaşlarından 
başka teadül kanununun 5 inci maddesi mucibince 
idarî vazifelerine mukabil aşağıda azamî hadleri 
gösterilmiş olan ücretler verilir: 

Orta mektep müdürleri 
Orta mektep muavinleri 

Leylî 
ayda ücret 

Lira 
80 
50 

Muallim mektepleri müdürleri 90 
» » muav 

Lise müdürleri 
Lise muavinleri 

inleri 60 
100 
60 

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

Neharî 
ayda ücret 

Lira 
50 
35 
60 
40 
70 
50 

. Etıniyen-

Kısım: 2 
İlk tedrisat muallimleri 

SEKİZİNCİ MADDE — İlk tedrisat muallim
leri iki kısımdır: 

I - Muallim mektepleri mezunları veya orta tah
sili ikmal ederek umumî ve meslekî derslerden im
tihan geçirmek suretile muallimlik şehadetnamesi 
almış olanlar ve yahut yüksek mektep mezunların
dan ilk mekteplerde muallimlik ve baş muallimlik 
edenler. 

Bunlara «muallim» unvanı verilir. 
842 numaralı kanun mucibince «muallim» unva

nını almış olanlarda yukarıdaki kısma dahildirler. 
II - Orta mektep tahsilini ikmal ederek ilk 

mekteplerde muallim vazifesini görenler. 
Bunlara « muallim muavini » adı verilir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler , . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
DOKUZUNCU MADDE — İlk tedrisat mual

limlerinin maaşların teadülü hakkındaki kanun 
mucibince d.ajıil olacakları dereceler ile bir dere
ceden daha yüksek bir dereceye geçmek için lâzım 
olan kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir: 

Derece Kıdem müddeti [ sene ] 
16 3 
15 3 
14 3 
13 3 
12 3 
11 3 
10 3 

9 3 
8 . '••3 
7 27 sene sonunda 

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

ONUNCU MADDE — İlk tedrisat mu
allim muavinlerinin maaşların teadülü hakkındaki 
kanun mucibince girecekleri dereceler ve bir derece-» 
den daha yüksek bir dereceye geçmek için lâzım olan 
kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir: 

• ALTINCI MADDE.:— Orta , tedrisat mual
limlerinin terfi muameleleri her sene ağustos ni
hayetine kadar ikmal edilir ve her muallimin gir
diği derecenin kıdemi eylülün birinci gününden 
itibaren başlar. Her sene terfi.eden muallimlerin 
sene, ay ve gün hesabile kıdem cetvelleri resmî 
gazete ile ilân olunur. 

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

-156 



Derece 
19 
18 
17 

Kıdem müddeti [ sene ] 
4 
•4 

8 sene sonunda 
Reis;— Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. , 

ON BÎRINCI MADDE — İlk tedrisat muallim 
ve muavinlerinin terfilerine ait muameleler her 
sene ağustos sonuna ' kadar ikmal edilmek ve 
terf iler gelecek eylülden başlamak lâzımdır. Bu
nun için maarif müdürleri her sene kendi vilâyet
leri dahilinde terfi etmeleri icap eden muallim ve 
muallim muavinlerinin terfi cetvellerini 16 inci 
maddedeki esaslar dahilinde hazırlıyarak mart 
iptidasına kadar mıntaka maarif eminliğine gönde
rirler , Cetveller bu makamca da tetkik edilerek 
mart nihayetine kadar Maarif Vekâletine takdim 
olunur. Terfi muamelesi Vekâletçe ağustos sonuna 
kadar ikmal ççülerek mahallerine tebliğ edilir. 

Maarif müdürleri ile mıntaka,maarif eminleri
nin terfi cetvellerini daima mütaleaları ile birlikte 
göndermeleri lâzımdır. Her sene terfi eden mual
limlerin sene ve ay ve gün hesabile kıdem cetvelleri 
mahallî gazetelerle ilân edilir. 

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

ON İKİNCİ MADDE — Muallim muavinleri 
imtihan geçirerek «muallim» unvanını almadıkça. 
17 inci dereceden yukarı terfi edemezler. Maarif 
Vekâleti lüzum gördüğü zaman altı ay evvelden 
haber vermek suretile bunları mecburî imtihana 
sevkederek muvaffak olmıyanlan vazifeden çı
karabileceği gibi her vakit yerlerine muallim 
tayin etmek suretile onları münasip gördüğü deiğr 
mahallerde istihdam edebilir. , 

Reis — Maddeyi kabul e d e n l e r . . . Etmiyen -
ler . . . Kabul edilmiştir. n 

\ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — lîk tedrisat; müfet
tişleri, ilk tedrisat muallimleri gibi derece ve 
maaş alırlar. Orta tedrisat muallimliğinden gelen 
veya orta tedrisat muallimliği şeraitini ve huku
kunu haiz olan ilk tedrisat müfettişleri orta ted
risat muallimleri gibi derece ve maaş alırlar., 
Gerek birinci ve gerek ikinci kısımlardan olan 
müfettişler teadül kanunu mucibince ayrıca mü-, 
fettişlik tahsisatı da alırlar. 

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

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Uhdelerinde baş 
muallilik gibi idarî vazife bulunan ilk mektep 
muallimleri teadül kanununun 5 ve 789 numaralı 
maarif teşkilâtı kanununun 13 üncü maddesi 
mucibince ayrıca bir tahsisat alırlar. 

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

Kısım : 3 
İlk ve orta tedrisat muallimleri hakkında müşterek 

hükümler 
ON BEŞİNCİ MADDE — Bir muallim bir kı

dem derecesinin tam sayılması o muallimin o devre 
içinde inkitasız olarak maarif hizmetlerinde bu
lunmasına bağlıdır. Bir muallimin kendi isteğile 
maarif hizmetleri haricinde geçirdiği müddet 
kıdemine zammolunamaz. Bu suretle maarif hiz
metinden çıkmış olanlar tekrar muallimliğe dön
dükleri zaman evvelce ayrıldıkları dereceye alına
bilirler. Ancak maarif meslekinin herhangi bir 
şubesinde vazife yapan muallimlerle meb 'us ve 
asker olan muallimlerin hizmet müddetleri kıdem
lerinde hesap olunur. Kezalik Maarif Vekâletinin 
müsaadesile memleket haricinde tedrisat işile 
meşgul olan veya hususî mekteplerde muallimlik 
eden meslek memsuplarnm da bu hizmet müddet
leri kıdemlerinde hesap olunur. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Meb'us olan me
murların meb'usluk müddeti kıdeme nasıl tesir 
icra edilebilir. Bunu anlamak isterim? ' ' 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. (Gümüşane) — 
Meclisi Âlinin kabul ettiği kanunların hepsinde 
bu kısım hak kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu
rada ela meb 'uslara ait vaziyette ayrıca istisnaî 
muamele yapmadık. 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Askerlikte an
larım, fakat meb 'uslukta bulunduğu zaman kı
deme icrayi tesir etmesi; imtiyaz üstüne imti
yazdır. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

ON ALTINtîI MADDE — îlk ve orta tedrisat 
muallimlerinin terf ilerinde esas kıdemi e beraber 
vazifelerindeki muvaffakiyetleridir. Bir derece
nin kıdem müddetini ikmal etmiş huluıian bir mu
allimin daha yüksek bir dereceye terfi edebilmesi 
şu vesikalarla muvaffakiyetini ispat etmesine mü
tevakkıftır: 

A - ilk tedrisat muallimleri, müfettiş raporları 
ve maarif müdürlerinin müsbet mütalealarile; -

B - O r t a tedrisat muallimleri, müfettiş rapor
ları ve talini sicillerile. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

ON YEDİNCİ MADDE — Kanunun neşri ta
rihinde muallimlerin esas vazifeleri itibarile bu
lundukları derecedeki müktesep hakları mahfuz
dur . Ancak bulundukları dereceler kıdemlerine 
nisbetle yüksek olanlar o derecenin kıdemini dol-
duruncrya kadar terfi edemezler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. v "' 

ON SEKİZİNCİ MAÖDE —' t ik ve orta ftclri-
sat muallimlerinden emsali arasında hususî kıy
meti haiz orijinal bir eser meydana getiren mu-
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allimler 3.6 ve 40 meı maddelerde yazılı meclis ve 
komisyon mazbatası üzerine bir sene kıdem zam
mı alırlar. Ancak bu eserlerin orijinal ve kıymeti 
mahsusayı haiz olduğu evvelce Darülfünunca 
veya bir heyeti ilmiyece tasdik edilmiş olmak 
şarttır. Vazifelerini mutadın fevkında yüksek 
bir muvaffakiyetle ifa ettikleri teftiş raporları, 
talim sicilleri ve maarif ve mektep müdürlerile 
mıntaka maarif eminlerinin bu husustaki mütalea-
ları ile sabit olanlar, keza 36 ve 40 inci madde
lerde zikredilen meclis ve komisyon mazbatası 
üzerine takdirname verilmek veya bir seneye kadar 
kıdemlerine zammolunmak suretile taltif edilirler, 

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

Kısım : 4 
Muallimler hakkında tatbik edilecek cezalar 

Cezalar ve suçlar 
ON DOKUZUNCU MADDE — Müdür, baş mu

allim ve muallimlere ve ilk tedrisat müfettişlerine 
işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre 
aşağıdaki cezalar verilir: 

' 1 - İhtar 
2 - Tevbih , 
3 - Ders ücretinin kesilmesi 
4 - Maaş kesilmesi 
5 - Kıdem indirilmesi 
6 - Derece indirilmesi 
7 - İstifa etmiş sayılmak 
8 - Meslekten çıkarılmak 
9 - Devlet memurluğundan çıkarılmak 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

YİRMİNCİ MADDE — İhtar ve tevbih cezaları 
şu hareketlere karşı verilir: 

1 - Talimatname ve emirler mucibince yapıl
ması lâzım olan vazifelerin ifasında kusur etmek 
(bu halin neticesinde bir şahıs veya müessese za
rar görürse zararın mahiyet ve derecesine göre 
daha ağır ceza verilebilir); 

2 - Mektep dahil ve haricinde muallimlik va
karına uymiyacak hareketlerde bulunmak; 

3 - Arkadaşlarına ve talebesine karşı kaba mu
amelede bulunmak ,y<j kaba lisan kullanmak; 

4 - Âmirlerine karşı hürmetsiz tavur göster
mek; 

5 - Talebenin vazifelerini tashih etmemek; 
6 - Yoklama ve imtihan evrakını idareye vak

tinde teslim etmemek; 
7 - Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken 

çıkmak; 
Yukanki hallerin ilk defasında ihtar, tekra

rında tevbih cezası verilir. 
Reis — Maddeyi -kabul edenler, . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

YİRMİ BİRİNCİ MADDE •—• Ders ücretleri
nin kesilmesi cezası şu hallerde .verilir: 

1 - Kabule şayan mazereti olmadan derse gir

memek veyahut girdiği halde dersten başka bir 
şeyle meşgul olmak; 

2 - İnzibat ve muallimler meclisi ve mübayaat 
komisyonu içtimalarına mazeretsiz olarak devam 
etmemek ( bu son halin ilkinde ihtar, ikinci de
fasında ücret kesilmek cezası verilir); 

3 - Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse 
geç gelmek. 

Derse gelmiyen veya dershanede dersten başka 
bîr işle meşgul olan muallimin maaşından kesi
lecek miktarı tayin için, dört hafta bir ay itibar 
olunarak muallimin maaş yekûnu bir ay zarfın
da girmeğe mecbur olduğu ders adedine taksim 
olunur ve boş geçen her ders saati için muallimin 
maaşından bu miktarı ilk, alacağı aylığından 
kesilir. 

Uhdesinde fazla ders olan muallimin fazla al-
dığer ücret, asıl maaşına zammedilerek ders ücreti 
bu yekûna göre hesap olunur. 

Mazeret sebebile derse girmiyen muallimin 
mazeretini en çok üç gün zarfında ihbar ve bir 
hafta içinde de isbat etmesi lâzımdır. Yoksa ceza 
tatbik olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiy en
ler . . . Kabul edilmiştir. 

YİRMİ İKİNCİ MADDE — Maaş kesilmesi 
cezası şu hallerde verilir: 

1 - Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena mu
amele etmek.; 

2 - Mektebin binasının ve eşyasının muhafaza
sına ihtimam etmemek; 

3 - Talimatname ile uhdesine verilen işleri kas
ten yapmamak; 

4 - Talebeyi dövmek; 
5 - Ayni suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı 

halde o fiili tekrar etmek; 
6 - Arkadaşlarını ve maiyetini başkası yanın

da tahkir etmek; 
7 - Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmı-

yacak derecede sarhoş olarak gezmek; 
Maaş, filin derecesine göre bir günlükten on 

beş günlüğe kadar kesilir. Daha ziyade kesilmez. 
Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Müsaade buyu-

rulursa bir sual soracağım. Maddede (arkadaşla
rını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek...) 
deniliyor. Yani başkası yanında olmazsa ne ola
cak. Bunun hakkında bir ceza kaydı yok mu? 

Maarif Vekili Cemal Hüsnü B. (Gümüşane) — 
Efenrim, bunun için ayrı bir ceza vazedilmiştir. 
O yukarıda geçti. Fakat başkası yanında tahkir 
ederse ceza daha şiddetli olacaktır. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? Mad
deyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kıdem indiril
mesi cezası şu hallerde verilir: 

1 - İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan 
ayrılmak; 

2 - Âmirine karşı hakarette bulunmak; 
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feeis — Maddeyi kabul edenler . . . Btmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Derece indi
rilmesi cezası şu hallerde tatbik olunur: 

1 - Sarhoş olarak mektebe gelmek; 
2 - Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumî 

yerlerde kumar mahiyetinde oyunlarla vakit ge
çirmek ; 

3 - Bir tarafı korumak veya mağdur etmek 
kasdile memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette 
yapmamak; 

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

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Bir orta tedri
sat mualliminin, orta derecede mekteplerde ders 
vermekten aciz olduğu iki talim sicili ile sabit ol
duğu takdirde, muallim ilk mektep muallimliğine 
nakledilir. 

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

YÎRMÎ ALTINCI MADDE — istifa etmiş sa
yılmak: 

1 - Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz 
olarak, on beş gün zarfında başlamıyan; 

2 - Ders senesi başında vazifesine mazereti ol
madan vaktinde gelmiyen; 

3 - Ders senesi içinde mazereti olmadan bir 
hafta fasılasız mektebe gelmiyen; 

4 - Bir sene zarfında dört defa ders ücreti ke
silme cezasına uğrıyan müdür, baş muallim ve 
muallim veya ilk tedrisat müfettişi istifa etmiş 
sayılır. 

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

YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Meslekten çıka
rılmak aşağıdaki hallerde tatbik olunur: 

1 - Gerek talebeye karşı ve gerek hariçte mu
allimlik sıfatile telif edilemiyen iffetsizliği sabit 
olan; 

2 - Talebeyi vekâletin ve mektebin âmirleri 
ve muallim ve memurları aleyhine itaatsizliğe teş
vik eden; 

3 - Müdür, baş muallim , ve muallimlerle ilk 
tedrisat müfettişlerinden talebesine kopya veren
ler. 

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

YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Devlet me
murluğundan ihraç cezası, memurin kanunu ah
kâmına tabidir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler.. ' . Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — ilk mektep
te muallimlik etmekte aczi üç teftiş raporile sabit 
olan ilk mektep muallimi tekaüde sevkedilir. 
Kezalik bir mektep ve sınıfta inzibatı muhafaza 

edemediği için iki defa başka mektebe tahvil 
edilen orta tedrisat muallimi en son nakledil
diği mektepte de idaresizliği ve aczi tahakkuk et
tiği takdirde tekaüde sevkolunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZUNCU MADDE — Bir terfi müddeti 
zarfında iki defa ihtardan gayri bir cezayı mucip 
fiili yapmış olanlara inzibat komisyonu ikinci fiili 
için bir derece ağır ceza verebilir, 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen- . 
lcr . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Arkadaşlarına if
tirada bulunan müdür, muallim, baş muallimler
le ilk tedrisat müfettişleri, iftiraları hangi nevi 
cezayı icap ettirecek suç ise o suçun cezasından 
bir derece ağın ile cezalandırılırlar. 

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

OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanunda tasrih 
edilmiyen ahval memurin kanunu ahkâmına tabi
dir. 

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

Kısım : 5 
Ceza veren makamlar 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — İhtar cezası aşa
ğıdaki makamlar tarafından resen veril ir: 

1 - Maarif Vekili; 
2 - Mmtaka maarif emini; 
3 - Maarif müdürü; 
4 - Lise, orta mektep ve muallim mektepleri 

müdürleri. * 
Bu ceza tahriren tebliğ olunur, fakat sicille 

geçmez. 
Tevbih cezası aşağıdaki makamlar tarafından 

resen verilir: 
1 - Maarif Vekili; 
2 - Mmtaka maarif emini; 
3 - Maarif müdürü. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — İhtardan ma
ada cezalar sicile kaydolunur. 

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

OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Ders ücretlerinin 
kesilmesi cezası Maarif Vekili, mmtaka maarif 
emini ve maarif müdürile orta derecede mektep 
müdürleri tarafından her biri kendi emir ve icra 
salâhiyeti dairesinde olarak, tatbik edilir. 

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

Maarif inzibat meclisleri 
OTUZ ALTINCI MADDE — Her vilâyet mer-
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kezinde bir maarif inzibat meclisi bulunur. Bu 
meclis ille mektep muallim ve baş muallimleri ile 
akşam san'at ve ticaret mektep ve kursları mual
limlerinin inzibatî meselelerine ait karar ve hüküm 
verir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
1er . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Vilâyet maarif 
inzibat meclisleri valinin riyaseti altında aşağıda 
yazılı zatlerden teşekkül eder. Vali icabında maa
rif müdürünü tevkil edebilir: 

1 - Vilâyet maarif müdürü; 
2 - Vilâyet umumî meclis azasının kendi ara

larından seçecekleri bir zat; 
3 — Merkezde mevcut muallim mektepleri, li

se ve orta mektepler müdürlerinden en kıdemlisi; 
4 - Mıntaka maarif emini tarafından seçilecek 

bir ilk tedrisat müfettişi; 
5 — Merkez ilk mektep muallimlerinin kendi 

aralarından iki sene müddetle seçecekleri bir ilk 
mektep muallimi; 

6 -/ Akşam san 'at ve ticaret mekteplerile kurs
larına ait işlerde bu mektep ve kursların müdür
leri de mecliste bulunur ve reye iştirak ederler.; 

7 - Meclisin meşgul olduğu bir meselenin tah
kikatını yapan müfettiş, meclis âzası arasında 
bulunan ilk tedrisat müfettişi ise bu mesele hak
kında verilecek karara iştirak edemez ve rerey ve
remez. îlk tedrisat müfettişlerile bu mecliste dahil 
olan muallimlere ait inzibatî işlerin ilk mercii Ma
arif Vekâleti inzibat komisyonudur. 

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

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Vilâyet maa
rif inzibat meclisleri kararlarına maarif emini ve
ya ceza gören muallimler tebliğ tarihinden itibaren 
on gün zarfında itiraz ederlerse bu kararlar ikinci 
derecede olarak Maarif Vekâleti inzibat komisyo

nu tarafından tetkik ve bir hükme raptolunur. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Vilâyet ma
arif inzibat meclisleri, işbu kanunun hüküm ve 
karar hakkını kendilerine verdiği ceza işlerinden 
başka her sene mayıs ayı içinde toplanarak vilâ
yet ilk tedrisat muallimlerinin bir senelik umu
mî inzibat vaziyetini tetkik ve muallimler ara
sında takdir ve taltife lâyik görülenlerin isimle
rini tesbit etmek, bu bapta tanzim edeceği bir 
mazbatayı vesikalarile birlikte mıntaka maarif 
eminliğine göndermek il ede mükelleftirler. Maarif 
emini bu mazbataları ve taltif cetvellerini haziran 
sonuna kadar kendi mütaleasile beraber Maarif 
Vekâletine takdim eder. 

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

Maarif Vekâleti inzibat komisyonu 
KIRKINCI MADDE — Maarif Vekâleti inzibat 

komisyonu müsteşarın riyaseti altında aşağıdaki 
zatlardan teşekkül eder : 

1 - Teftiş heyeti reisi; 
2 - îlk, orta ve yüksek ve meslekî tedrisat u-

mum müdürleri; 
3 - Zat işleri müdürü. 
Maarif Vekili komisyonun tabiî reisidir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
KIRK BİRİNCİ MADDE — Maarif Vekâleti 

inzibat komisyonu; işbu kanunda hüküm ve ka
rar salâhiyeti kendisine bırakılan ceza işlerinden 
başka, her sene haziran ayı zarfında toplanarak 
orta tedrisat muallimlerinin bir senelik inzibat 
vaziyetini tetkik ile bunun hakkında bir mazbata 
tanzim ve orta tedrisat muallimleri arasında tak
dir ve taltife lâyik görülenlerin isimlerini bir 
cetvelde tespit edip vesikalarile ve kendi mütale-
ası ile birlikte Maarif Vekâletine tevdi eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KIRK İKİNCİ MADDE — Vilâyet maarif in
zibat meclisleri ile vekâlet inzibat komisyonunun 
faaliyet tarzı bir talimatname ile tesbit olunur. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — îşbu kanunun 
ahkâmı dairesinde salâhiyettar makam ve meclis
lerin kararile ceza gören kimselerin bu ceza ve 
kararlar hakkında Şurayı Devlette itiraz hakkı 
bakidir. 

Reis — Maddeyi Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — 439 numara!t 
orta tedrisat muallimleri kanunu ile maarif teş
kilâtına mütedair 789 numaralı Tcanunun ve 842 
numaralı ilk mektep muallim ve muavinlerine ait 
kanunla diğer kanunların bu kanun maddelerine 
uymıyan hükümleri mülğadir. 

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

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Bu kanun 1 ey
lül 1930 tarihinden muteberdir. 

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

KIRK ALTINCI MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif Ve
killeri memurdur. 

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

MUVAKKAT MADDE — Üçüncü madde mu
cibince verilecek ders ücretleri 1930 senesi zarfın
da Maarif Vekâleti bütçesinin 532 inci memurlar 
maaşatı faslından tesviye olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 

Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Efendim, Cumhuriyet Merkez Bankası hakkın

daki kanun lâyihası ile. kibrit inhisarı kanun lâyi
hası yarın müzakere edilecektir. Bu günkü ruz-
namede mevcut iki defa müzakereye tabi mevadın 
müstacelen ve tercihan müzakeresi ait olduğu 
encümenler tarafından teklif edilmektedir. Ten
sip byrulur mu efendim? (Muvafık sesleri) 

Bu teklifi reyinize arzediyorum. kabul eden
ler .... Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — Gümrük tarife kanununun 14 üncü mad
desi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifa
de edecek eşyaya ait cetvelin gönderildiğine dair 
3/487 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe En
cümeni mazbatası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1930 senesi bütçe kanununa cetvel raptı 
hakkında kanun 

MADDE 1 — 1930 senesi bütçe kanunu, 1499 
numaralı gümrük tarife kanununun 14 üncü mad
desi mucibince muvakkat kabul usulünden istifade 
edecek eşyayı gösteren, (I) cetveli raptedilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurduur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyi Âlinize arzediyorum. 

5 — İktisat Vekâletince mubayaa olunacak me
rinos koç ve koyunlarının tevzii hakkında 1/731 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası [2] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Merinos koyunlarının tevzii hakkında kanun 
MADDE 1 — îktısat Vekâleti tarafından sa

tın alınan damızlık merinos koç ve koyunları, Ve
kâletçe tayin olunacak mmtakalardaki yetiştirici 
sürü sahiplerine meccanen verilebilir. 

Emin B. (Eskişehir) — Şimdiye kadar vekâlet
t i ] 244 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur. 
[2] 245 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur. 

çe yapılan tecrübeden ne faide görülmüştür ve 
bu koyunların yerli koyunlarına faikiyeti nedir? 
lütfen izahını rica ediyorum. 

îktısat Vekili Şakir B. (Edirne) — Efendim; 
tecrübeler henüz büyük bir faide tespitine müsait 
olacak kadar ilerlememiştir. Yalnız bir kaç sene
den beridir ki memleketimizde merinos ırkı üze
rinde çalışmaktadır. Yarış ve Islah Encümeninin 
şayanı teşekkür yardımile memleketimizde (2500) 
e yakın merinos koç ve koyunu tedarik edilmiş, 
müessesata ve koyun yetiştiricilere tevzi olunmuş
tur. Merinosların en büyük kıymeti yün men
sucatı noktasındandır ve bilhassa yün sanayiimiz 
için hariçten ithal etmeğe mecbur olduğumuz 
ince yünü merinos koyunları temin etmektedir. 
Bunları dahilde yetiştirmek için bir kaç senelik 
tecrübz çok ümit bahş neticeler vermiştir. Bu me
saide devam edilmek suretile on sene zarfında 
memleketimizin ince yüne olan ihtiyacını karşı
layacağımızı tahmin ediyoruz. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim; yani alına
cak koyunlar nerelere tevzi olunacaktır. Bunu izah 
eder misiniz? 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Şimdiye 
kadar alınmış olanlar bilhassa Bursa havalisinde 
teksif edilmiştir. Bursa, Balıkesir, kısmen İzmir 
mıntakasındadır. Bunun haricinde olarak Anka
ra, Eskişehir civarında ve Sultan suyu harasında 
tecrübelere devam olunuyor. Bu tecrübeler ııe-

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Vilâyatı şarki-
yeye gönderecek misiniz? 

Tevfik Fikret B. (Konya) — Lâyihada sürü 
sahiplerine verileceği yazılıdır. Köyler vardır ki 
şahsiyeti hükmiyeyi haizdir, bunlar da verilecek
ler arasınada dahil midir? [ 

îktısat Vekili Şakir B. (Edirne) — Şark ha
valisi için Kars Meb'usu Muhteremi sordular, 
şark havalisinde tecrübe yapılmış değildir ve çok 
yüksek bir iklimde bu teeryübeyi yapmayı da mü
tehassıslar bidayeten tavsiye etmemektedirler. 

Tevfik Fikret Beyefendinin suallerine" gelince 
mevzubahs ettiği köyler şahsiyeti hükmiyesini ifa 
etmekte iseler bundan istifade etmeleri pek tabii
dir. 

Emin B. (Eskişehir) — Mevcut koyunlardan 
başka yeniden mubayaa edilecek mi, yoksa hali 
hazırda Devletin elinde bulunanlar mı tevzi edile
cektir? 

îktısat Vekili Şakir B. (Edirne) — Arzettiği-
miz kanun lâyihası bütçede kabul buyurulmuş 
olan yüz bin liralık tahsisattan yeniden mubaya
ası kabil olabilecek koç ve koyunların halka sureti 
tevziini tespit etmektedir. 

Emin B. (Eskişehir) — Bendeniz görüyorum 
ki bu koyunlar başka bir muhite gönderildiği va
kit evsafını gaip ediyor. Bu koyunlardan geçen 
sene aldım*. Oldukça eyi baktığımız halde ken
dilerinde eyi bir inkişaf görülmedi. Binaenaleyh 
fazla miktarda alınmasa muvafık oluru. 
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Yüz bin liralık alınacağına meselâ elli bin liralık 
alınsın. 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Şimdiye 
kadar yaptığımız tecrübelerden çok memnunuz. 
Bazı yerlerde eyi netice vermemesi mümkündür. 
Fakat eyi netice A^erecek yerleri tesbit ettiğimiz 
takdirde memleketimizde eyi bir merinos cinsi 
temin ve teksir etmek kabil olacaktır. Esasen me
rinos memleketimize yabancı bir koyun değildir. 
Asıl menşei Ödemiş havalisi Menderes vadisi ol
duğu ifade oluhıyor. Memleketimize çok kolay 
alışabilecek merinos cinsi elyevm hariçten getir
diğimiz Macar ve Alman İrklarıdır. Bunların 
memleketimizde daha eyi evsafta yetişmek istida
dında olduğu mütehassısların kanaati cümlesin-
dendir. 

İbrahim B. ( Kocaeli) — Sürüden maksat ne 
dir. Adet itibarile üç yüzmüdür beş yuzmüdür ne 
kadardır ? 

İktisat Vekili Şakir B .(Edirne) — Sürüyü 
kat ' i bir rakam olarak tesbit etmedik, geçen sene 
Yarış ve Islah Encümeni yaptığı tetkikatta sürü
yü beş yüz olarak hesap etmişlerdir. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim T Mad
deyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Tevziin usul ve şartları İktisat 
Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilecek bir talimatname ile tesbit olunur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

[1] 248 numaralı matbua zaptm sonuna mer
buttur. 

muştur. İlk tecrübelerden olmak üzere Uşakta ve 
Alpulluda birer fabrika tesis edilmiştir. Bunlar
dan Alpulluda tesis edilen fabrika şimdiye kadar 
normal şerait dahilinde çalıştı ve bu gün vaziyeti 
şayanı memnuniyettir. 

Uşakta ki fabrika bidayette bazı müşkülâta 
maruz kaldı. Senelik istihsalâtile senelik mas
raflarını karşılıyamadı, bunun neticesi olmak 
üzere elyevm kanunen tasfiyesi zarurî bir hale geldi, 
memleketimizde şeker sanayiinin yalnız san'at 
itibarile değil, ziraî noktai nazardan ve tediye 
muvazenesi itibarile dahi haiz olduğu büyük ehem
miyeti millî bir mahiyette telakki eden Hükümeti
niz Uşak fabrikasının tasfiye neticesinde gayri 
kabili istifade bir hale gelmesine meydan verme
mek ve bunun için de yeni bir teşekkül halinde 
bu işi idare etmek lâzım olduğuna kanaat getirdi. 
Huzuru Âlinize arzedilmiş olan lâyihai kanuniye 
bu esbabı mucibe ile tanzim olundu. Lâyihada rica 
olunan müsaade elyevm maliyenin iki fabrikadan 
şeker mukabili avans olmak üzere bidayetten beri 
verilmiş olan paralardan mütevellit alacaklarını 
tasfiye ederek bunları Ziraat ve Sanayi ve Maadin 
Bankalarının vücuda getirecekleri bir teşekküle 
kısmen sermaye, kısmen avans olarak devretmesi 
merkezindedir. Bu suretle işi - maliyenin iştirakile -
doğrudan doğruya haiz olduğu malî heyeti yakından 
ve bir elden takip edecek olan iki Devlet müessesesine 
tevdi etmiş olacağız. Kanunun maksadı tanzimi 
başlıca bu olmuştur efendim. 

Rağıp B. ( Kütahya ) — Efendim; Muhterem 
İktisat Vekili Şakir Beyefendi de yakinen mutta-
lidir ki şeker fabrikası maalesef sui idare edil
mesi yüzünden bidayeten fena bir vaziyete düştü-
ve çalıştığı 2 - 3 sene zarfında dahi bu vaziyetten 
kendini kurtaramadı. Mütehassıslardan işittiği
me göre fabrika bu sene vaziyetini islâh edecek 
bir halde olduğu gibi bunu müteakip senelerde 
kendi vaziyetini kurtarmakla beraber hayli temet
tü de temin edecektir. Şirketin tasfiyesi bu sene 
olacak değildi, daha evvelki senelere gitmek lâ
zım geliyor. Halbuki evvlki sene ve geçen sene 
tasfiye edilmedi. Bu hususta müsamaha edildi 
ve bu sene de mahsulât mebzul ve tam olduğun
dan altmış küsur gün çalıştığı takdirde vaziyetini 
salâha doğru götüreceği kanaati vardır. 

Tasfiyeye gelince : şayet tasfiye edilirse bun
dan birer, ikişer, üçer hisse senedi almış olan za
vallı fukara rençber mutazarrır olacaktır. Çünkü 
tasfiye neticesinde bunlar ellerindeki hisse senedi 
nisbetinde zarar görecekler ve 50 - 100 kuruşa 
belki de 25 kuruşa hisse senetleri alınmak sureti-
ie kurtulacaklardır. Şahsî hissedarlar, yani halk 
nihayet 300 bin lira ile bu şirkete iştirak etmişler
dir. Bu üç yüz bin liranın bir çoğu ise dul kadın
ların ve fakir rençberlerindir. Fabrika bir buçuk 
sene zarfında vaziyetini ıslâh edeceğine nazaran 
şimdilik tasfiye neticesinde mutazarrır olacak olan 
bu üç yüz bin liralık hissedarların vaziyeti ne o-

ilacaktır? Tabii bu güne kadar olan zararlarını 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İktisat Vekili memurdur. 

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

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

Evvelki kanuna ait reylerini vermiyen zevat 
varsa versinler. Rey toplama muamelesi hitam 
bulmuştur. . 

6 — Millî bankalarca teşkil olunacak şeker şir
ketine iştirake ve avans verilmesine dair 1/717 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
ver mı efendim 1 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — İzahat versinler 
efendim. 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Memleke
timizde seker isleri ile.iştigalebaşlanalı bes sene ol-
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verecekler. Fakat bundan sonraki ticaretten 
mahrum kalacaklardır. Yani demek istiyorum ki 
şirketin bir sene tasfiyesi yalnız üç yüz bin liralık 
hissedarları mütezarrır edecek ve bunların alâka
sını kesecektir. Bendeniz bu cihet hakkında Şa
kir Beyefendiden izahat verilmesini rica ediyorum. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Kars ) — Bendeniz iki 
mesele hakkında tenevvür etmek isterim. Hükümet 
Uşak fabrikasına şimdiye kadar ne miktar muave
nette bulundu? bu bir. İkinci sual ise, bu fabrika
nın ademi muvaffakiyeti mahalli şeraitin ademi 
müsaadesinden midir, idaresizliğinden midir? Hü
kümetin bu husustaki noktai nazarı nedir? Eğer 
idaresizlik yüzünden ise bu idaresizliği yapan 
zevatın meydana çıkması lâzımdır. Sonra eğer 
hakikaten idaresizlikten mütevellit bir şey ise eğer 
Hükümet idareyi eline alırsa iş yoluna girebilir 
mı? yok eğer mahallî kooperatif vaziyetinde ola
cak ise korkarım ki iki ü çsene zarfında yapılmı-
yan bu işin sonradan büyük ziyanla tasfiyesi lâ
zım gelir. Bu hususu tenvir etmelerini rica ederim. 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Efendim; 
Rağıp Beyefendi halkın zararına ait endişelerini 
ifade buyurdular. Bu endişe tamamen Hükümeti
nizce de nazarı itibare alınmış ve mümkün olduğu 
kadar halkm zarar etmemesi için tedabir ittihazı 
cihetine gidilmiştir. Tabiî tasfiye halinde bütün 
hisse senedatının sıfıra münkalip olması lâzım ge
lecektir. Serm-ayesj'bir mjlypn iki yüz bin lira 
raddesinde" oian_'sirketin blâncovalıazaran_acıgı 
bi^milyon liraya baliğ irt^uyt1™ Halkın iştiraki 
dört yüz pinliradır. Bunun h^^^ir1^^4 ^îg^r i d 
râkler muhtelif J^şekktillere^ Hükümete, bankala
ra ait olup bu kısım, üzerinde meşgul olmağa ma-

rank hısieısenedinin halkın zarar görmemesi için 
bir çaresi düşünülüyor. Yine Rağıp Beyefendi 
şirketin tasfiye edilmiyerek bu seneki rekoltenin 
gösterdiği ümide binaen kendisini toplamağa im
kânı olduğu hakkında beyanı mütalea buyurdu
lar. Filhakika bu sene ümitvar bulunuyoruz, di
ğer mühim mahsulâtımız gibi pancar mahsulâtı
mız da geçen senelere nisbetle belki iki misil ola
cak şekilde yetişmiş VmirmnynT. Anp,flk 'tıjpg™*t lrQ-
nunujmıeibinee. sermayesinin flörtte, fiçiim'i ^«y-
P^tmis^olaplisr toogjfeŞİrMin^XajlİyjsİLJ>ir 
emri zaruridir. Bu noktadandır ki evvelâ tasfiye
ye gitmeğe mecbur oluyoruz. Saniyen şirketin ala
caklılarına karşı her sene ödemeğe mecbur oldu
ğu miktar bu sene vaziyet geçen seneye nisbeten 
eyi ve şayanı memnuniyet olmasına rağmen fabri
kanın yine kendisine bir kazanç temini imkânını 
bırakmamıştır. Bu şerait altında yani çok eyi bir 
senenin dahi az fayda temin ; etmesi az, çok orta 
bir senenin veya fena bir senenin vukua getirece
ği muhakkak olan fena vaziyetleri düşünerek tas
fiye yoluna gidilmesi hem kanunun emri olan bir 
zarurettir hem de şirketin menafi! noktasından 
şayanı tercihtir. Ahmet Beyefendi fabrikanın şim
diye kadar neflen muvaffak olamadığını beyan 

buyurdular. Takdir buyurursunuz ki memleketi
mizde hiç bilinmiyen bu işe beş sene evvel giril
miştir. Bu itibarla bazı hatalar olduğunu inkâra 
mahal yoktur. Bu hatalar olmuştur. Bundan baş
ka bir kaç sene evvel hava şeraiti de müsait olma
dı. Alelûmum memleketimizin her «yerinde mahsu
lât kuraklıktan müteessir olduğu gibi pancar mah
sulâtı da bundan zarar gördü. Teknik bazı kusur
lar vukuua geldi ve idare itibarile de bir çok yan
lışlıklar oldu. Fakat yine arzedebilirim ki geçen 
sene bafrika tamamen'normal denecek bir tarzda 
idare edilmiştir. Bu alınan netice, 330 vagon şeker 
istihsalini temin eden gayet eyi bir netice olmuş
tur. Bu neticeden memnun olmakla beraber arzet-
tiğim veçhile, müterakim borçlarının faizleri ve 
blânçosunda arzettiği vaziyet, şirketi bu gün tas
fiye mecburiyetinde bulunduruyor. Yeni senede 
geçen seneki 330 vagona mukabil lâakal 500 vagon 
şeker hasılatı temin edeceğimizden emin bulunu
yoruz. Zannederim ki, Beyefendinin sormak iste
dikleri cihet bu idi. Bunu böyle gördüğümüz için
dir ki bu işi Devletin zaten yapılmış olan muave-
netile yeni bir teşekkülün elinde daha ciddî bir 
idareye tabi tutmak suretile daha faideli olacağı
na ve bu suretle hareket edildiği takdirde mües
sesenin gerek Hükümet noktai nazarından ve ge
rek idare noktai nazarından inkişaf temin edece
ğine kani olduk. Huzuru Âlinize gelerek esasen 
yapılmış olan bir muavenet ile bu maksadın tahak
kuk etmesi için müsaadenizi rica ediyoruz. 

Besim Atalay B. ( Aksaray ) — Su harkları
nın daha halâ açılmadığı vesaiti nakliyenin teda
rik edilmediği, beş altı saat yakın oulan köylere 
tohum ve para tevzi edilmiyerek ta Bozüyüke Pa
zarcığa kadar tohum ve para tevzi edildiği söyle
niyor. Bu husustaki mütaleanızı öğrenmek istiyo
rum, hakikaten su harkları yapılmış mıdır, vesaiti 
nakliye neden gecikmiştir. Bu hususta biraz iza
hat lütfetmenizi rica ederim. 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Besim 
Atalay Beyefendinin sordukları teferruata taal
lûk eden hususattır, kendilerinin müsaadelerini 
rica ederim, teferruat hakkında bendenizin izahat 
vermekleğim pek doğru olmaz zannederim. 

Besim Atalay B. ( Aksaray ) — Bir milyon li
ralık şeker bekliyorumş. Depolarını bendeniz gör
düm. Bu şekerler niçin satılmıyor? Bir çok küs-
beler vardır, orada bulunan zevattan işitmişim. 
Bunlar geçen seneden kalmıştır. Bunlar satılma
mış, tevzi edilmemiş, yeni sene geliyor; ne olacak
tır? Neden şimdiye kadar satılmamış, niye sorul
mamış? Lütfen bunları izah etsinler. 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Efendim, 
bunlar herhangi bir şirketin muamelesinde idare
sine ait olan hususattır. Ancak şunu arezdeyimki 
şeker piyasası bütün dünyada buhran geçiren tica
ret maddelerindendir. Her gün buhran bir derece 
daha fazlalaşyor, tenzil vukua geliyor,, barpteıı 
evvelki fiyattan daha aşağıada bu gün şeker 
satışları vakidir. Bu şerait bu'fabrikanın da inhi-

- 1 6 3 -



1 : / 4 t L^ i> - ; ;vO. L ^ • 

sar idaresile olan münasebetleri noktai nazarından 
ihtimalki şekerini satamamış olması neticesini 
vermiş olabilir. Küspeler ise geçirdiğimiz senenin 
vaziyeti buna ihtiyaç bırakmamıştır. Evvelki sene 
bütün küspeler her taraftan talep edilmiş ve her 
tarafa sevkedilmiştir. Fakat bu sene memleketi
mizde umumî olarak hayvan yemi olan küspeler.. 
kışın mutedil geçmesi neticesi olarak talep edilme
di, müşteri çıkmadı. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim, bu gibi bü
yük teşebbüsler için böyle bizim gibi acemi olan 
milletlere; Hükümetin daima müzahereti lâzım
dır. Ancak herhangi bir şuursuz müteşebbisin 
zararını daima Devlet ödeyecekse bu gün tasfiye 
ettiğimiz vakit fiatı hakikisinden yüksek bir taz
minat verecekse bu takdirde şuursuzları çoğalt
mış olur. O vakit herkes aklı erer ermez rast gele 
işlere girer ve zararını Devlete aktarma eder. 
Beyefendiler; bendenizece Rağıp Beyefendinin 
sözlerine değil, hakikate ve bu günkü vaziyete 
göre fabrika ne ederse o suretle likidasyon 
olması zarurî ve tabiidir. Uşakta şeker fabrikası 
yapılmıştır. îzmirde, Bozüyükte, Eskişehirde 
hatta Malı köyde bile tohum parası vermişler. 
Rica ederim bunun nakli için yüzlerce vagon ve 
yüksek miktarda ücret lâzımdır. Bu vaziyette 
buralardan gidecek pancarla şeker fabrikası 
yaşar mı? Zararın neresinden dönülürse kârdır, 
bendeniz bunun esasından hallini rica ederim. 
Bunu yaşayabileceği bir yere nakletmeli. Beş 
senede masarifi nakliyesini kapatır, kapatabilir. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Tetkik etmeden 
soyuyorsun. Öyle ise Eskişehire kaldıralım. 

Emin B. (Eskişehir) — Maalesef Hükümetin 
böyle her teşebbüsünde bir adam çıkmış vermiş 
lafı, vermiş bombardumanı ve nihayet işi kendi 
üzerine almıştır. Şeker fabrikası denince bizde 
meşgul olduk. Havalisinde 80 bin 100 bin dönüm 
araziye ihtiyaç hissettirir ve ancak bu vaziyette
dir ki şeker fabrikası yaşayabilir. Yoksa araba ile, 
şimedifer ile 200 - 300 kilometre uzaktan nakledi
len pancarla şeker fabrikası yaşayamaz. Dünya 
bütün mesaisini inceltmiştir. Her şeyini ucuza 
mal etmektedir. Bendeniz Hükümetten rica ede
rim, nazarı dikkatini celbederim. Bunu yeniden 
tetkik etsin, memleketin neresi bu işe daha müsa
it ise oraya kaldırsın, kendilerine tekrar hatırla
tıyorum. Memleketin neresi müsait ise oraya kal
dırsınlar, memleketin hepsi bizimdir. Bunu vicdanî 
olarak arzediyorum. 

Besim Atalay Beyefendi Eskişehiri münasip 
görüyor. Muvafık ise öyle olsun. Esas olarak 
hassatan rica ederim ki neresi münasip ise oraya 
kaldırsınlar. 

Farzedelim ki bir adamın şuuru vardır, işini 
dürüst idare ediyor, fakat mal yetişmiyor, millî 
bankalarımız yardım edecek vaziyette değil; za
rarı yok, onun işini himaye etmelidir. Fakat işin 
fenası Devletin zararı, üstüne almasıdır. O vakit 
zarar verenleri çoğaltmış oluruz, şunu da arzede-, 

I yim ki, iki üç zat fabrika yapmıştır, bu gün tas
fiye ederiz, onlar da çalışmışlardır, fakat im
kânı. yoktur. Şeker idare etmezse bilmem ki ne 
idare eder. Çünkü dört misli himaye görüyor. O 
da idare etmezse başka bir şeyi idare etmesinin im
kânı yoktur. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Arkadaşlar, 
şeker fabrikası meselesini bir kaç noktai nazardan 
görmeli ve böylece muhakeme etmelidir. Evvelâ 
fabrika neden kaznamamıştır, neden kâr temin 
etmemiştir? bunun sebeplerini araştıralım. Bi
rinci sebep: bir kaç sene evveline kadar devam 
eden kuraklıklardan, mütemadi kuraklıktan adam 
akıllı tohumlar intaç etmedi. Pancar eyi olmadı 
ve istihsal de az oldu, geçen sene 300 küsur va
gon şeker istihsal etmiş olan bir fabrika kazanma
mıştır denemez. 

İkinci sebebe gelince: ikinci sebep; müesseseye 
yardım eden bankaların çok fahiş; inanılamıyacak 
kadar fahiş, yüksek faiz almaları ve bunu fabrika 
namına kayit etmeleridir. Oldu iki. 

Üçüncüsü; israf at. .Arkadaşlar; bizim her yer-
yaptığımız miras yedilik orada da vardır. (Ne gibi 
sesleri?) Gidin görün daha bir kaç gün evvel mu
rakıp buraya gelmişti. Raporunu vermiştir. Fazla 
söylemek istemiyorum, tahkik etmek istiyen arka
daşlar mektup yazar, öğrenebilirler. Bu mas
raflar neticesi olarak beş kuruş kazanacağına on 
kuruş kaybediyor. Arkadaşlar; çok cira ederim, 
memlekete günahtır. Bunun tahammülüne imkân 
yoktur. Sonra fabrika kazanmamıştır deniyor. El
lerinizi vicdanlarınıza koyun, istirham ediyorum 
dinleyin, şu maruzatım memleketim olduğu için 
değildir. Vatanın her köşesi benim için müsavi
dir. Yapılması için milyonlar, halkın milyonları 
sarf edilmiş olan bir fabrikayı yerinden sök getir 
Eskişehire. Oraya da yapalım, üç tane beş tane 
yapalım. Fakat öteden neden söküyorsun? kazan
madığının sebeplerini tetkik et, ulu orta söz in
sanı hataya sevkeder. Arzediyorum: Birinci sebep: 
kuraklık, ikinci sebep: memurlarına, müstahde-
minine şuna buna verilen fazla paralardır. Ge
çen sene dönme yuvası olmuştur. Bu sene de 
otomobil masrafı. (Dönme ne demektir sesleri) Bir 
şey demedim arkadaşlar, geçen seneki dönen isra-
fatı arzediyorum. Fabrikanın kazanmaması sebe
bini arzediyorum. 

Tekrar sayayım arkadaşlar, evvelâ kuraklık, 
saniyen israf, salisen vazife aşkı bulunmamasıdır. 
Size bu sene 300 küsur vagon şeker istihsal edil
miş olduğunu söylüyorum. 
Tahkik edebilirsiniz, mahsul meydandadır. 
Vekil Beyefendi bunu itiraf ederler. Arkadaşlar; 
istihsâl edilmiş olan bir mal satılmadıktan sonra 
neye yarar ? burada bir kooperatif şirketi var, geti
rip şekerleri ona vermeli, sattırmak, bu şekerler 
geçen senenin mahsulüdür. Beyefendiler! ve halâ 
duruyor. Küsbeler çürümek üzredir. Orada köylü
lere tevzi edilsin günah mı olur ? bakan yok, din-

1 liyen yok, vazife aşkı yok. Sonra arkadaşlar; he-
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saplar yüksek gösterilmiştir. İçimizden bir heyet 
ayırarak tetkik ettirelim. Bunun böyle yapıldığını 
işittim. Belki aslı vardır, belki yoktur. Fakat bu
nu işitiyorum, murakıp da, heyeti idarede söyliyor, 
bunu bu zevattan dinliyoruz ve tasfiyeye gidebilmek 
için bu yoldan hareket edildiğini soyuyorlar. Tas
fiye yapılmalı mı, yapılmamalı mı? bu başka bir 
mesele. Hükümetin bir şeker siyaseti olabilir, ba
şımız üstüne, fakat fabrika ziyan ediyormuş, bunu 
tasfiye etmeli imiş, fabrikayı söküp kaldırmalı imiş. 
orada su yokmuş, toprak yokmuş, bunlar doğru de
ğildir. Toprak meselesi, sizi yine temin ediyorum. 
Arkadaşlar; bir şirket vardır ki 30 bin dönüm ta
ahhüde girmek istiyor. 30 bin dönüm pancar eke
ceğim diyor fakat kabul edilmiyor. Uşak, Tanaz, 
Alaşehir havalisinde gayet müsait arazi vardır. 

Uşak fabrikasının bir güzelliği daha var; şe
ker fabrikaları senede üç ay işletilebilir, pancar] 
o kadar devam eder, fazla kalırsa çürür ve kıy
metinden bir kısmını gaip eder. Eylülden evvel 
Alaşehir mahsulü yetişir, onu işler, ondan sonra 
Uşak havalisinin pancarı yetişir, onu da işler, on
dan sonra Tanas, Dumlupuhar ve Afyon havalisi- j 
nin mahsulü gelir, böylece üç dört iklimin orta
sında bulunan fabrika, her halde çok eyi bir yerde 
tesis edilmiştir. 

Yusuf B. (Denizli) — Arazi fabrikanın etra
fında olmalıdır. 

Besim, Atalay B. ( Devamla) '-— Fabrikanın 
etrafında da arazisi vardır. Fakat pazarcıktan, 
Bozyükten pancar gelecekte ondan sonra şeker is
tihsal edeceğiz. Üç saat mesafedeki köylere tohum 
tevzi edilmezse elbette böyle olur. Geçen sene 
nakliyat kamyonetlerle temin edilmiştir, bu sene 
bunlar kaldırılmış, araba temin edeceğiz denmiş
tir, araba gelecekte pancar nakledilecek, on beş 
gün evveline kadar araba gelmemiştir.'Öyle ise 
ne olacak ? Pancar sökme zamanı gelmiştir, ne va
kit pancar sökülecek ne vakit bunlar nakledile
cek î Böyle 50 bin dönümlük pancar, etraftan fab
rikaya hangi vasıta ile nakledilecek, istirham ede
rim? 

Fabrika ziyan etmiş, fabrikanın işi yolunda 
gitmemiş, kabahat fabrika değil, bizde. 

Sonra su müessesesine gelince, fabrika (300) 
vagon şeker istihsal ediyor. Şu halde bu fabrika
nın suyu yoktur denemez. Fabrikaya bir ameliye 
ile su-harkı açmakla su getirmek imkânı vardır. 
Fakat bu yapılmıyor, fabrikanın yanına park 
yapılıyor .. Bilmem ki, parkmı lâzımdır? Yoksa 
fabrikanın suyunu düşünmek mi mukaddemdir.! 
Elbette fabrikanın suyunu düşünmek daha mu- j 
kaddemdir. Bir veeibedir. Arkadaşlar fabrikanın: 
yaşaması için yapılacak bir ; tasfiyede veyahut. 
Htkûmetçe takip edilecek bir şeker siyasetinde' 
bit* şeker şirketi teşkil edilmesinde, her hangi bir j 
şekilde olursa olsun daima hakkın bu gibi işlerden 
uzaklaştırılmaması icap eder. Halkçı bir Hükûme-
tiri şanına düşen budur, zannediyorum. Biz halka 
şiıjket tesis ettirelim, ileriye doğru yürüyelim, sa

nayide, iktisatta terakki edelim, 'dediğimiz bir za
manda halkın olan bir müesseseyi tasfiye ederek 
doğrudan doğruya etatize yapmak doğru bir ha
reket değildir. Arkadaşlar her halde halkın bura
da bir alâkası, "bir iştiraki kalmalıdır. 

Sonra Hükümetin bir su siyaseti vardır. 300 
bin lira* ile keşfini yaptırdı. Bununla memlekete 
mühim bir su gelecek elektrik ve su temin edile
cek, arazi İska edilecektir. Bunun da imkânı var
dır. Kedizin ufak bir kolu Uşak yakınından akıp 
gidiyor, bunu getirsin, 300 bin lira kadar bir para 
ile hem memleketin suyu temin edilmiş olur hem 
de bu fabrikanın hem yalnız buna değil; diğer İ2 
fabrikaya da hizmet edilmiş olur. s 

Gel oradan sökte Biçerin kırına al getir, su 
yok ağaç yok,» çöl ortasında, san'at nedir, makine 
nedir, teknik usulleri nedir bilmiyen, halâ tezek 
kullanan bir memlekete alda şeker fabrikasını. 
yap. (Alkışlar) 

Reşit B. ( Gazi Antep ) — Efendim, bir mese
lenin esasını' anlamak lâzımdır. Fabrikanın etraf 
köylerinde pancar yetişmelidir, yoksa on satatlik 
yerden pancar getiripte fabrikada şeker yapmak 
doğru değildir. Bir değirmen yapılmış amma bu
nun suyu nereden gelecektir. Fabrika yapıldığı za
man bunlar nazarı itibare alinmalidi. Fabrika yap
mışlar, pancar idare etmemiş, zaten Beşim Atalay 
Bey biraderimiz de söyledi ki pancar uzaktan ge
liyor, pancar yetişmesi için su lâzımdır. Hariçten 
300 bin liraya su gelecekmiş, hariçten 3Cfo bin li
raya su getirilecek, arazi alınacak, pancar yetişe
cek, şeker fabrikası da bunu işliyecek, bütün bun
lar nasıl olacak? 

Besim Atalay B. ( Aksaray) — Yetişti, efen
dim yetişti, gitte gör . 

Reşit B. (Devamla) — Arzettiğim gibi su ge
lecekte arazi sulanacak, pancar yetişecek, fabrika 
işliyecek ve şeker yapılacaktır. Zararın neresin
den dönülürse kârdır; bu memleketten bunu kal
dırmalıdır, müsait olan vatan köşesine getirmeli-
dirde Dinardan su gelecekmiş, biz Ankaraya sn 
getiremiyoruz da oraya su gelecekmiş? 

Ağaoğİu Ahmet B. ( Kars ) — Muhterem Ar
kadaşlar ; Reşit Ağa, gibi hoş sözlü tatİi dilli bir 
hatipten sonra buraya gelmekten bendeniz haz du
yarım. 

Reşit B. ( Gazi Antep )—- İltifatınıza teşekkür 
ederim. 

Ağaoğlu Ahmet B. ( Devamla ) — Yalnız mes
ele çok mühimdir ve ehemmiyeti daha ziyade ah
lâkîdir. Bendenizce memlekette ne Kars var ne 
Eskişehir var, yalnız bir Türkiye ve Türkiyenin 
umumî bütçesi vardır. Bir meseleyi müzakere 
ederken, düşünürken, konuşurken en evvel büt
çeyi hatırlıyacak ve bilhassa o bütçeyi veren, 
dolduran Türk köylüsünü unutmryaeağız. Türk 
köylüsünün verdiği paranın nereye gittiğini titiz
likle tetkik etmek vazifemizdir. Bendeniz Alplin 
şeker fabrikası kuşat edilirken orada bir zat gör
düm, dolaşıyordu. Vekil Beyefendi o zaman Veki^ 
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değil idiler ve bizim gibi bir meb'us idiler, görüşü
yordu. Nazarı dikkatimi c elbetti, sordum, bu zat 
kimdir dedim? Alpullu şeker fabrikasının müdürü 
dediler. Şimdi kendilerini işhat ediyorum. Daha 
fabrika yoktu, daha proje halinde idi; dedim ki 
bu zatin başında bulunduğu bu iş muvaffak olmaz, 
buna imkân yoktur. Neden dedi? izah ettim. Bey
efendi Hezretleri Zati Âliniz biliyorsunuz şeker 
imali bu gün bir fen, bir ilim mes
elesidir. Gayet müşkül ve karışık bir iştir, 
cehaletle, cehl ile bu işler yörümez. Böyle 
şeker fabrikası yapacağım ve bunun başına filân 
adam geçecektir ve onu idare edecektir işleri yoluna 
koyacaktır, memleketi istifade ettirecektir., fab
rikayı muvaffakiyetle işletecektir. Bu her kesin 
işi değildir. Beyefendiler; böyle her kesin, her 
önümüze gelen adamın Devlet bütçesine el uzat
mak emelini kökünden kesmeliyiz, bu cesareti 
kırmalıyız ve ona meydan vermemeliyiz. Teşebbüs 
erbabı olmalıdır ki bu gibi işler muvaffakiyetle ne
ticelensin ve ondan başkaları da istifade temin 
etsin, memlektte sanayi hayatı hakikaten 
ciddî olarak teşekkül etsin, yoksa işte böyle gözü 
Devlet bütçesinde olan biri gelir. Efendiler; üç 
dört senedenberi ben fakirin bir çok parası git
miştir. Bir çok şirketlere filân hesap ediyorum, 
şimdiye kadar bir iki bin lira param gitmiştir. 
Benim kusurum nedir. Benim param gittiği gibi 
bu gün arkdaşım Besim Atalay Beyin acıdığı köylü
nün de, zürraın da parası gitmiştir ve bu böyle de
vam ederse mütemadiyen gidecektir. Ben o vakit işin 
yalnız cehalet tarafını görmüştüm. Bu gün bunu 
müdafaa eden arkadaşımın izahatından anlıyorum-
ki cehalet bir de vazifenaşınaslık, israfat ve belki 
de sui istimal, riba karışmıştı. Böyle bir vaziyet 
karşısında bir milyon şu kadar lira ile alâka
dar olan bu meseleyi, aman efendim halkçı bir 
Hükümetiz binaenaleyh halka doğru gitmeliyiz 
diyerek sellemehüsselâm halledip işin içinden 
çıkmamız doğru olmaz. Acaba Hükümet verdiği 
parayı göktenmi alıp veriyor? yine halktan alıp 
veriyor, evvelâ halkı düşünmelidir. Hükümet 
nereden alıyor, nereye veriyor, halkamı veriyor? 
Yksa oradaki bir takım adamların cebinemi 
giriyor? Mesele budur. Eğer. ben kani olsaidim ki 
Uşak fabrikası iki üç sene daha hakikaten ve kendi 
müstakbel menfaati iiçn zarar edecektir ve bilâhare 
bu memleketin iktisadiyatının inkişafına yardım 
edecektir. Bilâtereddüt bunun lehine idarei ke
lâm ederdim. Fakat vakta ki burada dahi söylenen 
cehalet, sui istimal/ vazifenaşınaslık ,israf ben-
denizce »malûm oldu. Şimdi nasıl olur da paramı 
sellemehüsselâm verebilirim. Bu yolda bir 
kimseyi hiç bir bahane ile teşvik etmemeliyiz. 
Vekil Beyefendiden iki sual sordum, maalesef 
kat'î cevap vermelidir ve vermemelerinin esbabı
nı anlıyorum.. îsrar etmiyecektim, lâkin anlıyo
rum ki İsrar etmek lâzım geliyor. Dedim ki acaba 
bu fabrikanın muvafakiyetzliği sui idareden mi 
husule gelmiştir, yoksa şeraiti mahalliyenin ademi 

müsaadesinden mi olmuştur? Bir kerre Hüküme
tin şimdiye kadar vaki olan muavenetinin 
miktarını anlıyamadım ve zannedersem 
yüz binlerce, pekte eyi bilmiyorum, fakat 
milyon bu kadar lira dedeiler, üç yüz 
bini de yerli halktan gelmiştir. Demek mü
tebaki sekiz yüz bu kadar bini hazinei Devletten 
veyahut hazinei Devletin kefaletile mevcut olan 
millî bankalardan gitmiştir. Bu bir tecrübedir. Bu 
mühim bir tecrübedir. Men cerrebel mücerrep hal
let bihin nedame. Böyle bir tecrübe elinizde iken 
Hükümet yedi yüz bin liralık bir şey vermiş bulu
nurken bir daha tecrübe yapmak zannedererim 
Zatı Âlinizin de buyurduğu veçhile yine vazife na-
şinaslık, sui istimal ve israf olur. Benim dediğim 
cehalet bu kadar ziyade imiş ki Uşakta fabrika ya
pan adam Eskişehire kadar tohum gönderiyor, yüz
lerce kilometre yoldan pancar nakliyatını yapacak, 
getirecekte ondan kazanacak ... Geçen seneki üç 
yüz vagon şekerden bahsediliyor, aceba bu şeker 
kaça mal olmuştur? Bu üç yüz vagon - ki azamî is
tihsaldir - ne olmuştur, kazanç nedir? Bize 
atî için numune olabilir bir misal yok mudur? Bu 
noktalar izah edilmiştir. Mesele etrafında bir müp-
hemiyet, bir sis vardır. Bu sisi izale etmek lâzım-
dır. Bilhassa rica ederim ve bu noktaya bilhassa 
dikkatinizi celbederim, Hazkıei Devlete uzanan 
bigâne elleri kırınız ve onlara meydan vermeyi
niz, teşvik etmeyiniz. Bir milyon bu kadar lira 
ile yapılmış olan bir müessese iflâs haline gelir ve 
bunun esbabı da bizce gayri malûm kalırsa ve 
biz yalnız müphem kelimelerden bazı şeyler seze
rek hangi emniyet ve vicdanla bu gibi bir müesse
seye para verebiliriz? Binaenaleyh bu mesele et
raflıca tetkik edilmeli, bize Uşak fabrikası hak
kında muvaffakiyetsizliğin sebeplerini vazih ola
rak söylemelidirler. Burada tabiatin kusurile 
insanların kusuru arasındaki nisbet taayyün et
melidir. Tabiatin kusuruna karşı elbette bir şey 
diyemeyiz, eğer insanların kusuru ise, eğer oda 
mücbir bir kuvvetin tesirile olmuşsa ona da baş 
eğeriz ve illâ cezasını görür. Verilen para sui is
timale uğramış ise o vakit bu gibi teşebbüslere 
bundan sonra Hazinei Devlete karşı suikastla
ra meydan vermemek için icap eden mesuliyetleri 
tayin ve tesbit etmek lâzımdır. Bendenizin fik
rim budur. 

Zamir B. ( Adana ) — Efendim; Gerek Uşak 
şeker fabrikasına ve gerek Alpulludaki şeker fab
rikasına şimdiye kadar Devlet hazinesinden çıkan 
paranın miktarı ne dir, ikinci sualim: Beynelmilel 
piyasada şekerin maliyet fiatı ne dir? 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Efendim; 
Emin Beyefendi Uşakta fabrika yapılmasının 
esas itibarile doğru olmadığını, bunun'tecrübeler
le anlaşıldığını mütalea ve beyan buyurdular. 
Bizce tam isabet edilmiş olmıyabilir, senelerden-
beri muhtelif vesilelerle, Sanayi ve Maadin Ban
kası dolayısile bu işe temas edilmiştir. Ancak son 
üç senenin rakamları hatırımdadır, bunları arze-
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deyim. Bidayeten 1927 senesinde yedi bin ton pan-
carastihsalile işe başlıyan fabrika müteakip sene yi
ne kuraklığa rağmen dokuz bin ton pancar işlemiş, 
geçen sene bu miktar yirmi üç bin küsur tona baliğ 
olmuştur. Bu tatrici tezayüt fabrikaya lâzım olan 
pancar miktarının etrafındaki sahadan elde edil
mesi mümkün olacağı ve fabrikanın az çok mali
yete müessir olmakla beraber orada bulufımasının 
gayri iktisadî olmadığı kanaatini verdi, fabrika
nın oradan kaldırılıp başka tarafa götürülmesi 
lâakal iki milyon liradan fazla masrafa mütevak
kıftır. Bu masraf ufak farklarla mukayese edilmi-
yecek kadar ziyadedir. Binaenalyeh fabrikanın 
başka tarafa nakledilmesi mevzubahs olmıyacak 
bir mesele halindedir ve fabrika Uşakta mütead
dit mütehassıslar tarafından yapılan tetkikata na
zaran iktisadî bir şekilde çalışabilmek şeraitini 
haizdir. Ufak tefek noksanlar, büyük masraflara 
tevakkuf etmeksizin kabili ıslahtır. Besim Atalay 
Beyefendi ademi muvaffakiyetin esbabını tahlil 
ederken üç cihete işaret ettiler; buyurdular ki 
fabrika kuraklıktan müteessir olmuştur. Bunu 
bendeniz de ar^ettim. Fakat kuraklıktan yalnız 
pancar mahsulü değil, memleketin diğer mahsulâ
tı da müteessir olmuştur. 

Sonra faizlere de işaret buyurdular Sanayi ve 
Maadin Bankasından alınmış olan paraların faizi 
bundan çok evvel Hükümetinizin nazarı dikkatini 
celp etmiştir. Faizlerin tenzili Hükümet tarafından 
bankaya tavsiye edilmiştir. Bir seneden fazla bir 
zaman evvel yapılan bu tavsiye neticesinde banka 
faizleri mutedil bir miktara indirilmiş bulu-
nıyor. ( Ne kadar sesleri ) Sekiz, on nisbetinde faiz 
hesap ediliyor zannederim. 

Üçüncü sebep olarak da israfa işaret buyur
dular. Çok eskilerini tabiî bilmiyorum. Fakat bir 
senedenberi fabrikanın idaresinde israf olduğuna 
muttali değilim. Her hangi bir yerde bir ağaç di
kilmiş ve park yapılmışsa bendeniz bunun israf 
olduğuna kail değilim. Bu, israf değil, vazifedir. 

Ahmet Beyefendi muhtelif noktai nazardan 
mütalea dermeyan buyurdular. Nihayet bu iş bir 
sis altında ve müphemiyet içindedir dediler. Ben-
denizce mesele gayet vazıhtır. Uşakm tasfiyesi j 
kanunî bir zarurettir ve yolunu takip edecektir. 
Ticaret kanunu her şirket gibi Uşakm da vaziye
tini ayrıca mütalea eder ve hakkında ayrıca hü
küm verir. Huzuru Âlinize takdim edilmiş olan 
kanunla istihdaf edilen maksat Uşağın bu tasfiye
sine her hangi suretle müdahale meselesi değildir, 
fabrika tasfiye edilecektir. Bu günkü şirket tas-! 
fiye edildikten sonra orta yerd[e bir müessese ka- i 
lacaktır. Bu müesseseyi kim idare edecektir? Hal
ka bu sene için elli bin ton miktarında tahmin! 
olunan pancar zeriyatı yaptırılmıştır. Orta yerde' 
bir mes'ul olmak icap eder, bunu kim olarak düşü- j 
nebiliriz ? En büyük alacaklı Sanayi ve Maadin ( 
Bankası oluyor. Sanai ve Maadin bankasının bida-, 
yettenberi bu müesseseye yardımları çok ciddî ve 
mühim olmuştur. 

i Fakat şeker sanayii işi o kadar büyüktür k i ; 
' Sanayi ve Maadin Bankasını yerinden tek' başına 
I işe davet etmeği Hükümetimiz muvafık görmedi. 
Fabrikayı Sanayi ve Maadin Bankasile beraber 

! Ziraat Bankasının vücuda getirecekleri bir limitet 
j şirkete devretmeği daha muvafık görüyoruz. 
! Ayrıca mevcut fabrikalara bidayettenberi Hükü
metçe yapılmış plan yardımlardan mutahassıl 
matlubatm yekûnunu, karşılık tutarsak, bu mak
sada tevcih etmek icap ediyor. Bu esası düşün
dük, arzedüen lâyiha; fabrikanın tasfiyesinden 
sonra hasıl olacak vaziyete karşı bir hazırlık ted
biri halindedir. Yeni bir şirket doğmaktadır. Bu 
şirkete Hükümetçe yardım edilmesi mevzubahstır 
o, şirkettte Ziraat Bankasile Sanayi Bankasından 
terekküp etmektedir. Bu vaziyetle Uşak fabrikası
nın ipham veya sis altında olup olmamasının hiç 
bir münasebeti yoktur. Şirketin vaziyeti tamamen 
ayrı ve kanunî bir muameleye tabi tutulması lâ
zım gelen bir vaziyettir. Orta yerde kalacak olan 
bir fabrikayı ve onun etrafındaki bu zeriyatm 
bu seneki rekoltesini kaybetmemek için alacağı
mız tedbirden bahsediyoruz. Ahmet Beyefendi 
yine Uşakm ademi muvaffakiyetine ait olmak 
üzere bazı mütalealarda bulundular. Bendenizce 
şahsî kusurları nazarı itibare alarak her hangi bir 
kimseyi burada zikretmek muvafık olmaz. Bir 
zaman iş başında bulunmuş olan zevatın bazı ha-

j ta lan olması muhtemeldir. Şirket tasfiye edildiği 
zaman bu hataların sahipleri ceza görmüş olur. 
Fakat Büyük Millet Meclisinin huzurunda bir 
şirketin müdür veya'memurunun hata ve kusur
larından bahsetmeği muvafıkı usul ve hürmet 
addetmem. 

Zamir Beyefendi buyurdular ki ; şeker fabri
kalarına Hükümet ne kadar yardım etmiştir. Bu
rada arzettiğimiz rakamlar dört milyon seksen 
bin lira arasındadır. Burada dört milyon diye ar-
zedilmiştir. Bunun 2,5 milyonu iştirake aittir. 
1,5 ğu avansa teallûk etmektedir. Bunu karşılık 
tutarak Huzuru Âlinize gelmiş ve bu kanunla sa
lâhiyet istemiş bulunuyoruz. Maliyet fiyatları hak-
da da sual soruldu. Maliyet fiyatları teknik bir 
iş olmak itibarile bütün tafsilâtile arzetmek im
kânını görmüyorum. 

Ancak memleketimizdeki maliyetler ile hariç
teki maliyetler arasında büyük farklar oldu
ğunu arzetmek vazifemizdir. Bu farklarda gayri 
malûm sebeplerden ileri gelmiş farklar değildir. 
Pancar bedelleri maliyete müessir olan birinci far
kı teşkil eder. Pancarın hariç memleketlerde, to
nu 600 kuruş kadar tuttuğu halde memleketimizde 
25 hatta 30 liradır. Beş misli pancar bedelinde 
fark vardır. Bu farkın da böyle olması pek tabiî 
bir şeydir. Pancar zeriyatı çok teknik bir iştir. 
Çapa ziraatinin en müşküllerindendir ve ilk za
manlarda halkı buna alıştırmak için fazla para 
vermek suretile terğip etmek zarureti hasıl olmuş
tur. Şeker sanayiine geçmiş olan memleketlerin 
ekserisi bu yolu takip etmişlerdir. Elyevm şeker 
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sanayiini memleketinde tesis etmeğe çalışan in- • 
giltere, pancar üzerine prim vermek suretile hi-j 
mayeyi tesis etmeğe çalışıyor ve bu gün verdiği 
prim de bizdeki pancar bedelinden bir az daha j 
fazladır. 6 kilo pancardan bir kilo şeker alındı
ğını hesap edersek hariçte tonu altı liraya yani ki
losu yirmi iki paraya alınan pancarın 6 kilosundan 
elde edilen bir kilo şekerin maliyeti 3,5 kuruş he
sap edilmek lâzım geldiği halde bu maliyet bizde 
18 kuruş raddesindedir. Kömür bedeli mühim 
bir yekûn teşkil ediyor. Hariçte kömür bedelinin 
tonu 6 lira hesap edilirken bizim fabrikalara ma
liyet noktasından asgarî 20 liradır. 

Bunların tafsiline geçiyorum. Büyük Millet 
Meclisi bütün tafsilâtı arzetmekliğime ihtiyaç gör
mez zannederim. Diğer bir sebep daha vardır. O 
da, büyük san'at işinde ecnebi mütehassıslarına 
olan ihtiyaç fazlalığı ve kendilerine verilen mas
rafın ziyadeliği, normal bir surette 10 lira ile 
gördürmek mümkün olan bir işin ilk zamanlarda 
belki yüz lira ile temin edilebilmesidir, bütün 
bunları bir araya getirecek olursak; pek tabiidir 
ki hariçteki maliyetle bizdeki maliyet arasında 
belki 3, belkide 4 misli bir fark olabilir. 

Yüz seneden beri bu işle meşgul memleketlerde 
.çıkan-şeker fiyatile bizde henüz yeni teessüs eden 
şeker fiyatı farkının her ne kadar müsavi olması 
şayanı arzu ise de bizde şimdilik bu mümkün de
ğildir. 

Zamir B. (Adana) — Muhterem arkadaşlarım; 
Vekil Beyefendi izahat evrdiler. Arkadaşlar; bu 
gün beynelmilel şeker piyasası, tonu 9,5 isterlin-
dir. Hesap edecek olursak bizim1 para ile kilosu 
9,5 kuruşa geliyor. Bir kısımda 10 isterlindir, ar
tık onun da küp ve saire olması lâzımdır. Mesmu-
atıma nazaran arzediyorum. Bizim fabrikaları
mızın maliyet fiyatı 40 - 41 kuruştur. Fakat bu
nu öğrenemedim; cihan piyasasının 10 kuruşa 
mal ettiğini biz 40 kuruşa mal edersek bu işe de
vamda bir faide var mıdır? Memleket için fab
rika işi belki bir siyaset olabilir. Fakat beynel
milel piyasaya çıkarmak lâzım gelirse acaba bir 
dirhem şeker satabilir miyiz? 
Vekil Bey, masrafın fazlalığının nereden ileri 
geldiğini burada izah buyurdular. Şüphe yok ki ; 
bir çok masraflar olabilir. Bize çok pahalıya mal 
oluyor. Köylü bir günde 50, 60 okka pancarı 
merkebine yükletiyor. Bunun için bir gününü 
sarf ediyor. Nihayet bunun da okkasını üç 
kuruşa satıyormuş, köylünün bundan fazla 
masrafı olyor. Yağmur olduğu zaman pancar 
oluyor. Yağmur yağmadığı zaman ne olacak? 
fabrika büsbütün zarara gidecektir. Bizim bu 
şeker fabrikalarına verdiğimiz paranın miktarı 
4,5 milyona varmış. Bu para mukabilinde temin 
ettiği menfaat nedir? acaba bu parayı başka yere 
sarf etseydik memleket iktisadiyatına daha eyi 
hizmet etmiş olmazmıydık ? olmıyan bir işi zoraki 
sürüklemeğe mahal yoktur, 

Burada bir mensucat fabrikası vardı, vaziyeti 

malûmualinizdir. Kayseride halı için iplikleri 
Maneisterden getirmesinler diye fabrika yapıldı, 
vaziyeti yine malûmualinidir. Fabrika bizim 
için bir idealdir. Artık zorlıyarak zarardan zara
ra gitmek doğru değildir. Bendeniz düşündükleri
mi arzediyorum. 

Tahsin B. (Aydın) — Beyefendiler, bendeniz 
Zamir Beyefendi biraderimizin kanaatine iştirak 
etmiyeceğim. Buna dair olan kanaatimi, müsa
ade ederseniz, arzedeyim, Malûmu âlileridir ki 
şeker denilen gıda bu gün havayici zaruriyenin 
en mühimlerindendir. Hastalar, süt emen çocuk
lar hepsi buna muhtaçtır. Bu, memleketimizde 
yetişebilecek bir maddedir. Halbuki biz bunun 
için harice her sene milyonlar veriyoruz. Biz 
bunu kıaymete kadar böyle verecek değiliz. Fakat 
bundan başka asıl mühim bir sebep vardır. Malû
mu âliniz harbi umumî esnasında biz şekerin 
okkasını bazı yerlerde on liraya kadar aldık. 
Dünya halidir bu, inşaallah bu sulh devresi ila 
yevmilkiyame devam eder, fakat olabilir ki bu
gün gelir hariçten şeker almak imkânı münselip 
olunca okkasını on liraya şeker almağa mecbur 
oluruz, buna tahammül edilmez, kırk kuruşa mal 
olsa dahi altmış kuruşa satabilirz, binaenaleyh 
yine kendi fabrikalarımızda bunu yapmak ve 
bunun için muallim zürra ve mütehassıs yetiş
tirmek imkânını temin etmek lâzmıdır. Tabiî her 
şeyin bidayetinde bazı müşkülât vardır, tabi 
biz de bu müşkülâta katlanırız. Zaten bu millet 
müşkülâtlara katlanmak için yaratılmış bir-millettir. 
Binaenaleyh biz her halde buna devam etmek 
mecburiyetindeyiz. Fakat bendenizin nazarı 
dikkatimi bir şey celbetti. Vekil Beyefendi beyanat
larında bu müessesenin bir milyon iki yüz bin lira
ya mal olduğunun ve bunun dört yüz bin lirasının 
halka ait olup (800) bin lirasının banka tarafın
dan verildiğini ve bu tasfiyede mümkün mertebe 
halkın mutazarrır olmaması nazarı dikkate alına
rak işin neticelendirileceğini buyurdular. Fakat 
bir kere kanunî bir şekilde tasfiye yapılırsa ve bu 
bir milyon iki yüz bin liralık müessesenin bir mil
yon lirası kadar mutazarrır olduğu anlaşılırsa de
mek ki verilen sermayenin ancak altıda biri kur
tarılmıştır. Bu dört yüz bin liraya mukabil eshabı 
sermayeye her sene demek ki elli bin lira bir para 
verilecektir. Fakat efendile, bu zavallı halkın ne 
kabahati var ? Hükümet havayici zaruriyeden olan 
bu maddeyi imal etmek için bir fabrika yapmağa 
teşebbüs etmiş ve halkı buna iştirake davet et
miştir, halk da Hükümete itimat etmiştir, zavallı 
fakir kadınlar paralarını çıkarmışlar, ortaya dök
müşler, bunlarsa yemişler içmişler, hiç alâkası ol
mıyan kimseler âza olmuşlar, müdür olmuşlar, işin 
altından girip üstünden çıkmışlar, neticede bir mil
yon lira zarar hasıl olmuştur. Şimdi bu zararı za
vallı halka tahmil etmek muvafıkı adalet midir? 
biz halkı bu gibi müesseselere sermaye koymağa 
ve Hükümetin p'işüva olacağı işlere para vermeğe 
alıştırmalı ve halkın emniyetini selp etmemeğe ça-

- 1 6 8 -



lışmalıyız. Halkın ve Hükümetin delâletile yapıl
mış olan bu işte hasıl olan zarar bunlara tahmil 
edilirse bir, daha halkın, Hükümetin teşebbüsatına 
itimadı olurda kesesinden para verir mi? Bu ga
yet tabii bir meseledir. Şimdi herkesin malûmu 
olan bir meseledir ki, bu fabrikanın hini tesisinde 
hakkile tetkikat yapılmamıştır. Pancar zeriyatı 
için suyu bol pancar ziraatine müsait bir yerde ya-
pılaydı daha eyi olurdu. Bir kere hata vaki ol
muştur. Bu fabrikanın orada yapılmasını indet-
tetkik tesbit eden ve buna rapor veren kimlerse 
onları mes'ul etmek Hükümetin vazifesidir. Niha
yet bu fabrika bir tetkik üzerine, mütehassıslar ta
rafından verilen raporlarla yapılmıştır. Orada ha
kikaten sui idarede var. Hatta Malûmu Âliniz-
dir bir amele nihayet muztar kalmış çıldırmış ve 
müdürü bihakkın öldürmüştür. Ondan sonra herifi 
idam ettiler. 

Uşak müessesesinde böyle haller olmuştur. Ve
kil Beyefendinin beyanatından anladığımıza göre 
madam ki bu sene elli bin ton pancar yetişmiş 
ve geçen sene otuz küsur bin yetiştiği halde üç 
yüz. vagon şeker hasıl olmuş, bu sene beş yüz va
gon şeker olması lâzım7 gelir. Demek ki fabrika 
salâha doğru gidiyor. Şimdi bu halde bulunan 
bir fabrikanın muamelesini tasfiye edipte Hü
kümetin teşebbüsüne itimat ederek halinee beş on 
parasını vermiş olan halkı mutazarrır etmek doğru 
değildir. Madam ki yeni bir teşkilât yapılıyor. 
Eğer bıi müessesenin halini salâha irca için (400) 
bin lira bir para ilâvesi lâzım geliyorsa şimdiye 
kadar oraya para vermiş olan bankalar bu parayı 
da versinler, şirketi idame etsinler. Yine bu his
sedarlar mevcut olan sermayeleri üzerine hisse 
alsınlar. Halkın (400) bin lira sermayesi baki 
kalsın, (1,600,000) liralık bir müessese halinde 
idare edilsin, bu iş zannedersem ancak bu suretle 
mümkün olabilir. Aksi takdirde halkın tekrar 
itimadı hasıl oluncıya kadar kimse para vermez. 
Biz halk kooperatifleri teşkili suretile halkı; ziraî 
ticarî ve sınaî inkişafımız için iştirake davet edi
yoruz .Bir taraftan halkın itimadını böyle baltalar
ken .diğer taraftan bunlardan emniyet talep etmeğe 
ne hakkımız vardır? Binaenaleyh bu suretle bir 
sureti hal bulunmasını İktisat Vekâleti Celilesinden 
temenni ederim ve Meclisi Âlinizden o yolda bir 
karar itasını rica ederim. 

Reis — Efendim; iki zat daha söz istemiştir. 
Fakat müzakerenin kifayet hakkında da iki takrir 
vardır. Evvelâ o takrirleri okuyacağım. 

Ağaoğlu ^.hmet B. (Kars) — Efendim, şahsıma 
-ait olan bir nokta hakkında izahat vereceğim. 

Reis — Yalnız ona dair söz veriyorum. 
Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Bazı sihetten de 

söylersem ne olur? 
Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Takrir okunur 

ondan sonra söyliyebilirler. 
Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendim şahsıma 

aitttir. 
Reis — Buyurun; 

Ağaoğlu Ahmet B. (Kars) — Efendim; şah
sıma ait olan bir nokta hakkında söz istemiştim. 
Fakat Zamir Beyin buyurdukları, burada beni 
yeni bir fikir sahasına şevketti, bunu bir iki ke
lime ile izah edeceğim. Şekerin maliyet fiyatı 
bizde (41) kuruş imiş başka yerde (9) kuruşa, 
bununla beraber bu fabrikalar pek güzel kazana
bilirler, hariçten gelen şeker biliyorsunuz, iki 
türlü vergiye tabfdir, ve tahminen okka başına 
kırk sekiz kuruşDevlete vergi vermektedir. Halbuki 
dahilde imal olunan şekerler bu vergiden muaftır. 
Binaenaleyh maliyeti kırk bir kuruş ta olsa yine 
kazanç temin edebilir. Malûmu âlinizdir ki bu 
gün pazarda toptan şeker 58 kuruşa sajftlıyor. 
Perakende satanlar da yerine göre 60, 62 65, kuruşa 
veriyorlar. Binaenaleyh hariçten dokuz kuruşa 
gelen seker takriben kırk sekiz kuruş vergi verdiği 
halde Istanbulda burada ve Türkiyenin her tarafın
da satılmakta ve kazanç temin etmektedir. Bizimki 
kırk bir kuruşa mal olsa dahi okka başında hiç 
olmazsa on dört on beş kuruş temin etmesi lâzım 
gelirdi. Düşününüz, demekki efendiler memleketin 
muaveneti yalnız o verilmiş olan bir milyon lira ile 
kalmamıştır. Uşak fabrikasının mahsıüü olan şe
ker, her okka başına bu memleket bir de kırk kuruş 
ilâve etmiştir. Bunu da hesap etseniz bu pek çok 
şeylere çıkar, milyonların üzerine çıkar, buna 
rağmen fabrika zarar etmiştir. Demek ki efendiler 
sui idare Hakikaten bu işi öldürmüştür. Bunda 
zerre kadar tereddüt etmeyiz. Bendenizin çok hürmet 
ettiğim vekil beyefendi buyurdular ki bir şirketin 
müdürü ve başında bulunan zevat hakkında bura
da filan veya filan kelimeyi kullanmak, onu, o zeva
tı tarif etmek, usule ve hürmet kaidesine muhaliftir. 
Bunu kabul ederim, fakat bir şartla, o şart ta. 
budur. Bana memleketin menfaati namına gelip 
müracaat eden ve Hükümetten, Devletten böyle 
milyonlara baliğ bir muavenet istiyen adamın 
mahiyetini, ahlâkî kıymetini, ilmî kıymetini bilmek 
vazif esile mükellef olduğumu kabul etmek şartile; 
herhangi bir şahsî teşeppüse girişmiş olan bir şahsın 
mahiyeti hakkında usule ve hürmet kaidesine riayte 
lâzımdır. Mademki bu meclisete bu mesele mevzuu 
müzakere oluyor ve Devlet para vermiştir, bu 
paranın kime verildiğini tesbit etmek lâzımdır. 
Bu Paranın verilmesinde hiç şüphe yoktur ki 
Şakir Beyefendi hiç bir veçhile alâkadar değildir 
ve hatta bir mes'uliyet varsa kendisine ait değildir. 
Fakat ben öyle zannediyorum ki Devlet için ve 
Devlet adamları için. kendilerine müracaat eden 
insanların mahiyetleri, ahlâk ve ehliyetleri noktai 
nazarından kıymetlerini tetkik etmek ve onlara 
not vermek esastır. Bunu da bu müna
sebetle kaydetmeği lâzım gördüm. Yoksa 
benim Uşak fabrikasındaki adamlarla, onun 
başında bulunan adamlarla hiç bir alâka 
ve münasebetim yoktur. Besim Atalay Beyi temin 
ederim ki Uşaka gidipte bu şirketin başına ge
çecek değilim, 

Emin B. (Eskişehir) — Efendini, bu meselede 
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bir çok söz söylenmesine rağmen tenevvür deni-1 
lecek bir şekil görmüyorum. Müsaade buyurunuz 
bendeniz bunun sebebini arz ve izah edeyim: Ben
deniz iddia ettim, belki ham bir iddiadır, zararın 
neresinden dönülürse kârdır ve geçen sene de bu
nun başka bir yere nakli için söylemiştim. Hal
buki Besim Atalay Bey arkadaşımızın düşündüğü 
gibi Eskişehiri Uşağa tercih edecek kadar dar zih-
niyetli bir adam değilim ve hiç bir vakit te bu 
paranın Uşaklının cebinde'n çıkmasına taraftar 
değilim, çünkü bu da; Devletin bütçesinden çıkan 
para da Uşaklınındır. Bendenize Beyefendi bir 
hesap çıkarsalardıda, tetkik ettiğim Uşak hava
lisinde şu kadar arazi vardır, bu arazinin şu ka
darına buğday, şu kadarına arpa, bostan eker
ler, şu kadarı da pancara tahsis edilebilir, bu 
sene beş bin ton çıkan pancar gelecek sene şu 
kadar çıkar; şöyle ve böyle bir ıslahat ve te
şebbüsle bu sene îzmitten, Eskişehirden, şura
dan, buradan geçen senekinden daha az getirecek 
ve binnetice fabrikanın sarfiyatı Uşak havalisin
den temin edilecektir, deseydi kabul ederdim. Ben
deniz pancar tarlalarının şeker fabrikasına iki sa
at, üç saattan fazla bir mesafede olmalarını kabul 
etmem. 

Ragıp B. (Kütahya) — Efendim, yüz bin dö
nüm dediğiniz acaba kaç saat eder. Yüz. bin dö
nümün kutrunu hesap ettiniz mi? 

Emin B. (Eskişehir) — Şimdi memleketinizi, 
Uşakı müdafaa müdafaa ediyorsunuz. Fakat he
sap yapmadan müdafaa ediyorsunuz. Yarın Dev
let diğer bir yerde daha ucuz istihsal yapacak bir 
yerde, bir fabrika yaparsa bu fabrika boşa gi
der. Bendeniz rica ediyorum ki sizin arzunuz veç
hile aksiyonlar ucuz alınmasın, elde kalsın zaten, 
hedefimiz ahalinin bu işe alışmasıdır. Resmî elle 
bu işler lâakal % 25, 30 belki daha pahalıya mal 
oluyor. Onun için ahalinin eli bulunması lâzımdır. 
Bendenizin arzedeceğim şudur: Kanun zannede
rim tetkik edilmemiştir. Hatta İktisat Encüme
ninden de geçmemişler. Şeker fabrikalarının bi
lançosu nedir ? nizamnameleri nedir ? müesseseleri
nin şeraiti nedir ? bu şeyler evvelden tetkik edil- j 
memiştir. Gelecek seneye bırakalım tamamen tet- J 
kik edilsin, gelecek seneye kadar vekâlet hazırla
nır. İktisat Encümeni ve diğer alâkadar encümen-! 
ler de tetkik eder, memleketimiz için eyi bir iş 
olur. Senede muafiyet olarak verdiğimiz iki buçuk I 
milyon liradır. Sade 800 bin lira değil, iki fabri
kaya da iki buçuk milyondan- çok yukarı yardım 
ediyoruz. Mutlaka memleketimizde şeker yetiştir-1 
mek lâzımdır. Şeker fabrikalarının ihyası lâzım
dır. Şimdiye kadar yapılmış şeyi ojduğu yerde 
bırakılsın o kendi haline göre idare etsin ve çok 
temenni ediyoruz o aksiyonlardan istifade etsin. 
Bihakkın istikbalde tamamen emniyetle yaşayabile
cek bir halde olduğuna kanaat gelirse Hükümet 
istediği kadar takviye etsin, istediği şekli yapsın. 
Bütün dünyanın yaptığı, ucuz istihsal çarelerini 
düşünmektir. Dünya böyle ucuz istihsal ederse ve| 

I yarın içimizden de bir çok erbabı teşebbüs çıkar ve 
daha müsait bir yerden ucuz şeker, çıkarırsa bu gün 
senin Uşaklının verdiği parada, Devletin ver
diği para da boşa gidecektir. Bendeniz Uşaktan 
şeker fabrikası kalksın demiyorum, tetkik edilsin, 
görülen manzara; daima zararın ve hatanın 
üzerinde ısrar edildiği merkezindedir. Tam tetki-
kat yapılsın ben bu kanunun iktisat Encümenine 
havalesini rica edeceğim ve bir takrir vereceğim, 
gelecek seneye kadar esaslı bir tetkikat yapılsın, 
bu işin yürüyeceğine tamamen kanaat gelirse o va
kit takviye edilsin. 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Efendim; -

Zamir Beyefendi maliyet fiatlarından bahsettiler. 
Maliyet f iatîarının esbabı mucibesini bundan evvelki 
maruzatımda kısmen izah ve tafsil ettim, yalnız 
ilk söyledikleri rakamlar mubaleğalıdır, kırk bir ku
ruşa maliyet yapıldığı vaki değildir. Bundan baş
ka fabrika, şeker maliyetini seneden seneye 
normal şekline irca ediyor, bu ihtimalki böyle gi
derse beş sene, on sene sonra her hangi bir ser
best rekabette bulunabilecek hale gelir. Bu göste
riyor ki muayyen müddetle yapılacak olan hima
yeler, nihayet cihan piyasasında serbest rekabet 

1 sahasında muvaffak olmak için müesseselerimize 
imkân verebilir. Fakat iptidadan beri bazı gayri 
müsait şerait dolayısile faizlerin terakümü, bazı 
zararların vukuu, bu gün kanunen yapılması lâ
zım gelen bir mecburiyet ihdas etmiştir. Bu mec
buriyeti mevzubahs ettikten sonra tahmin ederim 
ki Tahsin Beyefendi ve diğer bazı arkadaşlar kanu
nî olan bu mecburiyetin tatbikından başka çare ol
madığını kendileri de teslim buyururlar. Halbuki 
Tahsin Beyefendi bunu tasfiye etmeyelim sermaye
sini artıralım diye buyurdular. Ticaret kanununun 
buna ait olan hükmü gayet kat 'îdir. Vekâletiniz de
ğil yalnız bir Uşak şirketi için her hangi bir 
şirket olursa olsun bu vazifeyi üzerine almıştır. 
Vekâletiniz sermayenin dörtte üçünü gaybeden bir 
anonim şirketinin hesabatının tasfiyesini icra et
meğe mecburdur. Bunu tehir edemez, yapılması 
lâzım bir iştir. Bu bir emri vakidir. Yapmak Ve
kâletin vazifesi cümlesindendir. Bunu tasfiye et
tikten sonra bundan evvelki maruzatımda hulâsa 
etmiştim. Orta yerde bir fabrika kalıyor. Bu fabri
kanın etrafında 50,000 ton pancar yetiştireceği tah
min olunan bir çiftçi alakası bulunuyor. 50,000 
bin ton pancar için verilmiş avanslar vardır. Sa
hibi olmıyan bir müessese bu vaziyette terkedilmek 
demek lâakal buna senede iki milyon, üç milyon 
lira bir zarar daha arzetmek demektir.^Bunu Sana
yi Bankasına devredelim, en çok alacaklı da odur. 
Tabii Hükümetiniz bu cihetide tetkik etti. Sanayi 
Bankasına devredersek münhasıran onun üzerinde 
kalacak olan bu iş daha evvel olduğu gibi yine Sa
nayi Bankasını müşkülâta sevkedebilmek istidadında 
olurdu. Fazla paraya tevekkuf eden ve idare nok
tasından daha fazla bir alâka talep eden bir 
işi yalnız bir bankaya terketmiyerek iki bankanın * 

I müştereken vücuda getirdikleri yeni bir teşekküle 
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devretmeği ve bu senenin kampanyasini ona yap
tırmağı zarurî addettik. Ayni zamanda bu yeni 
teşekküle Maliyenin de iştiraki mukarrerdir. 
Lâyiha bu esas üzerine arzedümiştir. Emin 
Beyefendi buna ait olan malûmatın tam olarak 
tafsilini istiyorlar. Şirketin jnumelesini bu kür
süde tamamen arzettim. Şirketin tasfiye edilme
mesi meselesi ise demin Ahmet Beyefendinin müta-
lealanna ; cevaben söylediğim gibi tamamen usu
lümüz ve mevzuumuz haricindedir. Tasfiye ka
nunî mecburiyet haline gelmiştir. Kanunî mecra
sında takip ve intaç olunacak bir iştir. Ancak 
esbabı mucibeye teallûk itibariledir ki buna ait 
olan izahat mevzubahs olmaktadır. Bunun gelecek 
seneye kadar yeniden tetkik edilmesini talep bu
yurdular. Arazi var mıdır,. yok mudur? Fabrika 
yasaya .bilir mi, yaşayamaz mı? şimdiye kadar 
gerek s yerli gerek ecnebi zannederim yedi sekizi 
bulan mütehassısın kanaati bu müessesenin eyi 
bir idare altında çalıştırılabileceği ve iktisadî ça
lışabileceği noktasındadır. Bütün bu mütehassıs
ların kanaatinden mülhem alarak dır ki Hüküme
tiniz yeni bir teşekküle bu işin devrini faideli gör
müştür, hem zarar dolayısile hem böyle bir faide 
dolayısjle bu şekli ihtiyar etmiş bulunuyoruz. 
Arazı kâfi miktarda vardır. Elyevm biraz uzak
lara gidiyorlarsa nakliye müşkilâtından ileri geli
yor, yakın zamanlarda fabrikanın iyi bir ziraatla 
kendisine lâzım olan pancarı elde etmesi mümkün
dür. Şeraiti umumiyesi buna tamamen müsait ola
bilecek derecededir. Bu tetkikatıma kendilerinin 
kanaat buyurmalarını rica ederim ki Hükümet bu 
tetkik^atı arzetmezden evvel bütün vaziyeti müta-
lea etmiş ve hakikaten bu'işten çekilüp çekilmemek 
hakkında yerli ve ecnebi mütehassısları dinledik
ten sonra buna karar vermiştir. Ahmet Beyefendi 
yene maliyet üzerinde beyanatta bulunmuşlar 
idi ve maliyeti 48 kuruş diye ifade etmişlerdi. 

En fena senesinde maliyet 35 kuruşu geçmedi
ğini arzedebiiirim Bütün hesabatm ^gösterdiği en 
fena senein vaziyeti budur. Sonrk diğer bir mü
lâhaza dermeyan ettiler ki bizim yaptığımız yar
dımlar, yalnız bundan ibaret değildir. Gümrük 
farkı nisbetinde de yardım yapıyoruz. Bendeniz 
sanayiimizin himayesi ve teşviki noktasından her, 
gümrük himayesinin mutlaka yapılmış bir yardım 
şeklinde telâkki edilmesi noktai nazarına iştirak 
edemem. Eğer bu noktai nazara gitmiş olsak el
yevm faraza keresteden almakta olduğumuz yük
sek resmi tamamen kereste amillerine yapılmış 
bir yardım diy« söylemekliğimiz lâzım gelirdi. İ-
pekli kumaşlarımızı himaye ediyoruz, resimleri
miz gayet ağırdır. Bunlar her memleketin muh
telif noktai nazarlardan yapmağa mecbur olduğu 
himayelerdir. ,Eğer bunun haricinde herhangi bir 
yerli mahsulünü istihlâk veya istihsal vergisi na
mı altında bir vergiyi vermeğe tahammülü ola
cağı anlaşılırsa bu ayrı bir malî mevzu olarak dü
şünülür ve halledilir. Bunun gümrükle alâkadar 
kılınması doğru bir nazariye değildir. Nitekim 

i bu günlerde yine tetkiki Âlinize arzedilecek olan 
bir kanunda görülecektir ki tasfiye edilmiş pet-
rolla, tasfiye edilmiş şeker üzerinden böyle bir 
vergi mütalea olunmuştur. Muhtelif derecelerde 
teklife tabi tutulması düşünülmüştür. Vazifemiz 
müstacel bulunyor. Bir fakfikanın tasfiyesi mev-
zubahstir ve bunu bir an evvel tasfiye etmediği
miz takdirde büyük bir zarar karşısında kalacağız. 
Esasen müesseselere yapılmış olan yardımları topT 
lıyarak bir maksada tevcih etmek, talebile huzuru 
Âlinize gelmiş bulunuyoruz.. Kanunun kabulünü 
rica ederim. 

Reis — Efendim; müzakerenin kifayeti hak
kında takrirler vardır. Evvelâ bunları reyinize ar-
zedeceğim. Kâfi görülmezse müzakereye devam 
ederiz. (Kâfi seleri). 

Müzakerenin kifayeti hakkındaki takrirleri ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . .Kabul edilmiştir. 

Birde Emin Beyefendinin takriri vardır, 
Kanunun heyeti umumiyesinin İktisat Encümeni
ne verilmesini teklif ediyorlar. Bunu da reyinize 
arzedeceğim. Kabul edilmezse maddelere geçilme
sini reye koyacağım. 

KİYASETE 
Kanunun İktisat Encümenine havalesini teklif 

ederim. 
Eskişehir 

Emin 
Ali Şuuri B. ( Balıkesir ) — Efendim; bu tak

rir mucibince lâyiha İktisat Encümenine havale 
edilirse, o zaman vekâlet ticaret kanunu mucibince 
bizzat tasfiyeye gidecek ve bu suret de müessesenin 
büsbütün hedmini mucip olacaktır. 

Reis— Efendim; Emin Beyin takririni nazarı 
itibar e alanlar . . . Âlmry anlar . . . Nazarı itibare 
alınmıştır. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler, . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Şeker şirketine iştirake ve avans itasına dair kanun 
MADDE 1 — Mevcut şeker fabrikalarındaki 

matlubatını karşılık tutarak, millî bankaların teş
kil edecekleri yeni şirkete iki buçuk milyon lira 
sermaye vaz'ına ve bu şirkete bir buçuk milyon 
lira avans itasma Maliye Ve'kili mezundur. 

Naim Hazim B. ( Konya ) — Maddede şirket 
mutlak olarak geçiyor.. Hangi şirkettir, isim tas
rih etmek icap etmez mi ? 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Efendim; 
Maddede şirket mutlak olarak yazılmıştır, (yeni 
bir şeker şirketi ) ne suretinde olması muvafıktır. 

Şirketin unvanı meselesine gelince: arzettiğim 
gibi millî bankalar Ziraat ve Sanayi Bankalarıdır. 
Bu bankaların birleşerek teşkil edecekleri teşek
kül tabii limitettir. Fakat bu unvanı şimdi kuJU 
lanmağı muvafık görmedik, çünkH, ileride deği
şebilir. Bu itibarla kanuna geçmesine mahal yok
tur. , 

Reis — Efendim; maddeyi Vekil Beyin,söyle* 



diği şekilde tashih ettik, bu suretle maddeyi ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

7 — Ticarethanelerde ve bilûmum müessesatta 
bulunan ve han, apartıman ve otellerde oturanla
rın vermeğe mecbur oldukları hüviyet varakası 
hakkında 1/712 numaralı kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Adliye Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umuimyesi hakkında söz istiyen 
var mı1? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Otel, pansiyon, ticarethane ve sair umumî 
müesseselerde oturan ve çalışanların hüviyet 

varakası vermeleri mecburiyetine dair kanun 
MADDE 1 — Han, pansiyon, otel ve bekâr 

odalarını işletenler ve malî müessesat, ticaret şir
ketleri, ticarethaneler ve dükkânlar gibi ticaret 
ve san'at için açılan bilûmum müessesatı idare 
edenler ve hastanelerle dinî ve hayrî ve sair umu
mî müesseselerin müdür ve âmirleri, bu yerlerde 
herhangi bir suretle oturanlarla çalışanlara numu
nesi bu kanuna merbut hüviyet varakalarını imza 
(ittirerek 24 saat içinde ait olduğu mahalle gön
dermeğe ve buralardan ayrılanları haber vermeğe 
ve buralarda oturan ve çalışanlar da kendilerine 
verilecek hüviyet varakalarını doldurup imza et
meğe mecburdur. 

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

MADDE 2 — Erkekler karılarım ve evlenme
miş kızlarını ve on sekiz yaşını bitirmemiş oğulla
rını ve analarını kendi hüviyet varakalarına yaza
bilirler. 

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

MADDE 3 — Han, pansiyon, otel ve bekâr 
odalarını işletmek isteyenler numunesi bu ka
nuna merbut beyannameyi imza ile bir hafta 
içinde bulundukları yerdeki polis veya jan
darma karakoluna ve olmıyan yerlerde ma
hallin Hükümet memurlarına göndermeğe ve 
başka yere nakil ve bu işi terkettikleri halde üç 
gün içinde haber vermeğe mecburdurlar. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

[1] 252 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur, 

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bir veya bir kaç odası ayrı ayrı 
kiraya verilen müstakil hane veya apartıman sa
hip ve müstecirleri de yukarıki maddeler hük
müne riayete mecburdurlar. 

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

MADDE 5 — Kahvehanelerde ve umumî tica
ret evlerinde ancak sahip ve müstahdemleri yata
bilip yabancı misafir kabul edilemez. Şu kadar ki 
zaruret olan yerlerde mahallî zabıtasının .izimle 
bekâr ve yabancıların kahvehanelerde yatmaları 
caizdir. 

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

MADDE 6 — Hüviyetini, nüfus hüviyet cüz
danı ve sair resmî ve muteber vesikalarla ispat 
cdemiyen kimseleri, birinci maddede yazılı mües
seselerin sahip ve müdürlerinin yanlarında istih
dam etmeleri memnudur. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun tatbiki suretine da
ir Dahiliye Vekâletince bir talimatname tanzim 
olunacaktır. 

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

MADDE 8 — Bu kanunda yazılı mecburiyet
leri ifa etmiyenlerle menedilen şeyleri yapanlar 
hakkında türk ceza kanununun 534 üncü maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

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

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

8 — Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın mu
rakabesi hakkında 1/724 numaralı kanun lâyihası 
ve Adliye, İktisat ve Bütçe Encümenleri mazba
taları [1] 

Reis. — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] 253 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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fic^ette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi I 
ve korunması hakkında kanun 

MADDE 1 — Dahilî ve haricî ticaret menfaat
lerini korumak ve ticaret malları üzerinde tağ
şiş ve hilelere mani olmak üzerse menşei nebatî, 
hay vanî, madenî bilûmum mevat ile bunlarm nim 
mamul ve mamullerini veyahut bunların terkibin
den husule gelen mevadın ihzarına, imaline, 
tathirine, muayyen sınıf ve nevilere tefrikine, 
ambalajlarına, zarflarına, alım satım ve nakil 
ve muhafazalarına ve bu hususlarda tabi olacakla
rı usul ve şartlara ve bu gibi mevat için hususî 
veya millî muayyen alâmet ve izahat istimali mec
buriyetine müteallik tedbirler almağa Hükümet 
mezundur. 

Hükümet, bu mezuniyet dahilindeki tedbirleri 
* tatbika, alâkadar teşekküllerin mütaleasını aldık

tan ve beynelmilel taamülleri tetkik ettikten son
ra, ihraç mallarımızın en müsaitlerinden başlar. 
1593 numaralı umumî hıfzıssıhha kanununun 182 
ve 183 üncü maddeleri hükümleri mahfuzdur. 

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

MADDE 2 — Birinci madde mucibince Hükü
met tarafından tesbit olunup usulü veçhile ilân 
edilen vasıf veşartlara uygun olmıy.ın mevadın 
satış ve ihracı menolunabilir. 

Reis — Mddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — îşbu kanunun derpiş eylediği 
murakabeyi icraya memur edilenler icap ettiği 
takdirde murakabeye tabi mevattan nizamname-
lerile tayin edilecek usul ve miktardan numune alabi
lecekleri gibi müesseselerin açık ve faaliyette bu
lundukları zamanlarda imal, satış ve depo 
mahallerinde teftişte bulunmak salâhiyetini de 
haizdirler. 

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

MADDE 4 — Her teftiş akabinde teftişi ya
panlar tarafından bir rapor tanzim olunarak bir 
sureti mal veya müessese sahip veya mümessille
rine verilir. Teftiş neticesinde bu kanun hüküm
lerine muhalif hareketi teheyyün edenler hak
kında bir zabıt varakası tanzim olunarak kezalik 
bir sureti 48 saat zarfında mal veya müessese 
veya sahibine veya mümessillerine tebliğ olunur. 
Zabıt varakalarının ayrıca tevdi edileceği ve adlî 
takibatı müştekim, olanlar hakkında ne suretle 
takibat icra edileceği nizamnamelerinde tesbit 
olunmuştur. 

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

MADDE 5 — Yapılacak tahkikat neticesinde 
teftiş ve murakabe ile mükellef olanlarla sair alâ
kadar memurlardan vazifelerinde sui isti
malleri anlaşılanların, iktisat Vekâleti harc-

i 

ketlerinin mahiyetine göre derhal ellerini işten" 
çektirmeğe veya memuriyetten ihraca salâhiyettar-
dır. 

Bu gibiler hakkında tahkikatın mevzuuna göre 
kanunî takibat yapılır, ve evrak Cumhuriyet 
müddei umumiliğine tevdi olunur. 

Neticede maznun memur kendisine isnat olunan 
suç hakkında men'i muhakeme kararı alınır veya 
beraet ederse vazifesine iade veya buna muadil 
diğer bir memuriyete tayin olunur. 

Reis -r- Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — (alınır) değil (ve
rilir) olacaktır. Çünkü maznun men'i muhakeme 
kararı almaz salâhiyettar hâkim verir. 

Reis — Maddeyi bu suretle kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — B u kanuna tevfikan Hükümetçe 
alınan kararlara ve nizamnamelere mugayir hare
ket edenler, tacir olsun veya olmasınlar haklarında 
mahkemelerce fiillerinin mahiyetine göre beş bin 
liraya kadar ağır para cezası ve şayet bu fiille
rinden dolayı ceza kanunu ile diğer kanunlarda 
tayin edilen cezalar daha ağır olursa onlar tatbik 
olunur ve tekerrürü halinde ağır para cezası 
iki misline kadar iblâğ ile beraber üç seneye kadar 
da hapis cezası hükmolunur. Bu gibiler hakkında 
ittihaz olunan bilcümle cezaî mukarrerat mahke
melerce, ayrıca masrafları mahkûmlara raci olmak 
üzere, mahallî gazetelere ilân ettirileceği gibi tacir 
olanların isimleri de ticaret odalarında bulunduru
lacak «kara listelere dercettirilir. 

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

MADDE 7 — Bu kanuna tevfikan Hükümetçe 
alınan tedbir ve kararlara muhalefeti itiyat hali
ne koyanlar hakkında, yukarıdaki para ve hapis ce
zalarının azamisi tatbik edilmekle beraber malları
nın müsaderesine ve kendilerinin iki seneye kadar 
ticaretten menedilmesine dahi hükmedilebilir. > 

Salâhattin B. (Kocaeli ) — Bu ( müsadere ) 
yerine (Zabıt) olsun. Çünkü bunu usul ittihaz ettik. 
kanunlarda müsadere kelimesi kullanmıyoruz. 

Reis •— Maddeyi bu suretle kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanuna tevfikan Hükümetçe 
alınan tedbir ve kararların metinlerinde mer'iyet 
tarihleri, her halde neşirlerinden itibaren on beş 
günden az olmamak üzere, tasrih edilir. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun tatbikatından müte
vellit davalar mahkemelerce müstacel mevattan 
olmak üzere rüyet edilir. 

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

I MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
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teberdir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . 

ler . < , Kabul edilmiştir. 
Etmiyen-

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Beis —• Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti ûmumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

9 — Ziraat makinelerinde ve ziraatte müstamel 
mevadı müstaile ve mıiharrikeler -ile müstahzaratı 
kimyeviyenin rüsumu hakkındaki kanunun bazı 
maddelerinin tadili ve bazı maddeler tezyili hak
kında 1/733 numaralı kanun lâyihası ve İktisat 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var ın ı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . K a b u l edilmiştir. 

Ziraat makinelerinde kullanılan mevadı müstaile 
hakkındaki 752 ve 1527 numaralı kanunlara 

müzeyyel kanun 
MADDE 1— Ziraat makinelerinde ve ziraatte 

müstamel mevaddı müstaile ve mıiharrikeler ile 
müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki 
22 şubat 1926 tarih ve 752 numaralı kanun ile bu 
kanuna bazı maddeler tezyiline ve bazı maddeleri
nin tadiline dair olan 2 haziran 1929 tarih ve 
1527 numaralı kanunun, su tulunbalannı işleten 
sabit ve müteharrik motörler istisna edilerek, 
traktörlerle motorlu pulluklar ve biçer döğer 
makinelerinde müstamel petrol, benzin resimleri
nin muafiyetine dair olan hükümleri ilga olun
muştur. Ancak bu kanun dairesinde tasfiye ya
pıldıkça kaldırılmak ve azamî 1930 malî senesi 
gayesini geçmemek üzere elyevm zürra yedinde 
mevcut ve ziraat odalarında mukayyet bulunan 
petrol ve benzinle müteharrik traktörlerle motorlu 
pulluklar ve biçer döğer makineler için mezkûr 
kanunlarda muharrer muafiyetler muvakkaten 
devam eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . , . Kabili edilmiştir. 

MADDE 2 — Petrol ve benzine ait rüsum 
muafiyetinin ilgasına mukabil ellerinde petrol ve 
benzinle, çalışan traktör, motorlu pulluk ve biçer 
döğer makineleri mevcut olanlara 22 şubat 1926 
tarih ve 752 numaralı kanunun 4 üncü muaddel 
maddesi mucibince, ziraat odalarında mukayyet 
bulunan makineler için tazminat verilir. îki sene-
denberi veya daha sonra mubayaa edildikleri 
takdirde mubayaalarından itibaren muafiyetten 
istifade edilmemiş ve muattal bırakılmış olanlarla 
elyevm hurda halinde bulunanlara tazminat veril
mez. Petrol ve benzinle çalışan traktörlerin mütem-

[1] 250 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

mim aksamından madut olan ve bu traktörlerden 
maadasında kâllanılmıyan pulluk, disk pulluk, 
tlumba, çayır makinesi de tazminatta nazarı 
itibare alnır. 

İsmet B. ( Çorum) — Efendim; bu maddenin 
sonlarında, petrol ve benzinle çalışan traktörlerin 
mütemmim aksamından madut olan ve bu traktör
lerden maadasında kullanılmıyan pulluk ve saire 
tabiri vardır. " maadasında kullanılmıyan,, tabi
rini bendeniz eyi anlıyamadım. Meselâ: petrolle, 
benzinle işliyen traktörler bu kânun mucibince 
tasfiye edilmektedir ve bunların mütemmim aksa
mı da tasfiyeye tabi tutulmaktadır. Fakat bunla
rın maadası deyince mazot ve diğer ağır yağlarla 
işliyen makineler ve bunların çektiği pulluklar 
ve teferruatı ve sairesi girebilir. Bu mazot maki
nesi fortsonu n çektiği pullukları çekebilir mi ? 
Bunda iki noktai nazar vardır. Birisi bir adam 
tasfiyeden sonra mazot traktörü alırsa ve bu trak
törün kuvveti kullandığı makineye muadil olursa 
onun teferruatını kullanır. Fakat ondan yüksek 
olursa o teferruatı kullanması faydalı olmaz. Son
ra tasfiyeye tabi olan makine, zaif olursa elinde 
bulunan teferruatı diğer makinelerle kullanabi
lir diye tasfiyeye tabi tutulması gibi bir mana da 
çıkar, binaenaleyh burada petrol ve benzinle mü
teharrik makinelerden maadasında kullanılmıyan 
tabirinden kastedilen mananın izah edilmesini 
rica ederim. 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Efendim; 
İsmet Beyefendinin buyurdukları; son fıkraya 
taallûk ediyor. Son fıkrada traktörlerin mütem
mim aksamından olan ve bunlardan maadasında 
kullanılması kabil olmıyan diye bir kayda lüzum 
görülmüştür. Bazı traktörler vardır ki ezcümle 
B^ortsonları arzedebilirim. Dişli tertibatı tamamen 
uydurulmuş ve çayır biçmesine tahsis edilmiş bir 
makine vardır ki onları Fortsondan maada olan 
her hangi bir diğer traktöre tatbik etmek, işlet
mek kabildir. Fortson çalışmadığı zaman çayır 
makinesi de çalışmıyacaktır. Binaenaleyh çayır 
makinesi de onunla beraber muattal kalacaktır. 
Diğer makineleri de nazarı itibare alıyoruz mü
temmim aksamından sayıyoruz. Buna benziyen 
su tulumbaları ve disk pullukları tazminatta naza
rı itibare alınmaktadır. Ancak nazarı itibare 
almadığımız kısımları müteakip maddelerde gö
receğimiz gibi bu tazminatta telâfiye çalışacağız. 
Fortsonlarla çalıştırılan harman makinesi biraz 
daha az kuvvete muhtaç olduğu için küçük olabi
lir. Onları diğer makinelerle çalıştırmak istediği
miz zaman bir ameli zait husule gelir ki fazla kuv
vetle az bir muhassala temin etmiş oluruz. Ara 
yerdeki bu farkı da kullandığı makine adedine 
göre o nisbette fazla aletlere malik olacağı için 
munzam bir tazminata tabi tutulması muvafıkı 
adalet diye düşündük. Onu müteakip maddelerde 
göreceğiz. Zannederim ki ismet Beyefendinin bu
yurdukları ciheti kanun lâyihası daha geniş mik
yasta temin etmektedir. Traktörle çalıştırılmıya-
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cak mahiyette olan bu aletler tamamen tazminata 
tabidir. 

tsmet B . ( Çorum ) -r- Burada kullanılmıyan 
kelimesinden sonra ' '.iktisadî;, kelimesini koysak. 
daha eyi olnlaz mı? 

iktisat Vekili Şakir B. (Devamla) — Efendim; 
İktisadî olmıyanlar için munzam tazm^at ı düşün
dük. Müteakip maddelerde vardır. Burada kulla
nılmıyan tabirinden maksadımız, bunları tazmi
nat meselesinde ötekilerle beraber tutmaktır. 
İkinci kısım munzam tazminat meselesidir ki mik
tarı yüzde on, yüzde on beş arttırıyoruz. 

/İsmet B. (Çorum) — Memlekette petrolle işli-
yen traktörleri bu vaziyette bırakacak "olursak 
tazminat vererek memlekette bu traktörlerin top
lanmasında Hükümetçe düşünülen menfaat nedir? 

iktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Efendim; 
ismet Bey,' mevzıtbahs olan petrol ve benzin trak
törlerine tazminat vererek tasfiyeye tâbi tutuyo
ruz, bunların yerine başka traktörler getiriyoruz 
bunun sebebi nedir? buyurdular. Doğrudan 
doğruya bu maddeye taallûk etmemekle 
beraber suali bütün kanuna ait bir sual şeklinde 
olduğundan tenvir etmeği faideli addettim. Bu 
günkü petrol ve benzin traktörleri evvelâ iktisadî 
değildir. Maliyeti ucuzlatmağa çalıştığımız bir de
virde traktörlerle yaptığımız ziraat pek pahalıya 
mal olmaktadır. Bilhassa (600) dönüm üzerinde 
ziraat yapan çiftçilerin tek traktör çalıştırdıkları 
hale göre maruz kaldıkları müşkülât ve zarar 
gayri kabili içtinap bir hal teşkil ediyor. Maliyeti 
gayri kabili mukayese bir hadde çıkarıyor. 
ve bunu kıymetle ifade etmek lâzım gelirse şu 
tarzda arzedebilirim ki elyevm (1844) traktörü
müz vardır. Vasatı her traktörün (500) dönüm 
iş yaptığını nazarı itibare alacak olursak senevî 
bir milyon dönüm traktörle ziraat yapmış oluyo
ruz. Gerek memleketimizde gerek hariç memle
ketlerde resmî mahiyeti haiz yapılan tecrübeler
den şu neticeye vasıl olmuştur ki ağır yağ yakan 
traktörler istimali halinde bu gün kullandığımız 
petrol ve benzinle müteharrik traktörlerden lâa-
kal dönüm başına bir liradan fazla az masraf 
olmaktadır. Memlekette bir milyon dönüm zirâat 
yaptığımızı nazarı itibare alırsak maliyete icra 
edeceği tesir senede bir milyon lira raddesindedir. 
Bu kanun lâyihası evvelâ maliyetten bir milyon 
lira tenziline matuf olarak düşünülmüş bir kanun 
lâyihasidır. Bunu kiloya tahville hesap ettiğimiz 
zaman kilo başına maliyette yapacağı tesir meselâ 
buğdayda (60) para oluyor. Mevcut traktörleri
mizden ağır yağ kullanan traktörleri kullanırsak 
buğday istihsalinde kilo başına (60) para elde 
edeceğiz. 

ikinci sebep; tediye muvazenemize taallûku 
itibarile petrol ve benzin ile ağır yağ bedellerinin 
harice çıkması noktasından aralarındaki fark üçte 
bir, hatta dörtte bir miktarında olmasıdır. Elimiz
deki istatistiklere göre (12) milyon kilo benzin ve 
petrol ziraatte kullanıldığını hesap ediyoruz. Buna 

nazaran eğer ağır yağ sarf etmiş olsaydık petrol ve 
benzin için elyevm harice vermekte olduğumuz 
paraya nisbetle ağır yağ için vereceğimiz para 
(700) bin lira noksan olacaktı, ikinci maksat ta 
budur. (3) üçüncü olarak mevaddı müştaile işlerinin 
meleketimizde umumî bir tehlike teşkil ettiğini 
ve mevaddı müştaileden istifade etmenin nevam-
ma bir kaçakçılık töhmeti suretinde telâkki 
edilmeğe başlandığını görüyoruz ve bu telâkki 
bazı yerlerde maalesef muhtelif sui istimaller ve 
yolsuzluklar vukua gelmesi suretile daha ziyade 
umumileşti. Hem, bundan istifade eden çiftçi töh
met altında kalıyor. Hem bir çok merasim ve eşkâl 
karşısında ekseriya bazı vatandaşların .bundan 
istifade etmemesi gibi bir netice hasıl oluyordu. 
bütün muhterem meb'uslar ayrı ayrı alâkadar 
olmuşlardır. Tahsisatımızın kifayetsizliği dolayı-
sile son devre için verilmesi icap eden tahsisat 
tamamen verilmedi. Bu yüzden bir çok yerlerde 
müşkülâta maruz kaldık, ellerinde mazbata oldu
ğu halde istifade etmemiş olan köylüler vardır. 
Diğer taraftan bazı yerlerde de müteaddit şikâ
yetler ve ihbarlar, "filâna fazla verildi, ben daha 
az aldım,, yolunda şikâyetler de eksik olmadı. 
Bundan dolayı memleketimizde umumî huzuru 
selp edecek bir mesele halini aldı. Hükümetiniz 
bu vaziyeti ıslah ve maksadı tatmin noktasını na
zarı itibare alarak böyle bir kanun lâyihasile Hu
zuru Âlinize gelmeği hem iktisadî ve hem de idarî 
noktai nazardan faideli gördü. Tediye muvazenesi 
noktasından faideli olacağına kanaat getirdiği 
için lâyihâyi takdim etti. 

Memet Fuat B. (Kastamonu) — Mazot güm
rüksüz mü gelecektir? 

İktisat Vekili Şakir B. ( Edirne ) — Ağır yağ
lardan alınan gümrük resmi diğerlerinin on ikide 
birinden daha azdır. Ayrıca bu kanunun birinci 
maddesinde mazota ait muafiyet muhafaza edil
miştir. Ancak petrol ve benzine ait muafiyet kaldı
rılmıştır. Binaenaleyh kilo başına bir kuruştan 
ibaret olan gümrük resmi de yine muaf olacaktır. 

Reis — Madde hakkında başka mütalea yok
tur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — ikinci madde mucibince verile
cek tazminat me*zkûr traktör, motorlu pulluk Ve 
biçer, döker makine ile diğer aksamının mubayaa 
kıymetler miktanndadır. Ancak yeni olarak mu
bayaa tarihlerine göre beş seneye kadar her sene 
için bu miktardan yüzde 10 tenzil olunur. Beş se
neden fazla olanlar için ayrıca tenzilât yapıla-
mıyarak 30 beygire kadar kuvvette olanlar 8̂ 'iiV. 1 
seleye ve kuvveti otuz beygiri mütecaviz olanlara 
da on ikinci seneye kadar daima beşinci sene taz
minatı verilir. iki traktör ve motorlu pulluk çalış
tıranlara ayrıca yüzde on beş, üç. traktör çalıştıran
lara yüzde otuz, dört traktör çalıştıranlara verile
cek tazminata yüzde kırk beş ilâve edilir. 

Beş ve beşten ziyade traktör çalıştıranlara 
iktisat Vekâletinin takdiri ile bu tazminat bir mis-
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i e kadar arttırılabilir. Bir traktör çalıştıran çiftçi-1 

1 erden beş sene müddetle atla ziraati taahhüt eden
lere verilecek tazminat miktarı, taahhütleri hilâ
fına hareketleri tahakkuk ettiği takdirde maa faiz 
iki misli istirdat edileceğine dair teminat alınmak 
stıretil e, yüzde on arttırılır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
1er . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 •— Yetlerinde petrol ve benzinle 
müteharrik traktör, motorlu pulluk, biçer döğer 
makine mevcut olup tazminat almak istiyenler 
bu kanunun ileşri tarihinden itibaren 45 gün zar
fında mahallî mevadı müştaile komisyonlarına aşa
ğıda yazılı fıkralar mucibince beyanname verme
ğe mecburdurlar. 

3 nüsha olarak tanzim olunacak ve (A, B) fık
raları ziraat odalarına tasdik ettirilecek olan bu 
beyannamelerde: 

A : Malik oldukları petrol ve benzinle müte
harrik traktör, motorlu pulluk ve biçer döker ma
kinelerinin ve traktörün mütemmimlerinden olan 
ve bu traktörlerden maadasında çalıştırılmıyan 
pulluk, disk pulluk, su tulumbası ve çayır biçme 
makinelerinin adet, nevi ve sistemlerile traktör, 
motorlu pulluk ve biçer döğer makinlcrin beygir 
kuvvetleri; 

B : Bübayaa tarih ve fiatlarını, nereden alın
dıklarını, yeni veya eski olarak mı mubayaa edil
diklerini, eski olarak alındıkları halde kaç senelik 
olarak kendilerine geçtiğini; 

C : 1928 -1929 malî seneleri zarfında traktör 
ve motorlu pullukların kaç dönüm arazide çalış
tırılmış ve biçer döğer makine ile ne miktar iş ya
pılmış ve mezkûr senelerde kaçar kilo petrol ve 
benzin için muafiyet mazbatası almış olduğunu 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Mevadı müştaile komisyonları bu beyanname
lere birer sıra numarası vaz ederek tetkik ve (C) 
fıkrasını kuyudatile ayrıca tatbik ettikten sonra 
üçüncü madde mucibince verilmesi icap eden taz
minat miktarını bir hafta zarfında tayin ile bunu 
beyannamelerin zirinde bir mazbata halinde tesbit 
ve beyannamelerin bir nüshasını alâkadarlara teb
liğ ve diğer iki nüshadan birini İktisat Vekâletine 
irsal, ikincisini mahallî Ziraat Bankası şube san
dığına tevdi, ederler. 

Alakadarlar komisyonlarca tayin olunan taz
minat miktarına kendilerine yapılacak tebliğ tari
hinden itibaren 15 gün zarfında doğrudan doğ
ruya iktisat Vekâletine müracaatla ittihaz edebi
lirler. iktisat Vekâleti komisyonlar mukarreratını 
vov alâkadarların itirazatmı tetkik eyledikten ve 
üçüncü maddenin son fıkrası hükmünce tazmi
natın -tezyidini mucip ahval mevcut ise bu ci
heti de tesbit ettikten sonra alâkadara neticeyi 
tebliğ eder. Tazminat miktarı hakkında iktisat 
Vekâletinin kararı kafidir. Bu karara muvafa
kat etmiyenler tazminat almaktan sarfı nazarla 
keyfiyeti vekâlete bildirdikleri takdirde 1930 malî 
senesi nihayetine kadar mevadı müştaile muafiye

tinden istifadeye devam edebilirler. 
Muvafakati arını bildirenler mevadı müştalie 

muafiyetinden istifadeleri nihayet bulmakla bera
ber derhal tazminatının tediyesi için de vekâletçe 
Ziraat Bankasına tebligat yapılır. Müddeti zarfın
da beyanname vememiş veya beyannamelerini hi
lafı hakikat surette doldurmuş olanlara tazminat 
verilmez. Yalnız bu gibiler1 malî sene nihayetine 
kadar muafiyetten istifadeye devam ederler. 

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

MADDE 5 — Tazminat alâkadarana naklen 
tediye* olunur. Ancak 1929 malî senesi zarfında 
her traktör ve motorlu pulluk ile lââkal 600 dö
nüm ziraat yapmış olanlar tazminat miktarını 
bankada bırakmak şartile < mevcut traktörlerine 
mukabil iktisat Vekâletince tayin ve tercih edile
cek evsafta ağır yağ yakan veya gazojenli trak
tör tedarikini Bankadan istemek hakkını haizdir
ler. Bu kanunun neşrinden sonra dahi 600 dönüm 
ve ondan fazla ziraat yapmağı taahhüt eden trak
tör sahipleri ile ayni taahhütte bulunmak suretile 
yeniden traktör satın alarak makine ile ziraat 
yapmak istiyenler dahi Ziraat Bankasından gös
terilecek ve bu kanunda münderiç olan teşkilâttan 
istifade ederler. Bankaca tedarik edilecek ağır 
yağ yakan veya gazojenli .traktörlerin bedellerin
den tazminat miktarı mahsup edildikten sonra 
bakiyesi borçlandırılmak suretile alâkadarlardan 
mukassaten tahsil olunur. Tazminat almıyarak 
ağır yağ yakan veya gazojenli traktör tedarikine 
talip olanlara mevcut traktörlerine mukabil yeni 
traktörler teslim olununcaya kadar mevadı müş
taile muafiyetinden istifadeye devam edebilmeleri 
için Bankaca bir vesika verilir. Bu vesikalar me
vadı müştaile komisyonlarında hıfz ve yeni trak
törler teslim olunurken Banka tarafından istirdat 
olunur. 

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

MADDE 6 — Ziraat mektep ve müesseselerin
de ve mücadele teşkilâtında mevcut traktör ve 
motorlu pullukları tazminata tabi tutulmıyarak 
ağır yağ yakan veya gozojenli traktörlerle resen 
istipdale ve bedellerini tazminat hesabına ithale 
İktisat Vekâleti salâhiyettardır. 

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

MADDE 7 — Ziraat Bankasınca tediye oluna
cak veya ağır yağ yakan veya gazojenli traktör 
bedelinden mahsup edilecek tazminat mecmuuna 
mukabil senevî tediye miktarı ( 750 000 ) lirayı 
tecavüz etmemek üzere cem'an ( 3 000 000 ) lira
ya kadar bankaya karşı taahhüdat da bulunmağa 
iktisat Vekili mezundur. 

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

MADDE 8 — Petrol ve benzin traktörlerine 
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tatbik halinde ağır yağ yakmalarını temin eden 
hususî cihazlardan istifade tahakkuk ettiği takdir
de mevaddı müştaile tahsisatını kısmen karşı-; 
lık tutarak bu cihazlardan lüzumu kadarını 
mubayaa ile her traktör için eshabına meccanen 
birer tane vermek suretile tazminat itasından 
sarfı nazar etmeğe ve cihazlar teslim edildikçe 
muafiyetten istifadeye nihayet vermeğe İktisat Ve
kili salâhiyettardır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen- j 
ler . . , Kabul edilmiştir. ) 

MADDE 9 — Bu kanunun tatbiki suretleri 
. İcra Vekilleri heyetince musaddak bir talimatna

me ile tayin olunur. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. ! 

MADDE 10 — 752 numaralı kanunun 11 inei 
maddesi ağır yağ yakan veya gazojenli traktörleri 
hakkında tatbik olunmaz. 

ismet B. (Çorum) — Efendini; bu madde, trak
törlerden muayyen bir resini alınacağını göste
riyor Bu resim muafiyet mukabilinde almıyordu. 
Şimdi muafiyet kalkıyor. Ağır yağ yakan ma
kinelerden kaldırılıyor. Belki ağır yağ yakan ma-1 
kulelerin memlekete ithalini temin için kal
dırılıyorsa da asıl bu resim muafiyet mukabilidir. 
Muafiyet kalktıktan sonra resmin de kalkması 
lâzım gelir. 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) — Burada 
kaldırmış olmak, iktisadî netayici itibarile ağır 
yağ yakan traktörlerin gazojenli teraktörlere 
rekabetini arttırmak maksadına matuf bir teşeb
büstür. Diğerlerinin kullanılması, muafiyet kalk
tıktan sonra devam ederse de kullanıldığı tak
dirde resme tabi olması tabiîdir. Fakat tazminat 
aldıktan sonra bu traktörlerin kullanılması imkânı 
olmıyacağını nazarı itibare alarak onu da mua
fiyet kısmına ithal etmeğe lüzum görmedik. 

İsmet Bi ( Çorum) — Muafiyeti kalkan trak
törler kullanılmazsa bu resmin istifasına devam 
edilecek mi? Kanunda edileceği mezkûrdur. 
Bunda mahzur yok mudur? 

İktisat Vekili Şakir B. (Edirne) —- Kullanıl
mayınca resme tabi olmıyacağını düşünerek 
onları da muafiyete tabi tutmağa lüzum görme
dik? 

Memet Fuat B. (Kastamonu) — Ağır yağ ya
kan traktörlerle gaz, benzin yakan traktörlerin 
yaptığı. masraf dolay ısile memleketten çıkan 
paranın miktarı nazarı dikkate alındı mı? 

İktisat Vekili Şakir B. (Devamla) — Umumî 
izahatım esnasında bunlara temas ettim efendim. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE. 12 — Bu kanunun ahkâmını İcraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri me
murdur. 

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

Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini tayi
ni esami ile reyi Âlinize arzediyorum. 

Efendim; Kanun lâyihasına rey vermiyen var-
mı ? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

10 — Tasarruf sandıkları hakkında 1/729 numa
ralı kanun lâyihası ve İktisat, Dahiliye, Adliye ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiıştir. 

Tasarruf sandıkları hakkında kanun 
MADDE 1 — Hükümet hususî idare ve bele

diyelere bu kanun dairesinde hükmî şahsiyeti ha
iz tasarruf sandığı açmağa müsaade edebilir. 

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

MADDE 2 — Bu sandıkların ilk tesis masrafı 
hususî idare ve belediye bütçelerinden tesviye e-
dilir. Sandıkların açılacakları tarihten itibaren 
beş sene zarfında senelik temettüleri idare mas-
fı ile tevdiata verilen faizleri karşılıyamadığı tak
dirde açıklar hususî idare ve belediye bütçelerin
den kapatılır. 

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

MADDE 3 — Tasarruf sandıklarına ve mües
seseler tarafından yapılan tevdiat Devletin zaman 
ve kefaleti altındadır. 

Naci Paşa ( Cebelibereket ) — « Tasarruf 
sandıklarına » dan sonra bir kelime düşmüştür. 

İktisat Vekili Şakir B. — ( efrat ) kelimesi 
düşmüştür. 

Reis ~ Maddeyi bu tashih ile kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Her şahsa ait tevdiattan bin li
raya kadar olan kısmı haczoluııamayıp yalnız bu
nun faizi haczolunabilir. 

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

MADDE 5 — Tasarruf sandığı, tasarruf cüzda
nı ve tasarruf tevdiatı veya buna mümasil unvan
lar, Hükümetin muvafakati olmadıkça, hiç bir ban
ka veya müessese tarafından kullanılamaz. 

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

MADDE 6 — Tevdiatın on ikinci maddeye tev
fikan nizamname ile tayin edilecek kısmı Hükû-

[1] 251 numaralı mazbata zaptın sonuna mer
buttur. 
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metin göstereceği bankaya yatırmak mecburidir. I 
Bakiyenin yarısı hazine bonosu ve tahvilâtile Dev
letin kefaleti aJtında bulunan tahvilât veya 
meşkûk ve resmî ayarlı külçe altın mukabilinde 
umuma, diğer yansı da sağlam ve nakle tahvili 
kolay menkul teminat göstermek ve nafi teşeb
büslerde kullanmak şa.'tile hususî idareler ve be
lediyelere ikraz edilebilir. 

Reis —• Maddeyi kabul edenler . . . Külliyeli
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Tasarruf sandıklarına merinin 
tahvilât ve altınlar, rehin edildikleri zamandaki 
kıymetlerinden yüzde onunu gaip ederler veya 
borç vadesinde ödenmezse borçluya veya ikamet
gâhına bir hafta iyinde eksilen kıymetin ikmali 
veya borcun tediyesi hakkında bir ihbarname teb-1 
liğ edilir. Bu teğliğin hükmü borçlu tarafından i 
ifa edilmediği takdirde tasarruf sandıklarınca! 
merhunat doğrudan doğruya borsa rayici üzerin
den satılarak sandığın masraf ile beraber alacağı 
istifa olunur ve satış bedelinden fazla kalırsa 
sahibine reddolunur. 

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

MADDE 8 — Tasarruf sandıklarının, bu ka
nunda ve nizamnamesinde tasrih olunan muame
leleri ile bunlara ait evrak ve senedat her nevi 
tekâlif, damga ve sair resimlerden muaftır. 

Reis —- Maddeyi kaimi edenler . . . Etmiyen-
ier . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 -— Tasarruf sandıklarına ait bil
cümle nukut ve emval, Devlet emvali hükmünde
dir. 

Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine ge
çirenler veya her ne suretle olursa olsun sui isti
mal edenler hakkında, Devlet malları hakkında 
ika olunan bu gibi suçlara müterettep cezalar tat
bik edilmek üzere kanunî takibat yapılır. 

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

MADDE 10 — Müteaddit tasarruf sandıkları, 
bu kanun hükümlerine tabi olmak şartile, arala
rında birlik vücuda getirebilirler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyeıı-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Ziraat Bankasının kefaleti al
tında bulunan Emniyet Sandığı bu kanun hüküm
lerinden istifade eder. Bu kanun ahkâmını kabul 
ettikleri takdirde millî bankalarda Hükümetin 
mezuniyetiie müstakil tasarruf sandıklarını veya 
tasarruf sandıkları servislerini vücuda getirebilir
ler. 

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

MADDE 12 — Tasarruf sandıklarının salâhi
yetleri, statüleri, idaresinin şekli, bütçe ve hesabi 

kafilerinin tetkiki ve tasdiki, efrat ve bankalarla 
olan münasebetleri, tevdiata verilecek faizlerin 
mebde ve münteha tarihlerile nisbetleri şekil ve 
şartları ve ihtiyat akçesile fonların miktar ve su
reti tefriki, teftiş, murakabe ve tasfiye işleri 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

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

MADDE 13 —- Tasarruf sandıklarında tutula
cak defterlerin şekil ve nevileri ve bunların kayit 
ve istimal tarzları ve dahilî muamelât, Maliye ve 
İktisat Vekâletleriııce tanzim olunacak talimatna
me ile tesbit olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyeu-' 
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti umumi-
yesini tayini esami ile reyinize arzediyorum. 

11 — 1/735 numaralı jandarma kanunu lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Dahiliye Encümenleri 
mazbataları [İJ 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yeu var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etin iyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Jandarma kanunu 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti jandar

ması umumî emniyet ve asayişi korumağa, kanun 
ve nizamlar hükümlerinin icrasını temine ve 
bunlara müstenit Hükümet emirlerini ifaya me
mur müsellâh ve askerî bir inzibat kuvvetidir. 

Silâhı ordu silâhının aynidir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Jandarmanın vazife ve hizmet 
itibarile mercii Dahiliye Vekâletidir. Askerî ta
limli terbiye hususunda Büyük erkânı Harbiye 
Reisliğine, silâh ve mühimmatile, seferberlik ve 
seferde ordu emrine intikal edeceklerin maaş, ia
şe ve il bas ve teçhizatı ve bilumum masarif atı hu
suslarında ordudakinin ayni olmak üzere Millî 
Müdafaa Vekâletine, emniyet ve asayiş işlerile 
diğer bütün muamelelerde Dahiliye Vekâletine 
merbuttur. ' 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . E tmiy en
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Seferde ordu emrine geçecek 

[1] 254 numaralı matbua zaptın sonuno mer
buttur. 
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aksam ve bunların seferi vazifeleri ve yine bun
ların yerine jandarmanın sureti ikmal ve tak
viyesi seferberlik kanunu mucibince seferberlik 
talimatnamesinde gösterilir. 

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

MADDE 4 — Jandarma zapturaptında ve 
hususî kanunlarla gösterilmemiş zat işlerinde, 
askerî kanun ve nizamnamelere tabidir. 

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

MADDE 5 — Hazarda umum jandarmanın 
ve seferde jandarma olarak ifayı vazife edecek 
aksamın idare ve kumandası, kolordu kumandanı 
sıfat ve salâhiyetinde bulunan umum jandarma 
kumandanına aittir. 

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

MADDE 6 — Umum jandarma kumandanı 
usulü veçhile Millî Müdafaa Vekâletinin muva
fakati alınmak şartile Dahiliye Vekilinin intihap 
ve inhası ve Reisicumhurun tasdikıle tayin olunur. 

Umum jandarma kumandan muavini Dahiliye 
Vekilinin inhası ve Reisicumhurun tasdikıle tayin 
olunur. 

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

MADDE 7 — Umum Jandarma Kumandanlığı 
Erkânı Harbiye Reisi, Orduya irtibatı baki kalmak 
üzere ordudan alınır. Herhangi bir şube müdüri
yetine ordudan erkânı harp zabiti alındığı takdir
de ordu ile irtibatı baki kalır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Binbaşıdan yukarı rütbeliler 
ve muadilleri Dahiliye Vekilinin inhası ve Reisi
cumhurun tasdikile, binbaşı ve binbaşıdan küçük 
rütbeliler ve muadilleri Umum Jandarma Kuman
danının inhası ve Dahiliye Vekilinin tasdikile 
tayin olunur. 

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

MADDE 9 — Jandarma kuruluşları mülkî teş
kilâta tabidir. Kadrolarının tertip ve tevzii Dahi
liye Vekâletince yapılır. İcabında seyyar ve sabit 
olarak toplu kıt 'alar da teşkil olunur. Toplu kuv
vetlerin kısmen veya tamamen ilgasile sabit kuv
vetler ilâvesi ve sabit kuvvetlerden toplu kuvvet
ler teşkili halinde Büyük Erkânı Harbiye Reisli
ğine malûmat verilir. 

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

MADDE 10 — Jandarma teftiş mıntakaları 
Dahiliye Vekâletince tesbit olunur ve bu mınta-
kalara liva ve miralay rütbesinde müfettişler ta
yin edilir. 

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

MADDE 11 — Jandarma zabitleri, her sene 
mektep masrafları jandarma bütçesinden Millî 
Müdafaa bütçesine nakledilmek şartile Mektebi 
Harbiyeden neşet edenlerden ve bir de 23 üncü 
madde mucibince ordunun muvazzaf muharip 
sınıfı yüzbaşı ve birinci mülâzimlerinden verilir. 
Her sene bu ihtiyaç Dahiliye Vekâletince tesbit 
ve Millî Müdafaa Vekâletince ordu ve jandarma 
ihtiyacı mütevaziyen nazaraı itibare alınarak te
min olunur. 

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

MADDE 12 — Jandarma zabitan ve memurla
rının meratip silsilesi ve terfileri orduda olduğu 
gibidir ve her rütbe sahibi ordu kıt 'alarmda ma
aşlarını jandarma bütçesinden almak üzere bir 
sicil müddeti kadar ordu zabitan ve memurları 
gibi kıt 'a stajını yapar. Ordudan alacağı siciller
le jandarmada tutulmakta olan siciller karşılaştırı
lıp her ikisi muvafık olanlar ordudaki hemna-
sıplarile birlikte, Dahiliye Vekâletince tanzim edi
lecek terfi defteri mucibince, münhallâta terfi 
ederler. Mektebi Harbiyede ikmali tahsil etme
miş ve fakat Mektebi Harbiyeye girmek şeraitini 
haiz bulunmuş olanların, kıt 'a stajlarından evvel 
Mektebi Harbiyeye sevkedilip ikmali tahsil etme
leri şarttır. 

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

MADDE 13 — Jandarma zabit ve memurları
nın Devlet kanunlarında tebdile mesağ gösterilen 
ahvalden maada ancak terfi sıhhî esbap, kadro 
ve asayiş sebeplerile, mevkileri, Dahiliye Vekâle
tince tebdil olunabilir. 

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

MADDE 14 — Jandarma zabitleri emniyet ve 
asayişi muhafaza, kavanin ve nizamatı Devletin 
icrayi ahkâmını temine müteallik vazifelerinden 
dolayı mahallin en büyük mülkiye memurunun 
emri altındadır. Jandarma zabitleri maiyetleri
nin idaresinden, inzibat ve talimü terbiyelerile, 
esliha ve teçhizat ve vezaif i umumiyelerinden kendi 
jandarma mafevklerine karşı mes'uldür. Talimü-
terbiye, esliha ve teçhizat keyfiyetlerinden do
layı kolordu kumandanlarının verecekleri prog
ram mucibince mıntakalannda bulundukları alay 
ve daha mafevk askerî kıt 'a kumandanlarının 
teftişlerine de tabidirler. Ancak taltif veya teczi
yeleri kendi jandarma âmirleri vasıtasile yapılır. 

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

MADDE 15 —Jandarma zabitleri umumiyet
le atlıdırlar. Hayvanları Devletçe tedarik olunur 
ve maliyet bedelleri zabitandan üç sene zarfında 
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taksitle istirdat edilir ve Devletçe beslenir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Jandarma nefer, onbaşı, sınıf 
ve gedikli küçük zabitlerinin menbaları, kaydi 
kabul, hizmet müddetleri, terfileri ile maaş, tahsi
sat ve iaşe usulleri hususî kanunlarına göredir. 

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

MADDE 17 — Jandarma zabit ve memurlarile 
gedikli küçük zabit ve efradı, askerî ceza kanu
nunda yazılı suçlardan askerî muhakeme usulü 
kanununa tevfikan askerî mahkemelerde muhake
me olunurlar. Şu kadarki bunların muhakemesin
de bir jandarma zabiti âza olarak bulunur. 

Askerî ceza kanununun 171 inci maddesine mer
but cetvelde disiplin âmirleri için gösterilen ceza 
vermek salâhiyetini jandarma zabit, küçük zabit ve 
onbaşıları da haizdir. Mülkî ve adlî vazaif ve hide-
mattan mütehaddis suçlar, usulü mahsusları daire
sinde, kavanini mahsusuna tabidir. 

Jandarmanın mülkî vazifelerine temas eden 
ve disiplin cezasını müstelzim olan hareketlerine 
valiler muttali oldukta bu hareketlerini vilâyet 
jandarma kumandanlığına bildirirler. Jandarma 
kumandanı bu gibiler hakkında askerî disiplin 
cezalarını salâhiyeti dairesinde tatbik eder ve va
liye malûmat verir. 

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

MADDE 18 — Kanun ve nizamnamelerin ve 
bunlara müsteniden salâhiyettar makamlardan veri
len emirlerin mükellef tutmadığı hiç bir iş jandar
madan istenemez ve jandarma hjç bir suretle esas 
vazifesi haricinde kullanılamaz. 

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

MADDE 19 — Toplu kıt 'alar efradının binek-
lerile mekkâre ve koşum hayvanları tarafı Hükü
metten ve sabit kıt 'alar süvari efradının hayvan
ları kendilerince temin olunur. Her iki surette 
tedarik olunacak hayvanların iaşeleri Devlete 
aittir. 

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

MADDE 20 — Jandarmanın nakliye, muhabere, 
mefruşat, tenvir ve teshin vesaiti ve kırtasiyesi, 
efradın melbusatı, efrat ve hayvanatın teçhizatı 
ve sair masarifatı umumiyetle Devletçe verilir. 

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

MADDE 21 — Yeni efrat mekteplerinin müdür 
ve heyeti talimiyelerini teşkil edecek zabitan, ordu 
ile irtibatları baki kalmak üzere jandarmanın ta
lebi nisbetinde verilir. Meslekî tedrisatta buluna
caklar jandarma zabitanı meyamndan intihap 

olunurlar. 
Reis — Maddeyi Kabul edenler . . . Etmiyen-

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 22 — Seyyar jandarma kıtaatının 

kumandan ve zabitanı da Dahiliye Vekâletinden 
talep edildiği takdirde talep nisbetinde ordu 
ile irtibatları baki kalmak üzere ordudan verile
bilirler. 

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

MADDE 23 — Ordudan verilen zabitandan iki 
ilâ üç sene zarfında arzu edenler umum Jandarma 
Kumandanlığının muvafakati ile jandarmaya ta
mamen nakledilerek ordudan irtibatları kat-
edilir. Bu müddet zarfında jandarmaya geçme
miş olanlar orduya iltihak ettirilir. 

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

MADDE 24 — Ordu zabitanından ordu ile 
irtibatı baki kalmak üzere jandarmada istihdam 
edilenlerin terfileri ordu dahilinde yapılır. Jandar
mada müstahdem oldukları müddet zarfında hiz
metlerine ve tavru hareketlerine dair jandar
madan verilecek mütemmim sicil orduca muame
lâtı zatiyelerinde nazarı dikkate alınır. 

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

MADDE 25 — Orduya irtibatı baki kalmak 
üzere jandarmada müstadem bulunan zabitan 
jandarma üniforması taşır. 

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

MADDE 26 — Bu kanunun teşkilât ve vazaif 
ve hususatı sairesi nizamname ve talimnameler ile 
tesbit olunur. 

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

MADDE 27 — Bu kanunun terfie ait hüküm
leri 15 inci madde hükmü 1 haziran 1931 senesin
den muteberdir. 

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

MADDE 28 — Jandarmanın adlî vazifelerin
de ceza usulleri muhakemesi kanunundaki ahkâm 
baki kalmak üzere 9 kânunusani 1319 tarihli jan
darma nizamnamesile 28 kânunusani 1327 tarihli 
jandarma kanunu muvakkati, 13 teşrinievvel 333 
tarihli jandarmanın vazaif ve, teşkilâtı esasiyesile 
ciheti merbutiyeti hakkındaki kararname ile 15 
mayıs 1335 tarihli kararname ve diğer kanun ve 
nizamnamelerin işbu kanuna mugayir olan ah
kâmı mülgadır. 

j Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
! ler . . . Kabul edilmiştir. 
j MADDE 29 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
; teberdir. 
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Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

HADDE 30 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya, icra Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . , . Kabul edilmiştir. 

Efendim; encümenlerden gelen bir iki kanun 
lâyihası var, bunlar müstaceldir. Birisi: Ankara 
Şehri su kanunudur. Diğeri de Sanayi Maadin ve 
Ziraat Bankalarına avans itası hakkındadır, ten
sip buyurursanız bunları şimdi müzakere edelim. 
( Muvafık seslueri). 

Bu lâyihai kanuniyelerin müstacelen müzakere
sini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Deminki kanuna rey vermiyen zevat varsa lüt
fen reylerini versin. Rey toplama muamelesi hitam 
bulmuştur. 

12— Ankara şehri su tesisatı hakkında 1/734 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları [1] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Ankara Şehri su tesisatı için taahhüt icrasına 
dair kanun 

BlRlNCÎ MADDE — Ankara Şehri su tesisa
tının ikmali için 1931, 1932, 1933 seneleri bütçele
rine konulacak tahsisattan tediye olunmak üzere 
iki milyon liraya kadar taahhüt icrasına Dahliye 
ve maliye Vekilleri mezundur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir, 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den ^muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler ... . Kar 
bul edilmiştir. « 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . , Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini ta
yini esami ile reyi Âlinize arzediyorrrum : 

13 — Ziraat, Sanayi ve Maadin Bankalarına 
avans verilmesi hakkında 1/736 numaralı kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası [2] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti
yen var mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

[1] 268 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] 267 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. ' 

Ziraat ve Sanayi ve Maadin Bankalarına avans 
itasına dair kanun 

BÎRÎNCÎ MADDE — Memleketin iktisadi in
kişafını teminen 1930 malî senesi zarfında Ziraat 
Bankasına (7 000 000), Sanayi ve Maadin Banka
sına (3 000 000) lira avans itiasma Maliye Vekili 
mezundur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

iKÎNCt MADDE — îşbu avansların müddeti 
ve plasmanların şekil ve şartları icra Vekilleri 
Heyetince bir talimatname ile tayin olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrası
na Maliye ve iktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler ..» Etmiyenler .... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini tayi
ni esami ile reyinize arzediyorum. 

14 — Balıkesir Meb 'usu Sadık Beyin, 31 mayıs 
1930 tarih ve 1663 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesinin tefsiri hakkında 4/77 numaralı takriri 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Efendim; Ankara hamur kanununa 
müzeyyel kanunun üçüncü maddesinin . tefsiri 
hakkında bir mazbata vardır, müstaceldir. Ten
sip buyrursanız ruznameye alarak bu gün müza
kere edelim. (Muvafık sesleri) Şimdi müzakeresini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmişitr. 

Tefsir fıkrası: 1663 numaralı kanunun üçüncü 
maddesindeki ifraz ve tevzi edilen arsalar) tabirin
den maksat; gerek münferiden ve gerek hissei 
şayıalı olarak tevhiden ifraz ve tevzi olunan arsa
lardır. 

Sadık B. (Balıkesir) — Efendim; geçen defa 
Meclisi Aliden çıkan bir hamur kanunu vardır. 
Bu kanunun birinci maddesi imar hududu dahi
linde bulunan mahallerde musaddak ve kat'î 
plânın tasdiki için mevcut arsaları tevhit ve yeni
den plânın icabatına ve arsa sahiplerinin istih
kakına göre münferiden veya şayian arsa sahip
lerine tevzi etmeğe imar Müdüriyetine salâhiyet 
veriyor, üçüncü maddesinde yukarıdaki madde
ler mucibince ifraz ve tevzi olunan arsalar 
imar Müdürlüğünün müsaadesi olmadıkça 
yeniden ifraz ve taksim olunamaz diyor. Birinci 
maddede tevhit kelimesi zikredildiği halde üçün- / 
cü maddede tevhit kelimesi yoktur. Şimdi bu 

[1] 265 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

- 1 8 1 -



plân ve imar kanununun icabatına göre; üç kişi
nin, evvelce müstakilen tasarruf etmekte oldukları 
arsalar vardır, plâna göre üç arsa birleştirilmiş 
ve bir bloktan tevhiden ifraz edilmiş ve bundan 
hepiniz ayrı ayrı istifade edemezsiniz denilmiş, 
üçünüz birden bir bina yapabilirsiniz deniyor. 
Şu halde bu arsa hissei şayıalı olur ve bu üç kişi 
arasında büyük bloktan ifraz edilmiş bir kısım
dır. Kabiliyeti taksimiyesi olmayınca hissei şayı
alı olan bir mülk mahkeme tarafından hepsi bir
den satılır. Fakat buradaki tevhit kelimesi üçüncü 
maddede bulunmadığı için bendeniz bir takrirle 
encümenden sordum. Bu ifraz edilen arsalar 
yeniden kabili taksim midir? değilimdir? dedim. 
Encümen, yukarıda birinci maddede tevhit kelimesi 
mevcut olduğundan aşağıdaki ifraz daha am ve 
şamil bir kelimedir, binaenaleyh tevhit burada 
dahildir diyerek böyle bir tefsir fıkrası yapılmıştır. 
Bunun kabulünü istirham ederim. 

Selâhattin B . ( K o c a e l i ) — S a d ı k Beyefendi 
izahlarında üç mutasarrıf üzerine bir misal getiri
yorlar. Mutasarrıf beş olsada yine hal böyledir. 
Ancak şu var ki beş kişi, üç kişi arasında kabili 
taksim olmıyan bir arsa, bir mülk iki kişi arasın
da kabili taksim olabilir. Şimdi üç kişinin muta
sarrıf olduğuna göre bunların müstakillen ta
sarrufları ve orada ayrı ayrı bina yapmaları umu
mî plâna münafi olduğu takdirde, ahkâmı umumi
ye dairesinde bu üç kişiye kabiliyeti taksimiyesi 
olsa bile bunu menetmek salâhiyetini, kabul etti
ğimiz kanun îmar Müdüriyetine vermiştir. Bu 
şerait tahtında yapılacak muamele; hâkime gidip 
izalei şüyu ile bu şüyuu ortadan kaldırmak ve 
paralarını aralarında taksim etmekten ibarettir, 
fakat hâkime arzedilen bu meselenin ikiye kabili 
taksim olduğu anlaşılır ve ikiye ayrıldığı takdir
de imar Müdüriyetinin istihdaf ettiği maksada 
ve plânın hükmüne münafi olmadığı tahakkuk 
ederse ve üçüncü mutasarrıfta kendi hukukunu 
diğer şeriklerine verirse buna neden mani olunsun. 

Sadık B. ( Balıkesir ) — Zaten var efendim; 
İmar Müdürlüğünün müsaadesi olmaksızın bir da
ha taksim edilemez diyor. Demek ki müsaade 
ederse taksim edilir. 

Selâhattin B. ( Kocaeli) — Tefsir, böyle tev
hit edilen yerlerin mutasarrıflarının îmar Müdü
riyeti tecviz etmediği takdirde mutlaka hâkime 
gidip izalei şüyuu istemeleri tarzında bir hükmü 
kast ve ifade etmemelidir. Yine bendenizee muta
sarrıflar aralarında anlaşılırsa üç hissei şayia ikiye 
indirilirse ve ikiye taksim suretile plândaki mak
satta fevt olmazsa bu şekilde tasarrufa müsaade 
olunmalıdır. 

îmar Müdürü Vekili Hilmi B. — İkiye kabili 
taksim olabilir. O vakit mesele kalmazdı. Bunu 
İmar Müdüriyeti ikiye taksim ederdi. Binaenaleyh 
mesele iki parça üzerinde cereyan ederdi. Bizim 
maksadımız arsanın; kaç kişinin olursa olsun, 
üzerinde bir bina yapılabilecek bir şekilde olma
sıdır. İki kişinin ufak arsaları var, fakat bu arsa

lar ayrı ayrı bina yapmağa müsait değildir. Eğer 
bunlar beraber bina yapmağa razı olurlarsa müş
tereken bir bina yaptırabilirler şayet ittifak ve işti
rak edemezlerse, müşterek bina yapamazlarsa, yahut 
birisi sen bana arsanı sat diyipte öbürü de satmam 
derse o vakit mahkemeye müracaat edebilir. Ma
lûmu Âliniz mahkemenin iki yolu vardır. Mah
keme kabiliyeti taksimiyesi vardır derse hisseleri
ni tefrik eder. Yahut bilmüzayede satarak şüyuu 
izale eder. 

Ali Şuuri B. (Balıkesir) — Efendim; arsanın 
azlığı, çokluğu hakkındaki mikyasınız nedir? 

îmar Müdür Vekili B. — Cephesi iki metre ge
nişliğinde olan iki arsa vardır. Bunların ikisi üze
rinde ayrı ayrı bina yapılamaz. Ancak ikisi bir-
leşirse bina yapılabilir. 

(Mesele tavazzuh etmiştir sesleri) 
Reis — Efendim; Tefsir fıkrasını reyinize ar-

zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

15 — Tekirdağ Meb'usu Cemil Beyin; Türk 0-
cakları Merkez Heyetince aktedilen istikrazlar bali
ğinin hazineye devri hakkında 2/136 numaralı ka-
nunteklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Efendim; Bütçe Encümeninden gelen 
bir lâyihai kanuniye var Türk Ocakları Merkez 
Heyetince aktedilen istikrazlar baliğinin hazineye 
devrine aittir. Bu lâyihanın bu günkü ruznameye 
alınarak müzakere edilmesi tensip ediliyor mu efen
dim? ( Muvafık sesleri ) . Reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Evvelki iki lâyihai kanuniyeye rey vermiyen 
zevat var mı? 

Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
V 

Türk Ocakları Merkez Heyeti tarafından yapılan 
İ 020 000 liralık borcun hazinece deruhte edilme

sine dair kanun v 

BÎRÎNCÎ MADDE — 1228,1360, 1563 numaralı 
kanunlar mucibince Türk Ocakları Merkez .Hey
eti tarafından Maliye Vekâletinin kefaletile akti-
ne mezuniyet verilmiş olan istikrazlarla merkez 
binasının inşaat, tesisat ve tefrişatmı ikmal için 
Merkez Heyetince aktedilen istikrazların baliği 
olan ( 1 020 000 ) liralık borcun hazinece deruhte 
edilmesine mezuniyet verilmiştir. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Encümenden 
bir sual soracağım efendim; hangi sene varidatın
dan tediye edilecektir. Bunu tasrih etsinler. Bu e-
ğer müstakbel senelere ait ise Bütçe Encümeni böy
le bir garabeti nasıl tecviz ediyor ve gelecek sene
lere ait taahhüdata şimdiden nasıl giriyor? 

Reis — Hasan Beyefendi; buyurduğunuz ikin-

[1] 269 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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ci maddede vardır. 
Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — Muhasebei 

umumiye kanunu ile güzel bir tezat teşkil ediyor. 
Reis — Efendim; maddeyi reyinize arzediyo-

rum ( İzahat verilsin sesleri ) 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Reis Bey söz 

istiyorum. 
Maliye evvelce bu paralara kefil olduğu için 

doğrudan doğruya tediye edilmesi hususundaki bu 
lâyihaya esas itibarile taraftanım Yalnız tediye
nin bundan iki, üç sene sonraki bütçeler varidatı 
ile ödeneceği muhasebei umumiye kanunu ile na
sıl telif edildi? Bu cihetin tavzihini rica ederim. 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. (Gazi 
Antep) — Efendim; muhasebei umumiye kanunu
muzla ve onu takip eden diğer müteferrik kanun
larla; - ahkâmı ileri senelere sari mukavelât ak-
tini, taahhüdat icrası salâhiyetini vekillerimize 
verdik. Bu dahi hususî kanun ile olmuştur. Malû
mu Âliniz, o kanun Türk ocaklarının aktettiği 
istikrazları Maliyenin tekabbül etmesine dair ah
kâmı ihtiva etmekte idi. Bunun hesabını her sene 
bütçesinde yaparak taahhüt edilen miktarın her 
seneye tesadüf eden kısmının nazarı itibare^ alın-, 
masını mümkün gördük, esasen Meclisi Âlinin 
muhterem âzasından (150) zatin imzasile bir takrir 
bulunduğu için Meclisi Âlinin temayülünü encü
menimiz nazarı dikkate aldı. 

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

İKİNCİ HADDE — Birinci madde mucibince 
hazine uhdesine intikal eden işbu borç 1931, 1932, 
1933 seneleri bütçelerine ithal edilerek tesviye 
olunur. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim bunun 31, 
32, 33 senelerinde Maliye Vekâleti bütçesinden 
tesviye olunacağını söylüyor. Bu para nereden is
tikraz edilmiştir. Seneden seneye verilmek üzere 
ne suretle istikraz edilmiştir. (Hususî kanun var 
sesleri) Borç mudur? 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet 
Remzi B. (Gazi Antep) — Efendim muhtelif ka
nunlarla Türk ocaklarının yaptığı istikrazlarla 
kefalet için Maliye Vekilinize salâhiyet verdiniz. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Doğru 
Ahmet Remzi B. (Devamla) — Bu salâhiye

tin neticesidir ki bunun kefaleti de maliyenize 
düşmektedir. Demin arzetmiştim, her sene büt
çelerinde nazarı itibare alınacak bu tahsisatın 
karşılığı bittabi varidatımızla hem ahenk kılına
caktır. Zaten bu sene tahammül etmediğimizin 
sebebi bu seneki bütçede karşılığı olmamasıdır. 
Karşılıksız masraf yapma devrinden tamamen u-
zaklaşmış bulunuyoruz, önümüzdeki sene buna 
karşılık bulacağız. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE 
den muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihin-

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

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmü
nü icraya Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

16 — Maarif teşkilâtı hakkındaki kanunun 
11 inci maddesi hükmünün 2 sene tecili hakkında 
1/723 numaralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbatası [1] 

Reeis — Lâyihanın Bu günkü ruznameye alı
narak müzakere edilmesini ait olduğu encümen 
teklif etmektedir. (Muvafık sesleri) Reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maarif teşkilâtı kanununun 11 inci maddesinin 
iki sene müddetle tecili hakkında kanun 

BİRİNCİ MADDE — 789 numara ve 22 mart 
1926 tarihli Maarif teşkilâtı kanununun Hinci mad
desi ahkâmı iki sene müddetle teeil edilmiştir. 
Ancak ilk mektep muallimlerinin teadül kanu
nuna göre girecekleri derecede alacakları maaş 
miktarı, geçen sene ev kirasile beraber aldıkları 
miktardan az olduğu takdirde, farkı bu müddet 
zarfında tazminat olarak kendilerine verilir. 

İbrahim Alaattin B. (Sivas) —Malûmu âliniz-
dir ki muallimlere ait mesken bedeli meselesi 
evvelce muhtelif zamanlardaki kanunlarla kabul 
edilmiştir. Bu defa memurin teadül kanunun 
idarei hususiyelere teşmil edince sarfedilecek 
para noksan gelmiş ve bunun çaresini muallimle
rin mesken bedelini kesmekte bulunmuşlardır. 
Bunu bir sene için Maarif Encümeni de kabul 
etmişti. Halbuki Dahiliye Encümeninin okunan 
teklifinde iki senedir, bunun iki sene olmasında 
hiç bir sebep yoktur. Madamki bu hak sureti 
umumiyede kabul edilmiştir ve mazbatalarda 
izah edildiği veçhile tehir edilmesi de teessüfle 
karşılanmıştır. Şu halde iki seneye sürüklenmesi
nin sebebi yoktur. Bilhassa tekaüt kanununun ida
rei hususiyelere teşmili dolayısile önümüzdeki se-
r s zarfında tekaüt kanununun idarei hususiyelere 
tatbikmdan mütevellit vaziyet idarei hususiye bütçe
si hakkında yeni menbalar taharriyatına Hükümeti 
mecbur edecektir. Binaenaleyh bu sıralarda idarei 
hususiye meselesini, onların bilhassa maarife ve 
muallim maaşatma teallûk eden cihetlerini hallet
mek icap eder. Bu arada muallimlerin mesken 
bedeli meselesi halledilmezse önümüzdeki sene 
zarfında tekaüt muamelâtı ve saire dolayısile za-

[1] 266 numaralı matbua zaptın 
buttur. 
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ten mevzubahs edilecek mesail arasında halledil-1 
mezse mesken bedeli bir sene sonraya kalırsa ar
tık unutulacaktır. Binaenaleyh Maarif Encümeni
nin kabul ettiği veçhile bir seneye hasrını rica 
ederim. 

Bütçe Encümeni M. M. Ahmet Remzi B. ( Gazi 
Antep)-— Efendim; idarei hususiyelerin malî va
ziyetleri malûmunuzdur. Bu vaziyet dolayısile 
her sene kanun getiripte talikine tekrar edeceği
mize dedik ki ancak iki sene zarfında bunun kar
şılığı derpiş edilebilir ve onun için iki sene tehir 
ettik. Yalnız şayet bir sene zarfında kabili hal 
olursa diğer mubayaa müracaat etmek suretile 
vermek mümkün olursa bir seneye tehirinde mah
zur yoktur. Muallimlerin mesken bedelinden mah
rumiyetleri cümlemizce teessüre şayandır. Fakat 
arzettiğim gibi umumî bütçeyi alâkadar etmez, 
filen mümkün değildir. Bu vaziyeti kanunla ifade 
etmeği tekrar tecille tercih ettik. (Muvafık sesleri) 

İbrahim Alâettin B. ( Sivas ) — Muallimlere 
mesken bedeli verilmesi lüzumu muhtacı münaka
şa değildir. Bunu zaten Bütçe Encümeni de Da
hiliye Encümeni de hiç bir encümen de münakaşa 
etmedi ve bu bir haktır, onlar için yegâne teselli
dir. Muhtaç oldukları bir çok tesellilerden biri
dir. Teadül kanununun muallimlere teşmili dola
yısile hasıl olan fark 7, 8 yüz bin lira raddesinde-
dir. Halbuki mesken bedellerinin tutarı bir mil
yon lirayı tecavüz ediyor, İdarei hususiyeler mu
allimlerin mesken bedelini kesmek suretile barem 
kanununun tatbikmdan mütevellit vaziyetten ade
ta müstefit oluyorlar ve muallimlerin zararına 
olan bu farkı başka şeylere, ihtimal mektep 
açılması gibi yine maarif cephesine kullanıyorlar. 
Şu halde muallimler burada mağdur oldukları, 
yani kanunun muhtelif zamanlarda kendilerine 
vermiş olduğu bu hak ellerinden alınmak suretile 
mağdur oldukları zahirdir ve bu, malî iztikrarlar 
karşısında ihtiyar edilmiş bir zarurettir. İztirar-
lar zaninla mukayyet olur. Bunu iki sene gibi 
uzun bir zamana atmağa hiç bir sebep yoktur ve 
bilhassa arzettiğim gibi idarei hususiyelerde, pek 
yakın zamanlarda bu malî işler için bilhassa ma
arif cephesinde değişiklikler, ıslahat yapmak za
rurî olduğundan bu meyanda bu cihetin de 
nazarı itibare alınması lâzımdır ve arzettiğim 
gibi bu önümüzdeki sene zarfında halledil
mezce daha ileri bir zamana atılacaktır. 
Adetleri on bini tecavüz eden ve ilk mek
tep muallimlerini iztirârî bir vaziyet dola
yısile bir sene mesken bedellerinin verilmemiş ol-
masile tatmin etmek mümkündür. Fakat eğer iki 
sene gibi lüzum ve katiyeti tavzih edilmiyen bir 
zamana atılırsa onları daha fazla müteessir ede
cektir. Binaenaleyh Heyeti Celile Maarif Encü
meninin reyini kabul edecek olurca çok isabet etmiş 
olacak ve bu suretle muallimleri daha fazla tat
min etmiş olacaktır. Devletin usulü maliyesine bir 
an evvel bir selâh gelmesine âmil olacaktır. Bunu I 
teklif ve rica ediyorum efendim. | 

Dahiliye Encümeni M. M. Abdülmuttalip B. 
(Malatya) — Efendim; barem kanununun mual
limlere tatbiki için bir karşılık bulmak lâzımdır. 
îdarei hususiye bütçesinden muallimlere maaş ve 
mesken bedeli veriliyordu. Halbuki barem kanu
nunun onlara teşmili fazla para sarfını icap ettiri
yordu. Bunun mukabilinde bir varidat göster
mek lâzımdır ki bu zam yapılabilsin. Maarif Vekâ
leti bu varidatı aramış, bulamamış, zaten bu mes
ken bedeli meselesi de ayrıca mucibi münakaşadır, 
barem kanunu mucibince idarei umumiyeden maaş 
alan memurlarn maaşı arttıktan sonra bunun 
idarei hususiyelere teşmili halinde muallim
lere mesken bedeli verilir mi, verilmez mi? 
bu ayrıca mucibi münakaşa olacak bir meseledir. 
Yalnız Heyeti Celile muallimleri en müreffeh bir 
safta görmek istediği için maaşlarına muhtelif 
vesilelerle mesken bedeli ve sair unvanlarla zamlar 
yapmıştır. Maarif Vekâleti barem kanunu bunla
ra da teşmil etti, fakat bir menbaı varidat bulama
dı, yani varidatı arttıracak yeni bir menba bula
mamıştır. Bulduğu çare mesken bedelini tehirdir. 
Mesken bedeli ile barem arasındaki fark noksan ise, 
ikmal etmek, fazla ise ona göre tasfiye etmek için 
kabul etmiş olduğumuz kanunu yapmış getirmiş
tir. Şimdi o kanun mucibince mesken bedeline ait 
(11) inci maddenin tecili lâzımdır ki barem ka
nunu muallimlere tatbik edilebilsin, tecil edilme
diği takdirde Beyefendinin de itiraf buyurdukları 
gibi idarei hususiye bütçelerine fazla bir yük olur 
ve muallimlerin maaşı da her ay başında tediye 
olunamaz. Bunun için Maarif Vekâletinin bulduğu 
çare mesken bedellerinin iki sene için tecilidir. 
Esasen Maarif Encümeninin mazbatası da bize gel
miştir. Müzakerede hazır bulunan Vekil Beye
fendiden sorduk, iki seneden evvel idarei hususiye 
varidatını arttırmak için menba bulamıyacağını ve 
kendisine iki sene mühlet verildiği takdirde men
ba bulabileceğini söyledi. Hüküm Heyeti Celile-
nindir. Hükümetin teklifini kabul eden encüme
nimizin maddesinin kabulünü rica ederim, 

Naim Hazim B. (Konya) — İki sene sonra va
ziyet ne olacaktır. Barem kanununun tatbiki do
layısile muallimleri aldatmak çok gülünçtür. Mu
allimleri böyle bir kanunla avutmıyalım çok gü
nahtır, çok yazıktır. Mesken bedeli yoktur diye
lim, bunları'altı ay, iki sene diye aldatmıyalım, 
günah ve yazıktır. 

Abdülmuttalip B. (Malatya) — Bendeniz de 
şahsen ve hissen Beyefendi ile müşterekim, fakat 
esas itibarile cevap vermek vaziyetinde değilim. 
Bu vazife Maarif Vekili Beyefendinindir. 

Naim Hazim B. (Konya) — Maarif Vekili Bey 
cevap versin. 

Sabri B. ( Cebelibereket ) — Efendim; bu ka
nunun müzakeresinde bendenizde tesadüfen encü
mende bulundum. Hükümetin oradaki memurunun 
bir ifadesini arzedeyim: hesabat neticesinde şimdi
ye kadar muallimlerin maaş, mesken bedeli sure
tile almış oldukları paradan on para bile gaybet-



mıyeceklerini temin etti. Şimdi bu kanunu kabul 
etmek, muallimlere maddeten zarar vermiyecektir. 
Yalnız mesken bedeli olarak aldıklarını maaş ola
rak alacaklardır. Yani onların nefini müstelzim 
bir kanundur. Amma muallimlerin mesken bedelin
den de yine istifade etmelerine imkân olursa tabiî 
hepimiz isteriz. Fakat Hükümet ve Encümen tet* 
kikat icra etmiş, görüliyor ki iki seneye kadar bu
nun imkânı yoktur. Binaenaleyh münakaşa etmek
tense Dahiliye Encümeninin mazbatasını kabul et
mek daha iyidir, zannederim. 

İbrahim Alaettin B. (Sivas) — Baremin tatbi-
kından istifade etmiyen yegâne sınıf muallimler
dir ve muallimler mağdur olmuşlardır. 

Sabri B. ( Cebelibereket ) — Baremin tatbi-
kından sonra mağdur kelimesinin kullanılmasına 
lüzum yoktur. Devlet memurini için cidden faide-
li bir kanunudur. ( Reye sesleri ) . 

ibrahim Alaettin B. ( Sivas ) — Müsaade eder
seniz bir kelime ilâve edeceğim, encümene; Hü
kümetin bu şekli teklifi hazirandan, yani senei ma
liyenin hululünden sonra gelmiştir. Binaenaleyh 
gayet müstacel bir şekilde olarak konuşuldu. Böy
le bir teklifin encümene geldiği zaman nabeme-
hal olduğunu ve muallimlerin mesken bedelinin 
kesilmesinin doğru olmadığını düşündük, bu re
yimize maarif erkânı da iştirak etti. Yalnız çok 
sıkışık bir vaziyette, zaruret hasıl olduğu için 
ve senei maliyede hulul etmiş bulunerağu için 
yeni bir tedbir almağa zaman ve imkân görüle
medi. Bir ay evvel gelmiş olsaydı Meclis Hükümeti 
bazı imkânlar bulmağa sevkedecekti. Pek dar bir 
zamanda geldiği için bir sene tehirini kabul 
etmek mecburiyetinde kaldık. Dikkat buyrulsun 
mesken bedellerinin bir sene sonra verilmesi mes
elesini kabul ediyoruz. Fakat bunun iki sene son
raya tehir edilmesine kâfi sebep yoktur. îki 
sene, bu hakka müstahak, olan muallimleri çok 
meyus eden bir zamandır. Bunun sürüncemede 
bırakıldığı hakkında bir delil olur. Arzettiğim gi
bi idarei hususiye memurlarına tekaüt kanunu 
nun teşmili dolayısile hasıl olacak vaziyet önü
müzdeki sene zarfında idarei hususiye hesabatın-
da ıslâhatı icap ettirecektir. Hüküm Heyeti Celi-
lenindir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Maarif Encümeninin tadilinin kabulünü rica i 

ederim. 
Sivas 

/ . Alaettin \ 

Reis —• Kabul edenler . . . Etmiyenler . . , Kabul 
edilmemiştir. 

Şu halde maddeyi reye .arzediyorum. Kabul 
edenler . r . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanun 1 haziran 1930 
tarihinden muteberdir. 

Reis' :— Maddeyi kabul edenler >.. Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 
Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir . 

Tayini esami ile reye arzolunan kanunlara ve
rilen reylerin neticesini arzediyorum. 

Şeker şirketine iştirake ve avans itasına dair 
olan kanuna kabul etmek suretile 188 zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Kanun 188 reyle 
kabul edilmiştir. 

Ziraat makûllerinde kullanılan mevaddı müş-
taile hakkındaki 752 ve 1527 numaralı kanunlara 
müzeyyel kanuna kabul etmek suretile 179 zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 179 
reyle kabul edilmiştir. 

Tasarruf sandıklar hakkındaki kanuna kabul 
etmek suretile 176 zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Kanun 176 reyle kabul edilmiştir. 

Ankara şehri su tesisatı için taahhüt icrasına 
dair kanuna kabul etmek suretile 191 zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır. Kanun 191 reyle ka
bul edilmiştir. 

Ziraat ve Sanayi ve Meadin bankalarına avans 
itasına dair kanuna kabul etmek suretile 190 zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 190 
reyle kabul edilmiştir. N 

Türk ocakları merkez heyeti tarafından yapı
lan 1,020,000 liralık borcun hazinece deruhte edil
mesine dair kanuna kabul etmek suretile 188 zat 
rey vermiştir. Muamel tamamdır. Kanun 188 rey
le kabul edilmiştir. 

1930 senesi bütçe kanununa cetvel raptı hak
kındaki kanuna kabul etmek suretile 188 zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 188 reyle 
kabul edilmiştir. 

Yarın saat onda toplanılmak üzere celseye ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,30 



Şeker şirketine iştirake ve avans itasına dair kanunun neticei arası 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Kardhisar 
AliB. 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Amasya 
tsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
A l i B . 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

: 316 
: 188 
: # 1 8 8 
: 0 
: 0 
: 128 
: 0 

[Kabul edenler] 
Bayazıt 

Halit B. 
Bolu 

Doktor Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 
Memet Sabri B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Şakir B. 
Elâziz 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B, 
Saffet B. • 

Erzurum 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Doktor İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 
Hasan Fhemi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

5 

îçel 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dokktor Hakkı Şinasi Pş 
Doktor Nureddin Ali B. 
Doktor Refik B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Ziyaeddin B. 

tzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Fayik B. 
Halil B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Ve]et B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddin B. 

- 1 8 6 -
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Kırklareli 

Şevket B. 
Kocaeli ' 

İbrahim B. 
Kemaleddin B. 
Rağıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B!. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Doktor Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa, 
Bahri B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Abdülkadir B, 
Behcetr B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Ata B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 

Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. t 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Nusret Sadullah B. 

Halil Hulki'B. 
Sinop 

Refik İsmail B. 
Sivas 

İbrahim AlâedÖin B. 
Rahmi B.; 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karakimr 
İsmail B. 

Tevfik B. 
Tokat 

Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B: 
Süreyya Tevfik B. 

Trabeon 
Abdullah B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vm. 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Hamdi R 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B; 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 
Adana 

Kemal B. 
Kadri B. 

Afyon Karahs&r 
İzzet B. 
İzzet UlviB. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat" B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
Sami B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Gajip ÎS. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhiddin B. 
Muhiddin Namı B. 

Bolu 
Cavat Abbas B t 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Semih B. 

Çehelibemk&t 
Ali Rıza Bs 

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

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. t 
Münür B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Rüştü B."" 

Edirne 
Fayik B. 
Zeki Mesut B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

tçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Hamdi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil; B. 

-187 ~ 
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İzmir 

Doktor Tevfik Rüştü B. 
Osman zade Hamdi B. 
Vasıf B, 

< Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B. 
Doktor Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 

Kayseri 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B., 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B, 

Kocaeli 
İbrahim Süreyyea B. 
Kılıç Oğlu Hakkı B. 

Reşit Saffet B. 
Konya 

İMusa Kâzım B. 
Kütahya 

Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Doktor Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 

Maraş 
İMitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 
[Nuri B. 

Mersin 
lAli Münif B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Fayik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 
Ethem B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
ICelâl Nuri B. 
Cemil B. 
JFayik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
liasan B. 
[Nebi zade Hamdi B. 
[Şefik B. 

Urfa 
lAli Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
(Mahmut B. 
Refet B. 

Yozgat 
ISalih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Rağıp B. 

Ziraat makinelerinde kullanılan mevadı müştaile hakkındaki 725 ve 1527 
numaralı kanunlara müzeyyel kanunun neticei arası 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 179 

Kabul edenler : 179 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 137 
Münhal 1er, : o 

/ Kabul edenler ] 
Amasya 

ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. ,.,,,,.,. 
Rifat B. T 

Şakir B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. ;' 

Artvin 
Asım B. 

. * . . . . . ı • • » 

Memet Ali B. 
Aydın 

Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıketi 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 

- 1 8 8 -



p.ayreddin B. 
ismail Hakkı B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 
Memet Sabri B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
Ziya B. 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet Saffet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 

Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. ' 
Emin B. 
Doktor İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
!Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Şevket B. 

İçel 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dokktor Hakkı Şinasi Pş 
Doktor Nureddin Ali B. 
Doktor Refik B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Doktor Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 

Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddin B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyyea B. 
Kemaleddin B. 
Rağıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B: 
İZühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B, 
İsmail Hakkı B. 
jRagıp B. 

Malatya 
lAbdülmuttalip B. 
Doktor Hilmi B. 

Manisa 
[Bahri B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
[Yaşar B. 

Maraş 
(Behçet B. 
İMemet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
|Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

I. Niğde 
Ata B. 

Ordu 
Hasan Fahri B4 

Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Nusret Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 
I Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B, 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 
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/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahiser 
AİİB. 
îzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Ssat B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
Sami B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Süleyman gevket B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
ihsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
ibrahim B. 
Rasim B. ' 

Bitlis 
îlyas Sami B. 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Semih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

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

Çorum 
ismet B. 
ismail Kemal B. 
Münür B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit 

Diyarbekir 
Ishak Refet B. 
Zekâi B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Payik B. 
Zeki Mesut B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
|Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 
Kılıç Ali B. 

Gazi Antep 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Giresun 
Gümüşane 

Halil Nihat B. 
Hasan Fhemi B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Hamdi B. 

İHamdullah Suphi B. 
İHaydar B. 
Hüseyin B. 
|lhsan Pş. 
jSüreyya Pş. 
İTevfik Kâmil B. 

İzmir 
lOsman zade Hamdi B. 
İVasıf B. 

Kars 
|Ağa Oğlu Ahmet B. 
[Doktor Sadreddin B. 

Kastamonu 
JAli Rıza B. 
Refik B. 
İVelet B. 

Kayseri 
İDoktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 
İReşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
İLûtfi Müfit B. 
İYahya Galip B. 

Kocaeli 
(ibrahim B. 
(Kılıç Oğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
İMusa Kâzım B. 

Kütahya 
İNiyazi Asım B. 
Nuri B. 
JRecep B. 

Malatya 
Doktor Fazıl Berki B. 
ismet Pş. 
İMahmut Nedim B. 
İVasıf B. 

Manisa 
lAkif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 

Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. 
[Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Fayik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
lEsat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
lAdil B. 
Ethem B. 

Siirt 
İMahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
|Yusuf Kemal B. 

Sivas 
[Necmeddin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
jFayik B. 

Tokat 
[Mustafa Vasfi B. 
[Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
>li Beqil B. 
Hasan B. 
Nebi zade H&mdi B. 
Şefik B. 
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Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 

Mahmut B. 
Refet B. 

Avni B. 
Salih B. 

Celâl Sahir B, 
Rağıp B. 

Tas^arrf sandıkları hakkındaki kanunun neticei arası 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahişar 
Haydar B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
îhsanB. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Öasan Sıtkı B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet B. ^ 

Aydın 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. s 
Hayreddin B. 

( Kanun kabul edilmiştir) 
Âza adedi : 316 

Reye iştirak edenler : 176 
Kabul edenler : 176 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 140 
Münhaller : 0 

• 
/Kabul edenler ] 

İsmail Hakkı B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Baya&tt 
Halit B. 

Bolu . 
Dr. Emin «Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit. B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. < 
Bakteriyolok Rerik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. (Rs. V.) 

Cebelibereket 
Naci'Pş. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik ,B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Ziya B. 

Denizli 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. (V.) 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 

j 

• • 

Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Şevket B. 

Hakan 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B, 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. (V) 

- 1 9 1 



Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Baha tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Dr. Burhaneddin B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 

(V) 

Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
tbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Recep B. ( V.) 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Hakkı B. 
Muğla 

Ali Nazmi B. 
Nuri B. 

Niğde 
Ata B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Refik îsmail B. 
Yusuf Kemal B. 

İbrahim Alâettin B 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmiyenler] 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşerf B. 

Aksaray 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. ( R. C.) 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
3asih B. 

Süleyman Şevket B. 
Aydın 

Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Kâzım Pş. (M. M. Rs.) 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 

Bay azıt 
İhsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
tlyas Sami B. 
Muhittin B. 

Muhittin Nami B. 
Bolu 

Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Bursa 
Asaf B. 
Semih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Memet Sabri B. 

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

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münür B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Faik B. 
Zeki Mesut B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
NafiAtufB. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. ' 
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I : 74 10-6-1930 C : 1 
Giresun 

Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Dr. Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 

kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kılı-.oğlu Hakkı B. 
Reşiı Saffet B. 

Konya 
Musa kâzım B. 

Kütahya 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
tsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
İMitat B. 

Mardin 
Abdülrezzak B. 
İrfan Rerit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 
< 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
İsmail B. 

Bize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
AdilB. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

I Remzi B. 
Ş. Karahisar 

Memet Emin B. 
Tekirdağ 

Celâl Nuri B. 
I Cemil B. 
İFaik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 
Mamdi B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
R/ığıp B. 
Celâl Sahir B. 



İ : 74 10-6-1930 C : 1 
Ankara şehri su tesisatı için taahhüt icrasına dair kanunun 

neticei arası 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

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

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
AİİB. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rif at B. 
Sami B. 
^akir B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Haşan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Osman Niyazi B. 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 191 

Kabul edenler : 191 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 125 
Mûnhaller : o 

/ Kobül edenler] 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 
Memet Sabri B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rif at B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Biyarbekir 
İshak Refet B. 
Kâzım Pş. 

Rüştü B. 
Zekâi JB. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Doktor İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dokktor Hakkı Şinasi Pş 
Doktor Nureddin Ali B. 
Doktor Refik B. 
Edip Servet B.^ 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Doktor Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B, 
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velet B. 
Kayseri 

Doktor Bürhaneddin B. 
Kesit B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Kocaeli 

İbrahim, B. 
Kemaleddin B. 
Bağıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B, 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Ceydet B. 
ibrahim B. 

ismail Hafcm J5. 
Recep B. 

Malatya 
Abdûlmuttalip B. 
Doktor Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
MitafB. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Ata B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 

iiauıtu i>. 
İsmail B. 
Recait B. 
Şevket B. 

Bize 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B< 
Ethem.B. 
Nusret Sadullah B. 

Sirrt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Refik ismail B. 

Sivas 
ibrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

n y . •• a d ı tt/tîoitı 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

Ur fa 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahsar 
Ali B. 
izzet B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Mazhar B. 

Dr. Reşit Galip B. 
Balıkesir 

Memet Akif B, 
Memet Cavit B. 
Kâzım Pş. 

Bay azıt 
ihsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
ibrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
Ilyas Sami B. 
Muhiddin B. 
Muhidçlin Nami B, 

Bolu 
Cavat Abbas B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Semih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

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

Çorum 
ismail Kemal B. 
Münür B. 

Denizli 
Doktor Kâzıin B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit 

Edirne 
Fayik B. 
Zeki Mesut B. 

195 -

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Hasan Fhemi B. 

fstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Hamdi B. 
Haydar B. 



Hüseyin ±>. 
îhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâtoil B. 

izmir 
Osman zade Hamdi B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B. 
Doktor Şadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B, 

Kayseri 
Ahmet Hami B. 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Rtrkîareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Ziraat ve Sana^ 

. 

Adam 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afytm Karahimr 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşerf B. 

Kocaeli 
tbrahim Süreyyea B. ' 
Kılıç Oğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Doktor Fazıl Berki B. 
tsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manim 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

irfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Fayik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 
Remzi B. 

JŞI. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Fayik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Hasan B. 
Nebi zade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit' Celâl B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

yi ve Maadiıı Bankalarma avans itasına dair kanunun 
neticei arası 

(Kanurt kabul edilmiştir) 
Âza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
«Reddedenler : 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal 1er 

316 . 
190 
190 

0 
0 

: 126 
: 0 

/Kabul edenler/ 
Aksaray 

Besim Atalay B. 
Amasya 

ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit B. 

ihsan B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Sami B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

Rasih B. 
Artvin 

Asım B. 
Mehmet Ali B. 

Aydın 
Mitat B. 
Tahsin B. 
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Bakkesir 

Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Palif RıfkıB. ( I . A,') 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vehit B. 

xiursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Rerik B. 
Dr. Refik Lûtf i B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. ( Rs. V . ) 

Cebelibereket 
Natfi Pş. 
Sabrı B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
îshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B< 
Ş a k i r B . ( V . ) 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Ahmet B. 
Nakyeddin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Ahmet Fikri B. 
»Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi BV 
Emin B> 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cehani B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
jHacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
pTahir B. 

Gümüşane 
i Cemal Hüsnü B. ( V . ) 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakan 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
?Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B* 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
İDr. Nurettin Ali B. 
|Dr. Refik B. ( V . ) 
[Edip Servet B. 
Fuat B. 
İZiyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V.)| 
Hüseyin B. 
Kâmil B, 
Mahmut Esat B. (V) 
ÎMahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraeoğfc* Şükrü B. (V) 

&w$ 
Baha tali B. 
Faik B. 
Halit B. 
] Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
İMemet Fuat B. 
Refik B. 
İVelet B. 

Kayseri 
Dr. Burhaneddin B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kemalettia B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Üamdi B. 
tFuat B. 
IHüsnü B. 
İKâzım Hüsnü B. 
jKemal Zaim B. 
Mustafa B. 
İNaim Hazim B. 
JRefik B. 
JTevfik Fikret B. 
^ühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
[İbrahim B. 
ismail Hakkı B. 
Ragıp B. , 

Malatya 
îAbdülaauttaUp B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B„ 

Mitat B. 
Mustafa FevniB. 
Osman JB., 
Yaşar B. 

Maraf 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla , 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya, B. 

Niğde 
Ata B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
jHamdi B. 
İsmail B. 
Recaı B. 
Şevket B. 

Bize 
A l i B . 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
*Ui Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asıak B. 
[Ethem B. 
jNusret Sadullah B. 

Sirrt 
Halil Hulki B. 
İMahmut B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B 
Rahmi B. 
iRasim B. 
Şemseddin B. 
İZiyaeddia B. 

Ş. Karakisar 
îsmail B. 
Tevfik B. 

t, 
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Tokat 

Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 

ArifB. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Refet B. 

Yozgat 
Mamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmiyenler] 

Adana 
Kemal B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
Pş. ( R. C.) 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

Ay dm 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. (M. M. Rs.) 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhittin B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
jAsaf B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

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

Çorum 
İsmail Kemal B. 
Münür B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Âli B. (1. Â.) 

Edirne 
Faik B. 
Zeki Mesut B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Âkçoraoğlu Yusuf B: 
Ahmet Rasim B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 

Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

îzmir 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Dr. Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 

Kayseri 
I Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. ( Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 

Kemal B. 
Maraş 

Abdülkadir B. 
Mitât B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Rerit B. 
Nuri B. 
[Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
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Şefik B. 
Urfa 

Ali Saip B. 
Doktor Eefet B. 

I : 7 4 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 

10-6-1930 C : 1 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Rağıp B. 

Türk Ocakları Merkez Heyeti tarafıudan yapılan 1 020 000 liralık borcun 
Hazinece deruhte edilmesine dair kanunun nîticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
AliB. 
Halit Ferit B. 
ihsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 

Aza adedi ; 316 
Reye iştirak edenler : 188 

Kabul edenler : 188 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 128 
Mûnhaller : 0 

/ Kabul edenler ] 

Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
ismail Hakkı B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 

Bolu 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B: 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şef'k Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 
Memet Sabri B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Zıya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
ismet B. 
Ziya B. 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
lshak Refet B. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Doktor ismail Besim Pş 
Sait B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B . 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 
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İstanbul 

Doktor Hakkı Şinasi Pş 
Doktor Nureddin Ali B. 
Doktor Refik B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Doktor Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. • ^ ^ J l . 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Doktor Bürhaneddin B, 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kocaeli 
ibrahim B. 
Kemaleddin B. 
jRağıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
ibrahim B. 
ismail Hakkı B. 
Ragıp B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Hilmi B. 
Vasıf B. 

Bahri B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Ata B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Bize 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusret Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Mahmut B. 
Sinop 

Refik ismail B. 
Sivas 

ibrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa ' 
Refet B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler] 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahisar 
AliB. 
izzet B. 
izzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Kâzım Pş. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 

Bay azıt 
ihsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
ibrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
îlyas Sami B. 
Muhiddin B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Doktor Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Semih B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

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

Çorum 
ismail Kemal B. 
Münür B. 
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Denizli 
Doktor Kazam B, 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit 

Diyarbekir 
Kâzım Pş: 

Edirne 
Fayik B. 
Zeki Mesut B, 

Erzincan 
Saffet B. 

( Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali S . 

Giresun 
Hakkı Tarık ©. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 

Abdülhak HÖmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Hamdi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
ihsan Pş. 
Süreyya Pş, 

Tevfik Kâmil B. 
İzmir 

Osman zade Hamdi B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B. 
Doktor Sadreddin B. 

Kastamonu 
Alı Rıza B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
[Yahya Galip B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyyea B, 
Kılıç Oğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 

Kv&ahya 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Doktor Fazıl Berki B. 
ismet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
[Kâtıi B. 
İKemal B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
İMitat B. 

Mardin 
Abdürret&ttk B. 
İrfan Ferit $. 
İNuri B. 
Yakup Kadri B. 

Ali Müniî B. 
Muğla 

Yunus Nadi S. 
Niğâe 

Fayik B. 
Galip B. 
Halat B. 

Bize 
Akif B. 
Hasan Cavit B* 

Samsun 
Adil B. 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

I Sivas 
Necmeddin Sadık B. 
Remzi B. 
I Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Fayik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B, 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trtib&on 
|Ali Becil B. 
Hasan B. 
Nebi zade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip ,B. 
Doktor Hefet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Mzğat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 



1930 senesi bütçe kannuuna cetvel raptı hakkındaki kanununun neticei arası 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

316 
189 
189 

0 
0 

127 
0 

/ Kabul edenler ] 

Adana 
Hilmi B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
Ruşen Eaerf B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Amasya 
îsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
AK B. 
Halit Ferit B4 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. v. 

Artvin 
Asım B. 
Mehmet Ali B. 

Aydın 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahreddin B. 
Hayreddin B. 
îsmail Hakkı B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
Halit B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Rerik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 
Sabri B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
tsmet B. i 
Ziya B. 

Benizli 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B, 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
tshak Refet B. 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Dr. îsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Aniep 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakan 
İbrahim B. 

tçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

îsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdullah Suphi B. 
Fuat B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Saraçoğlu Şükrü ^B. 

Kars 
Baha tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Memet Fuat B. 
Refik B. 
Velet B. 
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Kayseri 
Dr. Burhanetfâih B. 

Kırklareli 
Şevket Bl 

Kocaeli 
ibrahim B. 
Kemalefctin B. 
Ragıp B. f' £ 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hâindi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
.Zühtü B. 

Kütahya 
Cevdet K 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Ragıp B. • ^ 

Adana 
Kadri B. 
Kemal B. 

Afyon Karahsar 
Ali B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(B. 0 . ) 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B., 
Dr. Mazhar B. 

• ' ' " : • i ; . * ' " '/' :~*- "y 

Malatya 
Abdülmuttâîip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Bahri B. 
Mitat B. 
Mustâfa Fevzi B. 
Osman Bl 
Yaşar B. 

Mdraş 
Behçet B; 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Ata B. 

/ Reye iştirak 

Balıkesir 
Kâzım Pş. ; 

Memet Akif B> 
Memet Cavit B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhittin B. 
Muhittin Nami B." 

Bolu 
CevatAbbas B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. . .? . 
SenihB. 

-i\~Vı\- " • •i ' i 
Ordu 

Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
İsmail B; 
Recai B. *• 
Şevket B. 

Rize 
ÎAli B. 
Atıf B. 
Esat B. '";";_ 
FuatB. 

Samsun 
Ali Rana B." 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B, 
Nusrat Sadulİah B. 

Siirt 
Halil Hulki ,B. 
Mahmut f£ \ 

Sityop 
Refik lsmaül fe. 

'Stpas 
İbrahim AE&ttih B. 

etmiyetıler J 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rif at B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher 

Çor 
ismail Kema 

B. . 
um 
l B. 

Münür B. 
Den\izlî 

Dr. Kâzım B|. 
Emin Aslan JB. 
Mazhar Müfı 

Diyar 
t B . 
tehir 

Rüştü B. 
Edirne 

Faik B. 
Zeki Mesut B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 

Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
ismail B. 
Tevfik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Süleyman Sırn B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin 6. 

Zonguldak 
Haljl B. ' 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Nafi A^uf B. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

Gümiişane 
Halil Nihat B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Remzi B. 
Hamdi B. 
Hüseyin B. 
ihsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 
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Dr. Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 

Kütahya 
Niyazi Asım B. 

Nuri B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Akif B. 
Doktor Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Bize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. . 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B; 
Remzi B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Süreyya Tevfik B, 
Şevki B. 

Trabzon 
Ali Becil B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Rağıp B. 

» » » • € € € ' 

T. B. Af. M. Matbaası 



SIRA No 247 
Memurin maaşatrnın tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
tefsirine dair 3/348 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe 

Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 5-XII-19 2 9 
Sayı 6/4452 

B. M. M. Y ü k s e k Reis l iğine 
Memurin maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun tefsirine dair 

İktisat Vekâletinden yazılan 3-XII-929 tarihli ve 169,150/39307 numaralı tezkerenin sureti 
muktezasının ifasına müsaade buyrulması ricasile leffen takdim kılınmıştır efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Başvekâlete 
3 teşrinisani 339 tarihinden 29 nisan 925 tarihine kadar kadrosu mucibince 60 lira 

maaşla Sanayi Umum Müdürlüğünde bulunmuş ve oradan Sanayi ve Meadin Bankası Müdiri 
Umumiliğine nakil ve bilahâre istifa etmiş ve bukerre 29 eylül 929 tarihinde Meadin Umum 
Müdürlüğüne tayin kılınmış olan Hayrettin Beye 1425 numaralı kanunun suveri tatbikiyesi 
hakkında Maliye Vekâletince tatbik edilen talimatnamenin 18 inci maddesine nazaran 4 üncü 
derece maaşının itasına imkân görülememektedir. Zira Hayrettin Bey üç derece mafevk bir 
memuriyete tayin edilmiş addedilmekte ve bir terfi müddeti kadar da kıdem zammı sahibi 
olmaması hasebile kendisine eski maaşının verilmesi iktiza etmektedir. Halbuki mumaileyh 
müstağni i arzolduğu üzere eski memuriyetinden yüksek bir memuriyete tayin edilmiş olmayıp 
memuriyeti sabıkasiie memuriyeti hazırası arasında tam bir muadelet vardır. Barem kanunile 
tesbit edilen derece ve maaşların, memurların eskiden almakta oklukları maaşlarla mukayesesi 
ve aradaki farklara göre hüküm itası bir kanunun mukabele teşmili ahkâmı mahiyetinde 
olmasına ve 1452 numaralı kanunun neşrinde evvelki zamanlarda memurların maaş ve dtrece 
yerine sınıf üzerine tasnif ve terfie tabi bulunmuş olmalarına nazaran Maliye Vekâletinin bu 
baptaki mütaleatı kanuna ve mavakaa tamamile tetabuk edememektedir. Keza, Orman Umum 
Müdürlüğüne tayin kılınmış olan Bekir Bey mülga ziraat nezareti Orman Müdürü Umumiliğini 
ifa etmiş ve vekâletin altmış lira maaşlı birinci sınıf .müfettiş ikin beşinci dereceye dahil 
olduktan sonra 4 üncü derecde olan Orman Müdürü Umumiliğine tayin edilmiş olmasına 
mebni iki sene müddetle beşinci derece maaşını alabileceği izahname mefadmdan anlaşılmıştır. 
Mumaileyh barem kanununa merbut cetvelde derecesi müsarran olan bir makamda bundan çok 
zaman evvel bulunarak sınıf itibari le bir hakkı müktesep ihraz etmiş olduğundan yine o 
makama tayini kendisi için bir terfi addolunamaz. Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna merbut iki numaralı cetvelde derecesi sarahaten gösterilen bir memuriyette evvelce 
bulunmuş oldukları halde bilahâre ücretli bir vazifede veya yeni tertibe göre derecesi daha 
dun itibar edilen diğer bir memuriyette bir müddet kalarak bu kere ve tekrar eski memuri
yetine veya ona muadil vç ayni dereceye dahil bir memuriyete tayin edileceklerin hakkı 
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muktesepleri nazarı itibare alınıp derece maaşlarının aynen verilmesi lâzımgeleceği kanunun 
esas ve müeddasından anlaşılmaktadır. Bu cihetin tefsiren halli hususunun Yüksek Meclise 
arzını istirham eylerim efendim. İktisat Vekili 

Şakir 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
M 156 M. 7 - 6 - 1930 

Esas $ 3/348 
Yüksek Reisliğe 

Memurin maaşatımn tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun tefsirine dair olup encümenimize 
havale edilen 5-XII-929 tarihli ve 6/4452 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve merbutu İktisat 
Vekâleti tezkeresi sureti Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü, İktisat Vekili Şakir Beyler hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu: Mesele; maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
meriyetinden evvel bir makam ve memuriyette bulunduktan sonra başka bir müessesede ücretle 
çalışarak yine ayni makam ve memuriyete tayin edilenlerin derece maaşlarının o makama muhtas 
derece üzerinden verilip verilmemesi cihetinin tefsiren hallidir. Encümenimizce cereyan eden 
müzakere neticesinde Maaşatın tevhit ve teadülü kanununun neşrinden sonra evvelce memur 
olduğu ve derecesi kadro cetvelinde tasrih edilen ayni veya mübadil bir memuriyete tayin 
olunanların müktesep hak esasına tevfikan o derecenin maaşını almaları ve ancak bu maaşları 
evvelce aldıkları maaşlarına nazaran yüksek olduğu takdirde eski memuriyette geçirdikleri 
müddet itibara alınmıyarak mafevk bir memuriyete terfi için tekrar ayni derecede muayyen 
müddeti ikmal etmelerinin lâzım geleceği kanaatına varılmıştır. 

Bu esas dairesinde hazırlanan tefsir fıkrası Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Bütçe E. Rs. Rs. V. 

İstanbul Bursa Aydın Bordur Elâziz Erzurum İstanbul 
Fuat Muhlis Mitat Vahit H. Tahsin ti. Azız Mükerrem 
Konya Kütahya Bursa 

K Hüsnü Niyazi Asım Dr, Ş. Lutfi 

Tefsir Eıkrası 
Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki hanuna merbut kadro cetvelinde derecesi tasrih edi

len bir memuriyette evvelce bulunmuş olanlar mezkûr kanunun neşrinden sonra ayni memuriyete 
veya ayni derecenin tam muadili bir memuriyete tayin olundukları takdirde o derece için tesbit 
edilen maaşları alırlar. Ancak bu maaşlar eski maaşlarına nazaran yüksek olduğu takdirde eski 
memuryette geçirdikleri müddet itibara alınmıyarak mafevk bir memuriyete terfi için terar ayni 
derecede muayyen müddeti ikmal etmeleri lâzımğelir. 
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Ticâret muahedesi aktedilmiş olan Devletler, mu varidatı 
meyanmda bulunan şekerden muamele vergisi alınıp 
alınmayacağının tefsiri hakkında 3/433 numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Maliye, iktisat ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
I 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 22-M-930 

Şube: 1 1 

Sayı: 6/890 
1). M. M. Yüksek Reisliğine 

Ticaret mukavelesi aktedilmiş devletler muvaredatı meyamnda bulunan şekerden muamele 
vergisi alınıp alınmayacağının tayini, Maliye Vekâletinden yazılan sureti merbut tezkerede 
rica edilmektedir. 

Muktazasımn ifasına müsaadeleri istirham olunur efendim. Başvekil 
ismet 

Başvekâlet Yüksek Makamına 
20 mayıs 1928 tarihli muamele vergisi kanununun üçüncü maddesinin (A) fıkrasında ithal 

veya imal veya beyi veya ihracı inhisar altında bulunan mevadın muamele vergfsinden müstesna 
olması yazılı bulunması itibarile,şeker ve petroldan şeker ve petrol inhisarları devam ettiği müddetçe 
muamele vergisi alınmamakta idi. Yeni gümrük tarife'kanununun 31 inci maddesi petrol ve benzin 
inhisarı hakkındaki kanunları ilga eylemiş olduğundan, şeker ve petrola mevzu olan inhisarda 
kalmamış ve binaenaleyh, inhisarın mevcut olduğu bir zamanda ve inhisar vergisine ikinci 
bir verginin inzimam etmemesi maksadile tesis edilmiş olan istisnaiyet te ortadan kalkmıştır. 

Ancak, gümrük tarife kanununun muvakkat maddesi mucibince, şeker ve şekerli mevat ile 
petrol ve müştakkatında ticaret mukavelenamelerinin müddetlerinin hitamına kadar eski gümrük 
tarifesi mucibince gümrük, istihlâk resimlerile inhisar resminin alınmasına devam olunacağı 

, kabul1 edilmesine binaen muamele vergisinden İstisnaiyeti istilzam eden inhisar yesmi, bu kabil 
muvaredat üzerinden istifa edilmeğe devam edileceğinden mukavele müddetlerinin hitamına 
kadar, ticaret mukaveleleri aktetmiş olan devletler müvaredatının kemafissabık muamele vergi
sinden müstesna tutulması icap edeceği mütalea kılınmakta ve tarife kanununu» muvakkat 
maddesinde bu muvaredattan alınacak rüsumun eski gümrük tarifesine göre gümrük ve istihlâk 
ve inhisar resimlerinden ibaret olduğunun tasrih edilmesi de bu mütaleayı teyit eylemekte 
bulunmakla beraber: 

Diğer taraftan ticaret mukavelenameleri, memleketler emvalinin karşılıklı piyasalardaki revaç 
ve sürümü nazarı itibara alınarak mütekabilen yapılabilecek tenzilât miktarını tesbit eden ahdî 
bir tarife tatbikini istihdafen tarafeynce kabul edilmiş olup bunların hükmü aktolundukları 
esnada bazı emtea için kabul edilen gümrük rüsumunun jmukavelenamenin hitamı müd
detine kadar devamı tatbikini teminden ibaret bulunmasına ve bu itibarla gümrük haricinde 



kalar L vergilerin :lstifa veya ademi istifası olbaptaki kamını sarahatlarla halledilmek icap edeceğine 
v e Kendileri le ticaret mukavelenameleri yapılmış olan devletler müvaredatından mukavelena
me ıeri mucibince inhisar resmi alınmasını kanun âmir isede bu resmin istifası inhisarın bakayası 

olmayup be İlci ahdî bir vaziyetin icabı olmasına ve mukavelename ile alâkası olmıyan mu-
tâ nele vergisini] a istifa edilmemesine sebep olmıyacağı iddia ve mütaleaları karşılaşmaktadır. 

Bu bapta ta tbik edilecek muamelenin tayin ve tavzihi için ticaret mukavelenameleri aktet-
" nıiş olan Devlet 3er nıüvariciatı meyanında bıılunupta evvelce inhisara tabi bulunan şeker ve 
şekerli mevadda ,n - petrol- konselide değildir - muamele vergisi alınıp ahnmıyacağının tefsiren 
halline müsaadeii devletleri .arz ve istirham olunur efendim. 

Maliye Vekili 
Ş. S. 

T. B. M. / fef. 
Maliye Enet 'menı 
Karar J$ %:5 
Esas AS g/433 

9-4-1930 

Maliye Encümeni mazbatası 
Yüksek Reisliğe 

Ticaret ; mukavelenamesi aktetmiş devletler muvaredatı meyanında bulunan şekerden muame
le vergisi a j ı m p ahnmıyacağının tayini zımnında Maliye Vekâletinden yazılan tezkere suretinin 
göm ^Ti\ç(lğj -me -^ j , . Başvekâletin 22-3-1930 tarih ve 6/390 numaralı tezkeresi encümenimize 
havai e bttys, ulmuş olmakla Maliye Vekâletinden gelen memuru mahsus hazır olduğu halde 
müzak ere v e tetkik edildi. 

8 hazıra n ^ 2 9 tarih ve 1499 numaralı gümrük tarife kanununun 31 inci maddesi, şeker 
petrol Ye b enzin inhisarları kakkındaki kanunu ilga eylemesi hasebile 20 mayıs 1928 tarihli 
muame/e vt :rgisi kanununun üçüncü maddesinin (^) fıkrası mucibince inhisara tabi bulunma
sından naşı muamele vergisinden istisna edilen şeker, petrol ve benzinden tekrar meamele 
vergisi alın ması lâzım geleceği mülâhaza eailebilirse de mezkûr gümrük tarife kanununun 
son muvakl cat maddesinde akendilerile ticaret mukavelesi akt olunarak konsolide edilmif 
bulunan D< aletler muvaredatı meyanında şeker ve şekerli mevat ile petrol, benzin müştekatın-
dan mukav ele müddetlerinin hitamına kadar eski tarife mucibince gümrük ve istihlâk vergisile 
her kilosun dan ayrıca sekiz kuruş inhisar resmi alınmasına devam olunacağı» zikir ve tasrih 
edilmesine: göre mevaddı mezkureden gümrük ve istihlâk vergisinden maada her kilosundar 
ayrıca se'Kİ z kuruş inhisar resmi alınacağı hükmü kanun icabındandır hem inhisar ve Hem de 
muamele -\ /ergilerinin istifası ruhu kanunla kabili telif bulunmadığından şeker, şekerli mevattar 
(petrol k QÎ ısolide değildir) muamele vergisinin alınması icap etmiyeceğine encümenimizcf 
karar vf %$ miş olmakla havale mucibince Bütçe Encümenine tevdi kılındı. 

Reis ««< mma M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza Âza 
^ - M, 
1 hşatı İhsan ti. Hilmi j\[. Nedim Refik Kâmil Sami Şevket 
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İktisat Küçümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktisat Encümeni 24-V-1930 
Karar ,V 21 

Esas „V 3/433 
Yüksek Reisliğe 

Ticaret mukavelesi aktedilmiş olan Devletler muvaredatı meyanında bulunan şekerden 
muamele vergisi alınıp alınmıyacağınin tayini hakkındaki tezkere ile Maliye Encümeninin 
mazbatası Maliye Vekâletinden gelen memuru mahsusun huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

İnhisara tabi olmaları dolayısile muamele vergisi kanununun üçüncü maddesine tevfikan 
muamele vergisinden istisna edilen şeker ve şekerli mevatla potrol ve müştekkatı hakkında 
1499 numaralı gümrük tarife kanununun 31 inci maddesine göre vazolunan inhisar kaldırılmış 
olduğundan bunların inhisara tabi olmıyan diğer mevat misillü muameleye tabi tutulup 
tutulmıyacağı ve binaenaleyh kendilerinden muamele vergisi alınması zarurî olup olmıyacağımn 
tayini Hükümet tarafından talep olunmaktadır. 

Bu hususta encümenimizin noktai nazarı temamen Maliye Encümeninin fikir ve mütaleası-
mn aynıdır. Çünkü tarife kanununun muvakkat maddesinde «. kendilerile ticaret mukaveleleri 
aktolunarak konsolide edilmiş bulunan Devletler muvaredatı meyanındaki şeker ve şekerli 
mevat ile petrol, benzin ve müştekkatından mukavelename müddetlerinin hitamına kadar eski 
tarife mucibince gümrük ve istihlâk vergisile her kilosundan ayrıca sekiz kuruş inhisar resmi 
alınmasına devam olunur » denmekte olmasına nazaran yani kanunun 31 inci maddesine 
evfikan kaldırılmış olan şeker ve şekerlemeler hakkındaki inhisar resmi filen ibka ediliyor dernektir. 

Bu takdirde bu gibi muvaridat üzerinden birde muamele vergisi almak ruhu kanuna muvafık olamıy 
cağı gibi tarife kanununun hini tanziminde de şeker ve şekerlemeli mevat gibi inhisara tabi eşyah 
hakkında vazolunan rakamlar esasen gümrükte alınmakta olan muhtelif resimlerin yekûnuna 
muadil olarak tesbit edildiği gibi zatında yüksek bir nisbette tutulmuş olan işbu rakamır 
yeniden bir miktar ilâvesi ile daha ziyade ağırlaştırılmaması indelmüzakere takarrür eylemi 
bulunduğundan ayrıca birde muamele vergisi alınmasının doğru olamıyacağına ve arzolunduğı 
veçhile kanunun tanzimi zamanındakiefkâr ve müzakerelere de münafi bulunacağına karar verilmişti: 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
İktisat En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza 

Burdur Mardin Zonguldak Çorum Konya Manisa 
Mustafa Şeref Ali Rıza Ziya A. Hamdi Yaşar 
Âza Âza Âza 

Denizli v 
Hüseyin Aslan İsmail 

Bütçe Encümeni maz batası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni . yjm g* 
M. X° 148 

Esas J\° 3/433 
Yüksek Reisliğe 

Kendilerile ticaret mukavelenamesi aktedilmiş olan devletler muvaredatı meyanında buluna* 
şekerden ithal dolayısile muamele vergisi alınıp alınmayacağının tayini hakkındaki Başvekâle 
tezkeresi Maliye ve İktisat Encümenleri mazbataları, Maliye Vekâleti Varidat Umum Müdür 
Cezmi Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi: 

20 mayıs 1928 tarihli muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesinin (A) fıkrası mucibine 
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inhisara tabi olması itibarile muamele vergisinden muaf bulunan şekerden ticaret mukavelena
melerinin devamı müddetince, muamele vergisi alınması icap edeceği hakkında Maliye ve İkti
sat Encümenlerince dermeyan olunan fikir ve mütalâaya encümenimizce de temamen işterak 
edilmiştir. . ' * . 

Filhakika gümrük tarife kanununun 31 inci maddesile şeker inhisar kanununda ilga edilmiş 
olmakla beraber,mezkûr kanunun ticaret mukavelenameleri aktetmiş devletler muvaredatına taallûk 
eyleyen muvakkat maddesinde , kendilerile ticaret mukavelenameleri aktolunarak konsolide 
edilmiş, bulunan devletler muvaredatı meyanmdaki şeker ve şekerli mevattan işbu mukavelena
me müddetlerinin hitamına kadar eski gümrük tarifesi mucibince gümrük resmi ile istihlâk ve 
her kilodan ayrıca sekiz kuruş inhisar resmi alınmasına devam edilir denilmiş olmasına nazaran 
bu kabil memleketler mavarıdatı için inhisarın filen devamı kabul edilmiş olduğu gibi esasen yeni 
gümrük tarife kanununda şeker için mevzu ithalat resmi; yeni tarifenin tatbikinden evvel şeker
den alınmakta olan gümrük, istihlâk ve inhisar resimleri mecmuuna tekabül eylemesi ve yeni 
tarifenin, tesbitinde bu rüsum mecmuuna ilâveten ayrıca muamele vergisi alınmasında derpiş 
kılınmamış olması itibarile, şekerden inhisarın filen devamı kabul olunarak konsolidasyon vaziye
tinin kitamı tarihine kadar ithal muamele yergisi alınmaması lâzım geleceğine karar 
verilmiştir. Müştacelen müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur . 

B. En. Rs. Reis. V. M. M. 
İstanbul Bursa Oazi Antep Aydın Burdur 

Fuat muhlis Remzi Mühendis Mitat Vahit Diyaribekir 
Elaziz Erzurum İsparta Konya • Niğde Bursa 

H. Tahsin fi. Aziz KâzımHusnü Faik Dr. Ş. Lâtfi 



SIRA No 243 
Itk ve orta tedrisat muallimleri hakkında 1/631 numaralı kan
un lâyihası ve Maarif, Memuru Kanunu Muvakkat ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şuben 1 4 - V - 1 9 3 0 

Sayı : 6J1224 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyesi hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 9-4-1930 tarihli içtimaındâ Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlkte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Başvekil 

Esbabı mucibe ; Ç;'e:T":i •' '' ; 

Merbut kanunun teklifine saik olan başlıca iki sebep şunlardır: 
• 1 • - îlk ve Orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri, şimdiye kadar, muhtelif tarihlerde 

neşredilmiş olan ayrı ayrı kanunlara tabi bulunuyor idi. Orta tedrisat muallimleri 439 numaralı orta 
tedrisat muallimleri kanunun ahkâmına tabi tutuluyor, ilk tedrisat muallimleri de 786 numaralı 
Maarif teşkilâtı kanunu ve ona zeyl olarak neşredilen 832 numaralı kanun ile ilk tedrisat muallimleri
nin terfilçri hakkındaki 482 numaralı kanun ahkâmına tabi idiler. 

\ 2 - Bir taraftan 788 numaralı Memurin Kanununun ve diğer taraftan 1452 numaralı maaşların 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun neşrinden sonra bu umumî kanunların bâzı ahkâmı ile sırf 
muallimleri alâkadar eden yukanki hususî kanunların bazı ahkâmı arasında görülen ittiratsızlıklar 
tatbikatta bir çok güçlüklere sebep olmaktadır. Esasen Memurin ve Teadül kanunları, memurların 
hukukî ve idarî vaziyeti ile maaşların tabi olacağı umumî esasları vaz ve tayin eden kanunlar olduğu 
cihetle her vekâletin bu esaslar dahilinde olmak şartile kendi memurları için, kendi fonkisyonu 
icaplarına göre, hususî kanunlar vücuda getirmesi zarurî ve mantikî addedilmiş ve yukarıda zikri 
geçen ana kanunlarda da bu icap ve imkân kabul olunmuştur, işte merbut kanunun teklifine saik 
olan cihet birinci derecede bu icap ve zaruret, ikinci derecede de tatbikattan hasıl olan tecrübeler 
neticesinde, Maarife ait kanunların bazı cihetlerce bu günkü ihtiyaç ve zaruretleri karşılamaya kâfi 
olmadığının ve binaenaleyh tadile muhtaç bulunduğunun anlaşılmasıdır. İşte teklif olunan kanun 
ile bir taraftan maarif memurlarının meslekî hususiyetlerini, idare, hukuk ve disiplin itibarile, Memu
rin kanunundaki esaslarla ahenkli bir hale getirmek, diğer taraftan muallimlerin maaş ve terfi itibarile 
olan hususî vaziyetlerini Teadül Kanununun umumî ahkâmına ithal etmek ve üçüncü bir maksat 
olarak da mevcut maarif kanunlarının bazı maddelerini bu günkü şeraite daha uygun bir hale getirmek 
gayeleri istihdaf olunmaktadır. 
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Teklif edilen kanunun 1. maddesi yukarıda arzedilen maksatları ifade eden bir mukaddeme 

mahiyetindedir. 
Madde 2 — Orta tedrisat muallimlerinin meslekî vaziyet ve inkisamları ile mesai- saatlerini 

tesbit etmektedir. Mevcut orta tedrisat muallimleri kanununda bu cihetler kâfi bir vuzuh ve 
kayitlerle tayin edilmemiş olduğundan tatbikatta daima güçlük çekilmiştir. Hele muallimlerin 
haftalık ders saatlerinin tesbit edilmemiş olması yüzünden bir hayli müşkülâta uğranmakta, bazan 
muallimler arasında müsavata uymaz hallerin vaki olmasının önüne geçilememektedir. 2. madde ile 
13. madde devamı hiç şayanı arzu olmıyan bu lâyıksız vaziyete nihayet vererek muallimler aras-
sında vazife tevziinin müsavata daha uygun bir tarza getirmesini mümkün kılacaktır. 

Ticaret ve san'at gibi mesleklere ait mekteplerin umumî malûmat dersleri muallimlerinin vazi
yeti şimdiye kadar hiç bir kanunla tesbit edilmemiştai, 3. Madde bunların* vaziyetlerini tayin et
mektedir. 

4, 7 ve 11 ve 12. maddeler muallimlerin maaş teadülü kanununa nazaran vaziyetlerini ve kıdem 
müddetlerini tayin ve bunun tatbikatına dair ahkâmı ihtiva etmektedir. Orta tedrisat muallimleri 
kanunu ile maarif teşkilâtı kanununda maaşların yalnız kıdem esasına göre ve her üç senede bir 
kendiliğinden artması esası kabul edilmiştir; muahhar ve umumî olan teadül kanunu ise bu esasın 
tatbikına imkân vermiyecek bazı ahkâmı ihtiva ettiğinden muallimlerin maaş vaziyetlerini teadül 
kanunu esaslarına tamamen uygun bir hale getirmek için 8. madde ile ehliyet ve iktidar esası tas
rih edilerek münhasıran kıdeme müstenit terfi: usulü kaldırmıştır. 

Eldeki mevzuata göre bu gün yüksek tahsil görmüş bir gencin orta tedrisat muallimliğine 
«stajiyer» olarak ayda yirmi lira aslî maaş ile girmesi icap etmekte, halbuki teadül kanunu bu 
vaziyetteki kimseleri on ikinci dereceye ( ayda 25 lira maaş ) ithal eylemekte olduğundan teklif 
edilen kanunun 6 inci maddesi ile muallimlerin "staj , , vaziyetleri yeni kanunî şeraite tamamen 
uygun bir hale getirilmiştir. 

9 uncu maddede ecnebi memleketlerde yüksek derecede ikmali tahsil edenlerin teadül kanunu 
mucibince haiz oldukları hukuktan muallimlerin nasıl istifade edeceklerini tayin eylemektedir. 

Muallimlik haricinde bulunan Devlet memurlarına, icabında, ilâve olarak verilecek muallimlik 
ücretleri hakkında halen mer'i olan kanunî ahkâm maksadı tamamile temine ve müsavat dairesin
de vazife tevziine müsait olmadığı için tadil ve tebdili lüzumlu görülmüş, bunun için 14 üncü mad
dedeki esas kabul olunmuştur. 

16 - 22inci maddeler ilk tedrisat muallim ve muavinlerinin teadül kanununa göre maaş va
ziyetlerini ve terfilerine ait esaslar ile, buna müteallik muameleleri tesbit etmektedir. Bunların 
umumî esasları orta tedrisat muallimlerine ait ahkâmın aynıdır. Yalnız 22 inci maddede hususî 
vaziyette bulunan muavinler için bazı ahkâm vazedilmiştir. ^ 

Muallimlerin teşvik ve takdirleri için bu günkü mevzuattaki ahkâm kâfi derecede kuvvetli 
görülmediğinden bunu daha müsmir bir hale getirmek maksadile 23 üncü maddedeki esasların 
vaz'ına lüzum görülmüştür. 

Teklif edilen kanunun 26 ve 35 inci maddeleri muallimlerin cezalan hakkındadır. Tesbit edilen 
cezalar esas itibarile memurin kanununun kabul ettikleridir ve tecziye prensipleri de yine ayni 
kanundaki prensiplerdir. Yalnız 37 inci maddede tasrih edildiği gibi, burada muallimlerin münha
sıran meslek ve disiplin noktai nazarından olan suç ve cezalan tayin edilmiştir. Bu sebeple me
murin kanununda derpiş edilmiyen "ders ücreti kesilmesi,, şeklinin kabulüne lüzum görülmüştür. 
Mazeretsiz bir saat dersine girmiyen muallimin maaşından bu dersine düşen ücretin, bir gün 
nöbetine .gelmiyen de bir günlük maaşının kesilmesi en tabiî bir adalet icabı olduğu halde eldeki 
mevzuat ile bunun tatbikında bir takım fazla merasime lüzum görülmekte ve bu yüzden bu ceza
nın tatbiki müşkül olmaktadır. Teklif edilen kanunda bu cihetler derpiş olunarak ona göre ah
kâm konmuştur. 

Ceza veren makamlar tesbit edilirken cezanın mahiyeti, derecesi ve neticeleri nazarı dikkate 
alınarak tecziye salâhiyeti bu esaslara göre derece derece yüksek makam ve heyetlere bırakılmıştır. 

Memurin kajıunu vilâyet memurları için vilâyet inzibat meclislerini, merkez memurları için 



merkez inzibat meclisini kabul etmektedir. î lk mektep muallimleri merkezden tayin olunduğundan 
şimdiye kadar diğer memurlar gibi bunlar hakkında da inzibatî ceza merkez inzibat komisyonunca 
hükmolunuyordu. ilk mektep muallimlerinin adedi on üç binden fazla olduğundan bütün bunlara 
ait muamelelerin merkez inzibat komisyonunca bakılması çok güç olmaktadır. Bunun için vilâyet
lerde maarif inzibat komisyonları vücuda getirilmiş ve bu sayede ilk mektep muallimlerinin inzi
batî işlerinin daha çabuk görülmesi temin kılınmıştır. 

Bu komisyonun vazifeleri lâyihanın 42. 43. 44 üncü maddelerinde tasrih edilmiştir. 

Maarif Encümeni mazbatası 
T.Jİ.M.M. 

Maarif Encümeni s 

Karar No 14 26 , IV - 1930 
Esas No 1/631 

Yüksek Reisliğe " • 
î lk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyelerine dair olarak Encümenimize havale 

buyrulankanun lâyihası mütalea ve tetkik olundu : 
Muallimlerin tabi olacakları maaş derecelerile terfi ve tecziyeleri hakkındaki hükümler 

şimdiye kadar muhtelif kanunlarda münderiç olup bazan bu hükümlerin yekdiğerile irtibatı mev
cut olmadığından ve bazan da o ahkâmın bu künkü ihtiyaçlara da muvafakati bulunmadığından gerek 
ilk gerek orta mektepler muallimlerinin maaş derecelerile terfileri, taltif ve tecziye şekilleri hak
kındaki hükümleri bir kül halinde toplıyan böyle bir kanun lâyihasının vücude getirilmiş olma
sı esas itibarile tasvip edildi. 

Hükümet lâyihasındaki birinci madde son maddede dahi tekrar edilmiş hükümleri ihtiva etti
ğinden tayyolunmuştur. 

Orta mektep muallimlerini daimî ve serbest olmak üzere iki kısma ayıran ikinci madde en-
cümenimizce birinci madde olarak tesbit edilmiş ve daimî ile serbest denilen muallimlerin mek-
teplerdeki vaziyetleri değişik olmadığından böyle biç.ta'ksime lüzum görülmiyefek menşeleri iti
barile ayrı derecelere tabi olan sınıf ve atelye muallimlerinin teadül derecelerini gösteren cet
vellerin dercile iktifa olunmuştur. 

Kezalik orta ve ilk mektep muallimleri arasında müşterek olan hükümler bir fasıl altında b i r 
leştirilerek bunların ayrı bulunmasından dolayı tekerrür eden maddeler tayyolunmuştur. 

Maarif teşkilâtı kanunile orta ve ilk tedrisat muallimlerinin tabi oldukları kanunlarda sara
haten mevcut olan bazı ahkâmı muhtevi maddeler de kezalik tayyedilmiştir. 

î lk tedrisat muallimlerinin teadül derecesi teklif edilen lâyihanın İ7 inci maddesince 16 dan baş
ladığı halde encümenimiz 15 inci dereceden başlamayı ve teadül derecelerini bu suretle yürüterek 
yedinci dereceye kadar çıkarmayı muvafık görmüştür. 

Çünkü: maaşların teadülü hakkındaki kanunda esasen orta tahsili ikmal etmiş olanların Devlet 
memurluklarına 15 inci dereceden başlıyabilecekleri musarrahtır. Halbuki ilk tedrisat muallimleri 
muallim mekteplerinde orta mektepten iki sene fazla ders görmektedirler. Kendilerinden iki sene 
az tahsil görenler Devlet memurluklarına 15 inci dereceden girdikleri halde ilk mektep muallimle
rinin bir derece aşağıdan hizmete dahil olmaları hakka ve muallimlik meslekinin muhtaç olduğu 
rağbete muvafık görülmemiştir. 

Arzedilen mütalealara istinaden husule gelen muaddel lâyiha encümenimizce müttefikan, kabul 
edilmiştir. 
Mf. En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza 

Erzurum Sivas A. Karahisar Çankırı Konya Trabzon 
-Nafi Atuf l.Alâettin îszet Ulvi Talât Naim,..Hazim Abdullah B. müza-

Âza Âza Âza kerede bulunma-
TÎam&i Fazıl Ahmet Dr. Ö. Hakkı mistir 



Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

M. K. M. Encümeni 
Karar No. 9 15/V/1930 
Esas No. 1/631/14 

Yüksek Reisliğe 

ilk ve Orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyelerine dair olan ve Maarif Encümeninin tetki-
kından sonra encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası Hükümetin ve maarif encüninin esbabı 
mucibe mazbatalarile birlikte Maarif Vekili Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere oludu. 

Esas hatları itibarile Memurin Kanunu ahkâmına muvazi hükümleri ihtiva eden kanun lâyihası 
meslekî talimin hususiyetine göre bazı tadilât icrasile kabul ve aşağıdaki şekilde tanzim olunmuştur. 

Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
M. K. M, En. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 

Tekirdağ Kayseri Konya S. Asaf Hamdı Sait 
M. Fayık Ahmet Hilmi Âza Âza Âza 

Osman M. Kâzım 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B.M.M. 

Bütçe Encümeni 
Karar No. 149 2 - V - 1930 
Esas No. 1/631 

Yüksek Reisliğe 

i lk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyelerine dair olup encümenimize havale buy
rulan kanun lâyihası ile Maarif ve Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni mazbataları tetkik ve 
mütalea olunarak; lâyiha içerisinde bulunup encümenimizi alâkadar eden ve aşağıda arzolunan 
maddelerin tetkikile iktifaya karar verilmiştir: 

Madde 1 — Bu madde orta tedrisat muallimlerinin dahil olacakları maaş derecelerile terfileri 
için lâzım olan kıdem müddetini göstermektedir. Bu günkü muallim mevcudu kadro mucibince 
2170 olup bu adette maharet muallimleri dahildir. Hakikî mevcut bu miktardan azdır. Derecelere 
tevezzü - normal nisbet haricinde olmak üzere daha çok aşağı derecelerde görülmektedir. Mese
lâ, beşinci altıncı derecelerde beşer muallim varken on ikinci derecede 650 muallim görülmekte
dir. Bu mevcuda nazaran üç sene sonra umumî terfi farzolunsa verilecek fark 150000 küsur lira
dır. Halbuki bunların cümlesi gerek konulan terfi şartları ve gerekse diğer nisbetler dolayısile 
terfi edemiyeceğinden %20 bir farkla üç sene sonra 110-120 bin liralık bir fark ödemek icap ede
cektir. % 20 fark asgarî hesap edilmiştir. Bu müddet zarfında alınacak yeni muallimleri kabul 
edilen azamî kadro miktarı ihtiva etmektedir. Diğer üç sene için de bu miktarlardan biraz fazla 
fark kabul etmek lâzımdır. 

Bu maddenin portesi bir de azamî hesabile göz önüne getirilirse şu neticeye varılır: Italyanın 
nüfusuna nisbetle okuttuğu talebenin bizde de okudulduğunu farzetsek 80 000 talebe kabul 
etmelidir. Buna 5 000 muallim lâzım olduğuna ve elde 2 000 muallim bulunduğuna göre senede 
•800 muallim kadroya ilâve mümkün olursa terfi cetveline göre onuncu sene nihayetinde 
( 850 000 ) lira kadar bir terfi farkı vermek lâzımdır. Halbuki mektep binası için, muallim ye
tiştirmek ve diğer şartlar düşünülürse bu nisbette yürümek imkânı bulunmıyacağı neticesine va
rılır. Diğer cihetten varidatta vüs'at olmadığı takdirde kadroya alınacak muallim adedinde dijt-
kat ve ihtiyatla hareket edileceği cihetle hiç bir vakit tahammülü kabil olmıyan bir yük karşı
sında kalmmıyacaktır. Zira her üç'senede bir büyük meclisçe tetkik olunacak azamî kadro he-



Sabında malî vaziyeti derpiş etmek mümkün olacaktır. Bu sebepler dolayisile birinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Maharet muallimlerine taallûk eden bu maddenin hesabı yukarıda arzolunduğu 
üzere diğer muallimlerle birlikte yapılmıştır. Yalnız en yüksek derecenin 8 den 7 ye çıkarılması 
bu muallimlerin muallim mektebi mezunlarından alınmakta olduğu ve bunlar aleyhine derece 
farkı kabulü muvafık bulunmadığı noktasındadır. 

MADDE 3 — Bu madde lise sınıflarında her muallimin alacağı ders miktarını artırmak ve ilâ
ve muallimlik yerine ders ücreti ihdas etmek itibarile tasarrufa yarar hükümleri ihtiva eyle
mektedir. Bu ücretler ilâve muallimlere verilmekte olan fazla paradan bütçe lehine 
nisbeten çok farklı bulunmakta olup azamî kadro miktarında dahildir. 

Madde 7 — Orta tedrisat mekteplerinin müdür ve muavinlerine muallimlik maaşlarından başka 
verilecek olan ücretleri gösteren bu madde bu sene bütçesile kabul edilen miktarlara yakın bir 
farkla teklif olunmaktadır. Müdür ve muavinlerine idare vazifeleri ve vaziyetleri düşünülerek 
bu miktarlar çok görülmemiş ayni zamanda kadro ile tayin edilebilecek azamileri ihtiva eylemek 
itibarile kabul olunmuştur. 

Madde 9 — Bu madde ilk tedrisat muallimlerinin dahil olacakları derecelerle terfi müddetlerini 
göstermektedir: 

Bu günkü muallimlerin adedi 10855 olup bunların derecelere tevzi ve üç sene sonra terfileri 
hesap edilerek kendilerinin tamamen terfileri farzolunduğu takdirde 660 bin küsur lira fark ver
mek icap edeceği neticesine varılmıştır. Halbuki bu muallimlerden bir çoğu tasfiyeye tabi olacağı 
ve normal terfilerde bile asgarî % 20 tenzilât yapılabileceği cihetle burada % 40 indirilmek sure-
tile 380 bin lira terfi farkına ihtiyaç hasıl olacaktır. 

Bu madde mucibince hususî idarelere tahmil edilecek yükün azamî sikleti ne olabileceğini yine 
farz ile hesap etmek icap ederse: 

Nüfus Okuma çağında Okuyan Okumıyan 
Şehirde 3,305,000 330,000 254,000 75,000 
Köyde 11,354,000 1,035,000 203,000 831,000 

14,659,000 1,365,000 457,000 906,000 
50 talebeye bir dersane hesabile okumıyan çocuklara nazaran 18 bin küsur dersaneye ihtiyaç ola

cağı, dersaneleri birleştirme neticesi bundan bin küsur tenzil edilerek 17,000 muallime lüzum 
görüleceğini senede 1700 muallim çıkarmak mümkün olduğu takdirde (ki yukarıda arzolunduğu 
üzere bu muallimlerin yetiştirilmesi bir çok şartlara bağlıdır.) Bunların üç senede bir terfileri hesap 
olunarak 10 uncu sene nihayetinde 2 milyon lira kadar bir derece farkı ödemek icap edecektir. 

Hlbuki yine birinci madde vesilesile orzolunduğu üzere kadroya alınacak muallim adedinin 
tahdidi suretile her vakit tahammül harici vaziyetlerin önüne geçmek mümkün olabilecektir. 
Muallim adedi yekûnuna nazaran 10 - 15 sene arasında tevazün edecek tergi farkları çok görülme
miştir. 

Hususî idarelerin malî vaziyetleri esaslı surette teemmüle muhtaç olmakla beraber bu meselenin 
her halde hal edileceğini ve gerek tensik neticesi ve gerekse zamanen hasıl olacak inkişaf dolayısile 
terfi farkları ödendikten başka muallim adetlerinin vasi nisbette arttırılıp medenî memleketlere 
yakın bir tahsil nisbeti elde edeceğimizi ümit doğru olur. 

Gerek birinci madde dolayısile ve gerekse bu maddenin malî netayicini ararken yapılan hesaplar 
takribi olmakla beraber azamî hed itibarile emniyete şayandır. Tahsili tamim ve tevzi yolunda 
ihtiyar edilecek diğer masraflara nazaran bu terfi farkları denilebilirki mütevazıdır. 

Başka bir rütbe veya yüksek dereceli memuriyeti olmıyan muallimlere bu yolda bir istikbal 
göstermekte irfan mesleği namına zaruret vardır, maddede yazılı derecelere gelince bunların Hükü
metin teklifi veçhile 16 dan başlaması hassaten hususî idarelerin bu günkü vaziyeti dolayısile 
zarurî görülmüş ve ancak son derece Maarif ^Encümeninin kabul ettiği gibi 7 olarak tesbit edil
miştir. Bu suretle üçer sene fark ile 27 sene zarfında bir muallim 7 inci dereceye çıkmış buluna
caktır. Bu vaziyet millî servetin kâfi derecede arttığı bir zamanda ilk mektep muallimlerinin 



lebine yeni bir teşebbüsü icap ettirecek derecede kabul olunmaktadır. 
MADDE 10 — îlk tedrisat muallim muavinlerinin derecelerinden bahseden bu madde ayneıi 

kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE — 1930 bütçesi Yüksek Meclisten çıkmış bulunduğu için bu muvakkat 

maddenin 3 üncü maddedeki hükmü ikmal etmek üzere ilâvesine lüzum görülmüştür. 
Müstaeelen müzakere ve kabulü Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe En. Reisi 
' İstanbul 

Fuat 
Âza 

Alâziz 

H. Tahsin 
Niyazi Asım 

Kütahya 
Âza 

Rs. V. 
Bursa 
Muhlis 

Âza 
Erzurum 

H Aziz 

M. M. 
G. Antep 

Remzi 
Âza 

İsparta 

jtîTf] v r - . ~ , , 

Âza 
Aydın 

Mühendis Milat 

Âza 
Konya 

Âza 
Burdur 

Vahit 
Âza 

Niğde 

Faik 

Âza 
Diyarbekir 
Rüştü 

Âza 
Bursa 

Dr. Ş. Lûtfi 

Hükümetin teklifi 

tik ve orta tedrisat muallimlerinin terfi 
ve tecziyeleri hakkında kanun lâyihası 

Kısım : 1 - Terfi 
1 — Orta tedrisat muallimleri 

MADDE 1 — 499 numaralı orta tedrisat mu
allimleri kanununun ve 482 numaralı ilk mektep 
muallim ve muavinleri kanununun ve 786 numa
ralı maarif teşkilâtına dair kanunun ve onun zeyli 
olan 832 numaralı kanunun orta ve ilk tedrisat 
muallimlerinin terfi ve tecziyelerine taallûk «eden 
maddeleri aşağıda gösterildiği veçhile tadil edil
miştir. 

MADDE 2 — Orta tedrisat muallimleri "dai
mî,, ve "serbest,, olmak üzere iki kısımdır : 

1 - Daimî muallimler, orta dereceli mekteplerde 
( Lise, muallim mektebi, orta mektep ) muhtelif 

Maarif Encümeninin tadili 

îlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziye
leri hakkında kanun 

Kısım: 1 - Orta tedrisat muallimleri 

MADDE 1 — Orta tedrisat muallimleri kanu
nunun 3 ve 7 inci maddeleri hükümlerine tevfikan 
orta tedrisat mektepleri muallimliğine intisap eden
lerin dahil olacakları maaş dereceleri ile bir 
dereceden daha yüksek bir dereceye geçmek için 
lâzım olan kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir: 

Teadül derecesi Kıdem müddeti 
12 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 

1 (Sene staj) 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

25 sene sonunda 
MADDE 2 — En az orta mektep derecesinde 

bir t mektepten mezun olup 
tik, musiki, tabahat 
atölye muallimliği 

biçki, 
da resim, elişi, jimnas-
dikiş gibi dersler için 

şehadetname veya ehliyetname-



Memurin kanunu Muvakkat En
cümeninin tadili 

Uk ve Orta Tedrieat Muallimlerinin Terfi 
ve teçziyelri hakkında kannn 

Kısım — I 
Orta tedrisat muallimleri 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — Aynen yalnız 12 İnci dere
ce 3 sene kıdem müddeti 

Bütçe encümeninin tadili 

İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkında kanun 

Kısım - 1 Orta tedrisat muallimleri 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — Enaz orta mektep derece
sinde bir mektepten mezun olupta resim, elişi 
jimnastik, musiki, tabahat, biçki, dikiş gibi 
atelye muallimliği şahadetnamesi veya ehliyet-
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ilimlere ve lisanlara ait dersleri okutan muallim
lerdir. 

2 - Serbest muallimler, orta dereceli mektep
lerde resim, elişi, jimnastik, musikî tabalıât, biç
ki ve dikiş gibi san'at ve maharete taallûk eden 
dersleri veren muallimlerdir. 

Gerek daimî ve gerekse serbest muallimler 
haftada azamî on sekiz saat ders okutmakla mü
kelleftirler.- Ancak uhdesinde müdürlük ve mu
avinlik bulunan muallimler haftada azamî on 
iki saata kadar ders okutmakla mükellef tutulur
lar. 

MADDE 3 — Ticaret ve san'at gibi meslekle
re ait mekteplerin umumî malûmata taallûk eden 
derslerini okutan muallimler, menşeleri müsait ol
mak şartile, bulundukları mektebin sınıfına gö
re teadül derecesine girer ve maaş alırlar. Yalnız 
bu nevi vazifelerle orta tedrisat lisan muallimle
rine ayrılmış olan maaşlı vazifelerde Vekâlet lü
zum gördükçe bütçedeki tahsisatı 13 üncü madde 
mucibince ders başına ücret şeklinde vermek su-
retile muallim kullanabilir. 

MADDE 4 — Daimî muallimlerin, maaşların 
teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanun muci
bince dahil olacakları maaş dereceleri ile bir de
receden ,daha yüksek bir dereceye geçmek için lâ
zım olan kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir: 

sini haiz olanların orta tedrisat mekteplerinde 
muallimliğe intisap ettikleri takdirde dahil olacak
ları maaş dereceleri ile bir dereceden daha yüksek 
bir dereceye geçmek için lâzım olan kıdem müddet
leri aşağıda gösterilmiştir: 

Teadül derecesi Kıdem müddeti (sene) 
15 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 

1 (sitaj) 
2 
3 
3 ; • : • : ; 

4 İ :\ : ' : ; ' 
4 ' • • • ' . , ; ' : 

4 - < I 
4 
26 sene sonunda 

MADDE 3 — Orta tedrisat mektepleri mual
limlerinden lise sınıflarında ders alanlar haftada 
azamî 15, diğer orta derecedeki sınıf ve mek
teplerde ders alanlar haftada azamî 18 saat ders 
okutmakla mükelleftirler. Lise sınıflarında dersi 
olan muallimlerin ders saatleri on beşten eksik 
olduğu takdirde orta derecedeki sınıf ve mek
teplerde verilecek derslerle bu saat miktarı on 
beşe iblâğ edilebilir. Bunun haricinde ders alan 
orta tedrisat muallimleri ile - kanunî şartla
rı haiz olmak üzere - orta > -tedrisat mek
teplerinde ders deruhte eden muallim 
memur ve mütekaitlere haftada her saat ders için 
ayda maktuan sekiz lira ücret verilebileceği gibi 
Maarif Vekâleti lüzum gördükçe ecnebi lisan 
muallimi için kadrosunda ayırdığı maaş mukabi
linde bu şekilde ecnebi lisan muallimi dahi kul
lanabilir. Bu ücretler müktesep hak teşkil etmez
ler. 

Uhdelerinde müdürlük, muavinlik bulunan 
muallimler haftada azamî on iki saat kadar ders 
okutmakla mükellef tutulurlar. 

MADDE 4 — İlk vazifeye sitajiyer olarak baş
lanır. Sitaj senesi sonunda ehliyet ve tedris ka
biliyeti talim sicili ve teftiş raporu ile sabit olan 
sitajiyerler muallim unvanını alırlar. Meslekte 
kidem muallim unvanı alındığı tarihten hesap edi
lir. Muallim muavani alınmadıkça terfi edilemez ve 
iki sene zarfında muallim unvanını alamıyan si-
tajyerlerin vazifesine nihayet verilir, 
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MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

namesini haiz olanların orta tedrisat mekteple
rinde muallimliğe intisap ettikleri takdirde 
dahil olacakları maaş derecelerile bir dereceden 
daha yüksek bir dereceye geçmek için lâzım 
olan kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Derece Kıdem müddeti sene 
15 
15 

. 1 4 
13 

* 12 
11 
10 

9 
8 
7 

1 Staj 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

25 Sene so
nunda 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 
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Teadül derecesi. 

12 
12 
11 
10 

9» 
8 
7, 

6 
5 

4 

Kıdem müddetti (sene) 
1 (staj) 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

25 sene sonunda. 
MADDE 5 — Serbest muallimlerin, maaşların 

teadülü hakkındaki kanunun tcsbit ettiği derece
lerden hangilerine girecekleri ve bir dereceden 
daha yüksek bir dereceye geçmek için lâzım olan 
kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir: 

Teadül derecesi Kıdem müddeti (sene) 
15 1 (staj) 
15 , 2 
14 3 
13 3 
12 4 
11 4 
10 4 

9 4 
8 26 sene sonunda. 

MADDE 6 — Kıdem, meslekte ilk vazifeye 
başlama tarihinden hesap edilir. Ancak ilk sene 
«staj» senesi addolunur. Staj senesi sonunda ehli
yet ve tedris kabiliyeti, talim sicilli ve teftiş ra
poru ile sabit olan stajiyerler «muallim» unvanını 
alırlar. Bu suretle muallim unvanı alınmadıkça 
terfi edilemez. Ve üç sene zarfında muallim un
vanını alamıyan stajiyerlerin vazifelerine nihayet 
verilebilir. 

MADDE 7 — Bir muallimin bir kıdem devresinin 
tam sayılması, o muallimin, o devre içinde inkıtasız 
olara maarif hizmetlerinde bulunmasına bağlıdır. Bir 
muallimin, kendi isteğile, maarif hizmetleri haricin
de geçireceği müddet kıdemine zammolunur. Bu 
suretle maarif hizmetinden çıkmış olanlar tekrar 
muallimliğe döndükleri zaman evvelce ayrıldıkları 
dereceye girerler. (Askerlik hizmeti ile meb'usluk 
bu hükümden müstesnadır.) Ancak Maarif Vekâleti
nin müsaadesile memleket haricinde tedrisat işile 
meşgul olan veya hususî mekteplerde muallimlik 
eden meslek mensuplarının bu hizmetleri müddeti 
kıdemlerine zammolunur. 

MADDE 5 — Türkiyede yüksek tahsilini bitir
dikten sonra ecnebi memleketlerde tahsilleri
ni ikmal edenler ibraz ettikleri tahsil vesikaları 
Maarif Vekâletince tasdik olunduğu takdirde ilk 
defa mesleğe giriyorlarsa teadül kkanununun 
kanununun yedinci maddesi mucibince 10 uncu 
dereceye girerler. Muallimlikte herhangi bir kı
dem derecesine geçtikten sonra ecnebi memleket
lerde ikmali tahsil etmişler ise devam ettikleri 
müesseselerin normal tahsil müddetleri ayrıca kı
demlerine zammedilir. 

MADDE 6,.:— Orrta tedrisat muallimlerinin 
terfi muameleleri her sene ağustos nihayetine ka
dar ikmal edilir. Ve her muallimin girdiği dere
cenin kıdemi eylülün birinci gününden itibaren 
başlar. Her sene terfi eden muallimlerin sene, ay 
ve gün hesabile kıdem cetvelleri resmî gazete ile 
ilân olunur. 

MADDE 7 — Orta tedrisat mektepleri müdür 
ve muavinlerine muallimlik maaşlarından başka 
teadül kanununun 5 inci maddesi mucibince idarî 
vazifelerine mukabil aşağıda azamî hadleri göste
rilmiş olan ücretler verilir. 

Leylî ay- Neharî ay
da ücret lira da ücret lira 

Orta mektep müdürleri 80 50 
Orta mektep muavinleri 50 35 
Muallim mektepleri mü

dürleri 90 60 
Muallim mektepleri mu

avinleri 60 40 
Lise müdürleri 100 70 
Lise muavinleri 60 50 
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MADDE 5 — Aynen 

MADDE 6 — Aynen 

MADDE 7 — Aynen 

MADDE 5 — Türkiyede Yüksek tahsilini 
bitirdikten sonra Ecnebi Mekteblerde tahsille
rini ikmal edenler ibraz ettikleri tahsil vesika
ları Maarif Vekâletince tasdik olunduğu tak
dirde ilk defa mesleğe giriyorlarsa teadül ka
nununun yedinci maddesi mucibince 10 uncu 
dereceye girerler. Muallimlikte her hangi bir 
kidem derecesine geçdikten sonra ecnebi 
memleketlerde ikmali tahsil etmişler ise devam 
ettikleri müesseselerin normal tahsil müddetleri 
ayrıca kıdemlerinde hesap edilir. 

MADDE 6 — Aynen kabul 

MADDE 7 — Aynen kabul 
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MADDE 8 — Orta tedrisat daimî ve serbest 
muallimlerinin terfilerinde asıl olan kıdemle bera
ber ehliyettir Bir derecenin kıdem müddetini ikmal 
etmiş bulunan muallimlerden ehliyet ve iktidarı 
talim sicilleri ve müfettiş raporları ile sabit olanlar 
daha yüksek dereceye terfi ederler. Ancak müsavi 
şeraiti haiz olanların terfilerinde kıdemler veya 
gün hesabile tayin edilerek terfi sıralar, tesbit 
olunur. 

MADDE 9 — Türkiyede yüksek tahsili bitir
dikten sonra ecnebi memleketlerde muvaffakiyetle 
ikmali tahsil edenle]', ibraz ettikleri tahsil vesika
ları Maarif Vekâletince tasdik olunduğu takdirde 
ilk defa mesleke giriyorlar ise Teadül Kanununun 
7 inci maddesi mucibince 10 uncu dereceye girerler. 
Muallimlikte herhangi bir kıdem derecesine geçtik
ten sonra ecnebi memleketlerde ikmali tahsil etmiş
ler ise ecnebi memleketlerde devam ettikleri müesse
selerin normal tahsil müddetleri kıdemlerine zam
medilir. 

MADDE 10 — Serbest muallimlerden, tam bir 
orta tahsilden sonra yüksek derecede meslek tahsili 
görmüş olanlar, yahut ecnebi memleketlerde mes
leklerine ait ihtisas müesseselerinde tahsillerini 
ikmal etmiş olup ta tahsil vesikaları Maarif Vekâ
letince kabul olanlar işbu kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince daimî muallimler gibi maaş alır ve terfi 
ederler. 

MADDE 11 — Orta tedrisat daimî ve serbest 
muallimlerinin terfi muameleleri her sene ağustos 
nihayetine kadar ikmal edilir. Ve her muallimin 
girdiği derecenin kıdemi eylülün birinci gününden 
itibaren başlar. Her sene terfi eden muallimlerin 
sene ay ve gün hesabile kıdem cetvelleri resmî 
gazete ile ilân olunur. 

Kısım : 2 - tik tedrisat muallimleri 

MADDE 8 — İlk tedrisat muallimleri iki kı
sımdır : 

I - Muallim mektepleri mezunları, veya orta 
tahsili ikmal ederek umumî ve meslekî derslerden 
imtihan geçirmek suretile muallimlik şehadetna-
mesi almış olanlar veyahut yüksek mektep mezun
larından ilk mekteplerde muallimlik ve baş mual
limlik edenler. Bunlara « muallim » unvanı verilir. 

842 numaralı kanun mucibince « muallim » un
vanı almış olanlar da yukarıdaki kısma dahildir
ler. 

IE - Orta mektep tahsilini ikmal ederek ilk 
mekteplerde muallim vazifesini görenler. Bunlara 
« muallim muavini » adı verilir. 

MADDE 9 — İlk tedrisat muallimlerinin, ma
aşların teadülü hakkındaki kanun mucibince da
hil olacakları dereceler ile bir dereceden daha 

Yüksek bir dereceye geçmek için lâzı molan 
İadem, müddetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Teadül derecesi Kıdem müddeti (sene) 
15 3 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 

7 

3 
3 
4 

25 sene sonunda 

MADDE 10 — İlk tedrisat muallim muavinleri
nin maaşların teadülü hakkındaki kanun mucibin
ce girecekleri dereceler ve bir dereceden daha 
yüksek bir dereceye geçmek için lâzım olan kıdem 
müddetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Teadül sınıfı ' Kıdem müddeti 
19 4 sene 
18 4 
17 '•• 8 sene sonunda 

MADDE 11 — İlk tedrisat muallim ve mua
vinlerinin terfilerine ait muameleler her sene ağus
tos sonuna kadar ikmal edilmek ve terfiler gele
cek eylülden başlamak lâzımdır, bunun için ma
arif müdürleri her sene kendi vilâyetleri dahilinde 
terfi etmeleri icap eden muallim ve muallim 
muavinlerinin terfi' cetvellerini 16 inci madde-



kısım — II 
İlk tedrisat Mnallimleri 

MADDE 8 — Aynen MADDE 8 — Aynen kabul 

MADDE 9 — Aynen 

MADDE 10 — Aynen 

MADDE i l — Aynen 

MADDE 9 — İlk tedrisat muallimlerinin 
maaşların teadülü hakkındaki kanun mucibince 
dahil olacakları dereceler ile bir dereceden 
daha yüksek bir dereceye geçmek için lâzım 
olan kıdem müddetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Kıdem müddeti 
Derece Sene 

16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 

MADDE 10 -

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

27 sene sonunda 
— Aynen kabul 

MADDE i l — Aynen kabul 



I** 

MADDE 12 — Halen muvazzaf bulunan mual
limlerin, aslî vazife itibarile, bulundukları sınıf 
ve derecedeki müktesep hakları mahfuzdur. Ancak 
bulundukları dereceler kıdemlerine nisbetle yüksek 
olanlar o derecenin kıdemini dolduruncıya kadar 
terfi edemezler. Kıdemleri bulundukları dereceden 
yüksek olanların, terfileri 8 inci madde hükmüne 
tevfikan icra edilir. 

MADDE 13 — Orta tedrisat daimî ve serbest 
muallimlerinin haftalık azamî ders saatleri 2 inci 
maddede gösterilmiştir. Bunun haricinde ders 
alan muallimler, haftada her fazla saat için ayda 
maktuan sekiz lira ücret verilir. Bu fazla ücretler 
müktesep hak teşkil etmezler. 

Bir muallime bu suretle verilecek fazla saat 
miktarı haftada on saati geçmez. 

MADDE 14 — Maarif teşkilâtına dair kanunun 
10 uncu maddesine tevfikan muallimlikten gayri 
Dövlet .hizmetlerinde bulunan bir zat ilâve olarak bir 
muallimlik verildiği takdirde okutacağı derse ait 
ücret 13 üncü maddede gösterilen hesap üzerinden 
verilir. 

MADDE 15 — Orta tedrisat mektepleri müdür 
ve muavileri 789 numaralı maarif teşkilâtına dair 
kanunun 12 inci Teadül Kanununun 5 inci mad
deleri mucibince muallimlikteki kıdemlerine göre 
maaş almakla beraber uhdelerindeki müdürlük ve 
muavinlik vazifelerine mukabil aşağıdak azamî 
hadleri gösterilmiş olan ücretleri de alırlar: 

deki esaslar dahilinde hazırlryarak mart iptida
sına kadar mıntaka maarif eminliğine gönderirler. 
Cetveller bu makamca da tetkik edilerek mart 
nihayetine kadar Maarif Vekâletine takdim olu
nur. Terfi muamelesi Vekâletçe ağustos sonuna 
kadar ikmal edilerek mahallerine tebliğ edilir. 

Maarif müdürleri ile mıntaka maarif eminleri
nin terfi cetvellerini daima mütaleaları ile birlikte 
göndermeleri lâzımdır. Her sene terfi eden mu
allimlerin sene ay ve gün hesabile kıdem cetvelle
ri? mahallî gazetelerle ilân edilir. 

MADDE 12 — Muallim muavinleri imtihan 
geçirerek « muallim » unvanını almadıkça 17 inci 
dereceden yukarı terfi edemezler. Maarif Vekâ
leti lüzum gördüğü zaman altı ay evvelden haber 
vermek suretile bunları mecburî imtihana sevkede-
rek muvaffak olamıyanlan vazifeden çıkarabile
ceği gibi her vakit yerlerine muallim tayin etmek 
suretile onları münasip gördüğü diğer mahallerde 
istihdam edebilir. 

MADDE 13 — İlk tedrisat müfettişleri ilk ted
risat muallimleri gibi derece ve maaş alırlar. 
Orta tedrisat muallimliğinden gelen veya orta ted
risat muallimliği şeraitini ve hukukunu haiz olan 
ilk tedrisat müfettişleri orta tedrisat muallimleri 
gibi derece ve maaş alırlar, gerek birinci ve gerek 
ikinci kısımlardan olan müfettişler teadül kanunu 
mucibince ayrıca müfettişlik tahsisatı da alırlar. 

MADDE 14— Uhdelerinde baş muallimlik gibi 
idarî vazife bulunan ilk mektep muallimleri teadül 
kanununun 5 ve 789 numaralı Maarif teşkilâtı 
kanununun 13 üncü maddesi mucibince ayrıca bir 
tahsisat alırlar. 

Kısım : 3 - İlk ve orta tedrisat muallimleri hak
kında müşterek hükümler 

MADDE 15 — Bir muallimin bir kıdem dere
cesinin tam saydması o muallimin o devre içinde 
inkitasız olarak maarif hizmetlerinde bulunmasına 
bağlıdır. Bir muallimin kendi isteği ile maarif hiz
metleri haricinde geçirdiği müddet kıdemine zam-
molunmaz. Bu suretle maarif hizmetinden çıkmış 
olanlar tekrar muallimliğe döndükleri zaman ev
velce ayrıldıkları dereceye girerler. Ancak Ma
arif mesleğinin herhangi bir şubesinde vazife ya
pan muallimlerle meb'us ve asker olan muallimle
rin hizmet müddetleri kıdemlerine zammolunur. 
Kezalik Maarif Vekâletinin müsaadesile memle-
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MADDE 12 — Aynen 

MADDE 13 — Aynen 

MADDE 14 — Aynen 

kısım — 111 
ve orla tedrisat Muallimleri hakkında 

müşterek hükümler 
MADDE 15 — Aynen 

MADDE 12 — Aynen kabul 

MADDE 13 — Aynen kabul 

MADDE 14 — Aynen kabul 

Kısım — 3 
İlk ve orta tedrisat muallimleri hakkında 

müşterek hükümler 
MADDE 15 —Bir muallim bir kıdem derece

sinin tam sayılması o muallimin o devre içinde 
inkitasız olarak maarif hizmetlerinde bulunma
sına bağlıdır. Bir muallimin kendi isteğile maarif 
hizmetleri haricinde geçirdiği müddet kıdemine 
zammolunmaz. Bu suretle maarif hizmetinden 
çıkmış olan tekrar muallimliğe döndünkleri 
zaman evvelce ayrıldıkları dereceye 
alınabilir. Ancak maarif meslekinin her 
hangi bir şubesinde vazife yapan muallimlerle 
mebus ve asker olan muallimlerin hizmet 
müddetleri kıdemlerinde hesap olunur. Kezalik 



- 16 -
Leyli 

Ayda ücret 
Lira 

Orta mektep müdürleri 80 
Orta mektep muavinleri 50 
Muallim mektepleri müdür
leri 90 
Muallim mektepleri mua
vinleri 60 
Lise müdürleri 100 

» muavinleri 60 

Neharî 
Ayda ücret 

Lira 
50 
35 

60 

40 
70 
50 

2 - İlk tedrisat muallimleri 
MADDE 16 — îlk tedrisat muallimleri iki 

kısımdır. 
1 - Muallim mektepleri mezunlarından, veya 

orta tahsili ikmal ederek umumî ve meslekî ders
lerden imtihan geçirmek suretile muallimlik şeha-
detnamesi almış olanlardan, veyahut yüksek mek
tep mezunlarından olup ilk mekteplerde muallim
lik ve başmuallimlik edenler. Bunlara "muallim,, 
unvanı verilir. 

(842 numaralı kanun mucibince "muallim,, 
unvanını almış olanlar da yukarıdaki kısma dahil
dirler. ) 

2 - Orta mektep tahsilini ikmal ederek ilk mek
teplerde muallim vazifesini görenler. Bunlara 
"muallim,, muavini adı verilir. 

MADDE 17 — îlk tedrisat muallimlerinin, 
maaşların teadülü hakkındaki kanun mucibince 
dahil olacakları dereceler ile bir dereceden daha 
yüksek bir dereceye geçmek için lâzım olan kıdem 
müddetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Teadül derecesi 
16 
15 
14 
13 . 
12 
11 
10 
9 
8 

Kıdem müddeti 
3 (Sene) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
25 sene sonunda 

ket haricinde tedrisat işile meşgul olan veya hususî 
mekteplerde muallimlik eden meslek mensupları
nın da bu hizmet müddetleri kıdemlerine zammo-
lunur. 

MADDE 16 — İlk ve orta tedrisat muallimle
rinin terfilerinde esas kıdemle beraber vazifelerin-
deki muvaffakiyetleridir. Bir derecenin kıdem 
müddetini ikmal etmiş bulunan bir muallimin da
ha yüksek bir dereceye terfi edebilmesi şu vesika
larla muvaffakiyetini ispat etmesine mütevak
kıftır : 

A : îlk tedrisat muallimleri, müfettiş raporla-
rile, 

B : Orta tedrisat muallimleri, müfettiş rapor
ları ve talim sicillerile, 

MADDE 17 — Kanunun neşri tarihinde mu
allimlerin esas vazifeleri itibarile bulundukları^ sı
nıf ve derecedeki müktesep hakları mahfuzdur. 
Ancak bulundukları dereceler kıdemlerine nisbet-
le yüksek olanlar o derecenin kıdemini doldurun-
eıya kadar terfi edemezler. 

Muallimlerin taltifi 
MADDE 18 — îlk tedrisat muallim muavinle- j MADDE 18 — îlk ve orta tedrisat muallimle

rinin maaşların teadülü hakkındaki kanun mucibin- rinden vekâletçe emsali arasında hususî bir kıy-
ce girecekleri dereceler ve bir dereceden daha meti haiz görülerek kabul, tasviye veya takdir 
yüksek bir dereceye geçmek için lâzım olan kıdem ! edilmiş bir eser vücuda getirenler takdirname veril-
müddetleri aşağıda gösterilmiştir: j mek veya kıdemlerine zammolunmak suretile taltif 
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MADDE 16 — Aynen 

MADDE 17 — Aynen 

Muallimlerin taltifi 
MADEE 18 — İlk ve <frta tedrisat mual

limlerinden emsali arasında hususî kıymeti haiz 
orijinal bir eser meydana getiren muallimler 
34 ve 37 inci maddelerde yazılı meclis 
ve komisyon mazbatası üzerine bir derece terfi 

Maarif Vekâletinin müsaadesile memleket ha
ricinde tedrisat işiyle meşgul olan veya hususî 
mekteplerde muallimlik eden meslek mensup
larının da bu hizmet müddetleri kıdemlerinde 
hesap olunur. 

MADDE 16 — İlk ve orta tedrisat mual
limlerinin terfiinde esas kıdemle beraber vazi-
felerindeki muvaffakiyetleridir. Bir derecenin 
kıdem müddetini ikmal etmiş bulunan bir 
muallimin daha yüksek bir dereceye terfi 
edebilmesi şu vesikalarla muvaffakiyetini isbat 
etmesine mütevakkıftır. 

A - İlk tedrisat muallimleri, müfettiş ra
porları ve maarif müdürlerinin müsbet müta-
lâalarile; 

B - Orta tedrisat muallimleri, müfettiş 
raporları ve talim 'sicillerile. 

MADDE 17 — Aynen kabul 

MADDE 18 — Aynen kabul 
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Teadül Sınıfı 

19 
18 
17 

Kıdem müddeti 
4 (Sene) 
4 
8 sene sonunda 

MADDE 19 — İlk tedrisat muallim ve muallim 
muavinlerinin terfilerinde esas İademle beraber 
ehliyet ve iktidardır. Binaenaleyh bir derecenin 
kıdem müddetini doldurmuş olan muallim ve mua
vinlerden ehliyet ve iktidarı teftiş raporları ile 
sabit olanlar daha yüksek dereceye terfi hakkını 
kazanırlar. 

Ancak müsavi şeraiti haiz olanların terfi sıra
ları kıdemleri ay ve gün hesabile tayin edilmek 
suretile tesbit olunur. Bu kanunun 7 inci mad
desi ahkâmı ilk tedrisat muallimleri hakkında da 
cari olur. 

MADDE 20 — İlk tedrisat muallim ve muavin
lerinin terlilerine ait muameleler her sene ağustos 
sonuna kadar ikmal edilmek ve terfiler gelecek 
eylülden başlamak lâzımdır. Bunun için, maarif 
müdürleri, her sene kendi vilâyetleri dahilinde terfi 
etmeleri icap eden muallim ve muallim muavin
lerinin terfi cetvellerini 19 uncu maddedeki esas
lar dahilinde hazırlıyarak mart iptidasına kadar 
mıntaka maarif eminliğine gönderirler. Cetveller 
bu makamca da tetkik edilerek mart niha
yetine kadar Maarif Vekâletine takdim olunur. 
Terfi muamelesi Vekâletçe ağustos sonuna ka
dar ikmal edilerek mahallerine tebliğ edilir. 

Maarif müdürleri ile mıntaka maarif eminle
rinin terfi cetvellerini daima mütaleaları ile birlik
te göndermeleri lâzımdır. 

Her sene terfi eden muallimlerin sene, ay ve 
gün hesabile kıdem cetvelleri mahallî gazeteler 
le ilân edilir. 

MADDE 21 — İlk tedrisat muallimlerinin 
müktesep hakları, ve teadül dereceleri kıdeminden 

edilirler. Vazifelerini mutat vefkinde yüksek bir 
muvafakiyetle ifa ettikleri teftiş raporları, talim 
sicilleri ve Maarif ve mektep müdürleri ile mın
taka maarif eminlerinin bu husustaki mütaleaları 
ile sabit olanlar 34 ve 37 inci maddede zikredilen 
meclis ve komisyon mazbatası üzerine bir derece 
terfi etmek hakkını kazanırlar. 

Kısım : ,4 - Muallimler hakkında tatbik edilecek 
cezalar 

Cezalar ve suçlar 
MADDE 19 — Müdür, baş muallim ve mual

limlere ve ilk tedrisat müfettişlerine işledikleri 
suçlarının mahiyetine ve derecesine göre aşağıda
ki cezalar verilir: z 

1 - İhtar 
2 - Tevbih 
3 - Ders ücretinin kesilmesi 
4 - Maaş kesilmesi 
5 - Kıdem indirilmesi 
6 - Sınıf indirilmesi 
7 - İstifa etmiş sayılmak 
8 - Meslekten çıkarılmak 
9 - Devlet memurluğundan çıkarılmak 
MADDE 20 — İhtar ve tevbih cezaları şu hare

ketlere karşı verilir: 
1 - Talimatname ve emirler mucibince yapıl

ması lâzım olan vazifelerin ifasında kusur etmek 
( bu halin neticesinde bir şahıs veya müessese 
zarar görürse zararın mahiyet ve derecesine göre 
daha ağır ceza verilebilir). 2 ) Mektep dahil ve 
haricinde muallimlik vakarına uymıyacak hare
ketlerde bulunmak; 3 ) Arkadaşlarına ve talebe
sine karşı kaba muamelede bulunmak ve kaba li
san kullanmak; 4 ) Âmirlerine karşı hürmetsiz 
tavur göstermek; 5 ) Talbenin vazifelerini tashih 
etmemek; 6 ) Yoklama ve imtihan evrakını ida
reye vaktinde teslim etmemek; 7 ) Vazifeye geç 
gelmek. 

Yukarıki hallerin ilk defasında ihtar, tekrarın
da tevbih cezası verilir. 

MADDE 21 — Ders ücretlerinin kesilmesi ce
zası şu hallerde verilir: 



edilirler. Ancak bu eserlerin orijin&I ve kıy
meti mahsusayı haiz olduğu evvelce Darülfü
nunca veya bir heyeti ilmiyece tasdik edilmiş 
olmak şarttır. Vazifelerini mutadın fevkinde 
yüksek bir muvaffakiyetle ifa ettikleri teftiş 
raporları, talim sicilleri ve maarif ve mektep. 
müdürlerile mıntaka maarif eminlerinin bu 
husustaki mütaleaları ile sabit olanlar keza 34 
ve 37 inci maddelerde zikredilen meclis ve 
komisyon mazbatası üzerine takdirname veril
mek veya kıdemlerine zammolunmak suretile 
taltif edilirler. 

Kısım - IV 
Suçlar ve cezalar 

MADDE 19 — Aynen 

MADDE 20 — 5 inci fıkra «vazifeye geç 
kelmek veya vazifeden erken çıkmak» diğerleri 
aynen. 

MADDE 19 — Aynen kabul 

MADDE 20 — Aynen kabul 

MADDE 21 — Aynen MADDE 21 — Aynen kabul 



yüksek vaya kıdemi teadül derecesinden ileri 
olan muallimlerin terfi vaziyetleri 12 ve 19 uncu 
maddede tasrih edilen eseslara göre tayin edilir. 

MADDE 22 — Muallim muavinleri imtihan ge
çirerek "muallim,, unvanını almadıkça on ye
dinci dereceden yukarı terfi edemezler. Maarif 
Vekâleti lüzum gördüğü zam altı ay evvelden 
haber vermek suretile bunları mecburî imtihana 
sevkederek muvaffak olmıyanların vazifeden çı
karılabileceği gibi her vakit yerlerine asil mu
allim tayin etmek suretile onları münasip gördüğü 
diğer mahallerde istihdam da edebilir. 

MADDE 23 — İlk muallim mekteplerinden 
mezun olan veya ilk mektep muallimliğinden mü
fettişliğe geçen ilk tedrisat müfettişleri 789 nu
maralı maarif teşkilâtı kanununun 20 inci mad
desi mucibince ilk tedrisat muallimleri gibi de
rece ve maaş alırlar, orta tedrisat muallimliğin
den gelen veya orta tedrisat muallimliği şeraitini 
ve hukukunu haiz olan ilk tedrisat müfettişleri 
gene ayni kanunun ayni maddesi mucibince orta 
tedrisat muallimleri gibi derece ve maaş alırlar. 
Gerek birinci ve gerek ikinci kısımdan olan müfet
tişler teadül kanununun 5 ve 789 numaralı kanu
nun 13. maddeleri mucibince ayrıca müfettişlik 
tahsisatı alırlar. 

MADDE 24 — Uhdelerinde baş muallimlik 
gibi idarî bir vazife bulunan ilk mektep muallim
leri teadül kanununun 5 ve 789 numaralı maarif 

1 - Kabule şayan mazereti olmadan dersö 
girmemek yahut girdiği halde dersten başka bir 
şeyle meşgul olmak,2) inzibat ve muallimler mec
lisi ve mübaya«,t komisyonu içtimalarına mazeret
siz olarak devam etmemek (bu son halin ilkinde ih
tar, ikinci defasında ücret kesmek cezası verilir. ;3) 
bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek. 

Derse gelmiye veya dersanede dersten başka , 
bir işle meşgul olan muallimin maaşından kesilecek 
miktarı tayin için, dört hafta bir ay itibar olunarak 
muallimin maaş yekûnu bir ay zarfında girmeye 
mecbur olduğu ders adedine taksim olunur. Ve 
boş geçen her ders saati için muallimin maaşından 
bu miktarı ilk alacağı aylığından kesililr. 

Uhdesinde fazla ders olan muallimin fazla aldı
ğı ücret asıl maaşına zammedilerek ders ücreti 
bu yekûna göre hesap olunur. 

Mazeret sebebile derse girmiyen muallimin ma
zeretini en çok üç gün zarfında ihbar ve bir hafta 
içinde de ispat etmesi lâzımdır. 

Yoksa ceza tatbik olunur. 
MADDE 22 — Maaş kesilmesi cezası şu hallerde 

verilir: 1) arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena mu
amele etmek.2) Mektebin binasının ve eşyasının mu
hafazasına ihtimam etmemek.3) Talimatname ile uh
desine verilen işleri kasten yapmamak. 4 ) Talebeyi 
dövmek. 5) Ayni suçtan dolayı iki defa tevbih 
aldığı halde o fili tekrar etmek.6) Arkadaşlarını 
ve maiyetini başkası yanında tahkir etme.7) Giz
lenmesi ve belli edilmemesi kabil olmıyacak derecede 
serhoş olarak gezmek. 

Maaş, fiilin derecesine göre bir günlükten on 
beş günlüğe kadar kesilir. Daha ziyade kesilmez. 

MADDE 23 — Kıdem indirilmesi: bu ceza şu hal
lerde verilir :1) Serhoş olarak mektebe gelmek.2) Ku
mar oynamayı veya umumî yerlerde kumar mahiye
tinde oyunlarla vakit geçirmeyi itiyat etmek.) İm
tihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak. 

4) Talebenin kopya etmesine müsamaha etmek. 
5) âmirine karşı hakarette bulunmak. 
6) Bir tarafı korumak veya mağdur etmek 

kastile memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette 
yapmamak. 

MADDE 24 — Sınıf indirilmesi. Bu ceza şu 
halde tatbik olunur: bir orta tedrisat mualliminin 
orta derecede mekteplerde ders vermekten 



MADDE 22 — Aynen 

MADDE 23 — Kıdem indirilmesi: bu ceza 
şu hallerde verilir. 

1 - İmtihanlarda not takdirinde bitaraflık
tan ayrılmak, 

2 - Amirine karşı hakarette bulunmak, 

MADDE 24 — Sınıf indirilmesi: bu ceza 
şu hallerde tatbik olunur. 

1 - Sarhoş olarak mektebe gelmek. 

MADDE 22 — Aynen kabul 

MADDE 23 — Aynen kabul 

MADDE 24 — Aynen kabul 



teşkilâtı kanununun 13. maddesi mucibince ay
rıca bir tahsisat da alırlar. 

Muallimlerin taltifi 
MADDE 25 — ilk ve orta tedrisat muallimle

rinden vekâletçe kabul, tavsiye veya takdir edil
miş bir eser vücuda getirenler ile, bunlardan va
zifelerini mutat fevkinde yüksek bir muvaffaki
yetle ifa ettikleri teftiş raporları, talim sicilleri 
ve maarif ve mektep müdürleri ile mıntaka maarif 
eminlerinin bu husustaki mütalealan ile sabit 
olanlar, 42 ve 45 inci maddelerde zikredilen mec
lis ve komisyonun mazbatası üzerine Maarif Ve
kâletince kendilerine takdirname verilmek veya 
kıdemlerine zammolunmak suretile taltif edilirler. 
Takdirname alanlar terfi kıdemlerine bakılmaksı
zın bir derece terfi etmek hakkını kazanırlar. 

Kısım : 2 - Tecziye 
1 - Cezalar ve suçlar 

MADDE 26 — Müdür, baş muallim ve mual
limlere ve ilk tedrisat müfettişlerine işledikleri 
suçlarının mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki 
cezalar verilir; 

1 - İhtar 
2 - Tevbih 
3 - Ders ücretinin kesilmesi 
4 - Maaş kesilmesi 
5 - Tahvil 
6 - Kıdem indirilmesi 
7 - Sınıf indirilmesi 
8 - İstifa etmiş sayılmak 
9 - Meslekten çıkarılmak 
10 - Devlet memurluğundan çıkarılmak. 

MADDE 27 — İhtar ve tevbih cezaları şu hare
ketlere karşı verilir: 1 ) Talimatname ve emirler 
mucibince yapılması lâzım olan vazifelerin ifasında 
kusur etmek. ( Bu halin neticesinde bir şahıs veya 
müessese zarar görürse zararın mahiyet ve dere-

âciz olduğu iki talim sicili ile ve iki müfettiş tara
fından verilecek iki teftiş raporu ile sabit olduğu 
takdirde muallim ilk mektep muallimliğine nakle
dilir. 

MADDE 25 — İstifa etmiş sayılmak. 
1 - Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz 

olarak, on beş gün zarfında başlamıyan, 2 ) Ders 
senesi başında vazifesine mazereti olmadan vak
tinde gelmiyen, 3 ) Ders senesi içinde mazereti 
olmadan, on beş gün fasılasız mektebe gelmiyen, 
4) Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme 
cezasına uğrıyan müdür, ,baş muallim ve muallim 
veya ilk tedrisat müfettişi istifa etmiş sayılır. 

MADDE 26 — Meslekten çıkarılmak. 1) Tale
beye karşı ve umumiyetle muallimlik sıfatile telif 
eçülmiyen iffetsizliği sabit olan, 2) Talebeyi vekâ
letin ve mektebin emirleri ve muallim ve memur
ları aleyhine isyana teşvik eden , 3) hırsızlık, do
landırıcılık gibi haysiyeti ve namusu ihlâl eden 
bir suç yüzünden adliyece bir cezaya mahkûm 
olan, 4) Talebesine kopya veren müdür, baş mu
allim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettişleri 
meslekten ihraç edilirler. 

İlk mekteplerde muallimlik etmekte aczi üç 
teftiş raporile sabit olan ilk mektep muallimi 
tekaüde sevkedilir. Kezalik bir mektep ve sınıfta 
inzibati muhafaza edemediği için iki defa başka 
mektebe tahvil edilen orta tedrisat muallimi en 
son nakledildiği mektepte de idaresizliği ve aczi 
tahakkuk ettiği takdirde tekaüde sevkolunur. 

MADDE 27 — Devlet memurluğundan ihraç 
cezası memurin kanunu ahkâmına tabidir. 
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2 - Kumar oynamayı itiyat etmek veya 

umumî yerlerde kumar mahiyetinde oyun
larla vakit geçirmek. 

3 - Bir tarafı korumak veya mağdur et
mek kasdile memur olduğu tahkikatı esaslı 
bir surette yapmamak. 

4 - Bir orta tedrisat mualliminin orta 
derecede mekteplerde ders vermekten aciz 
olduğu iki talim sicili ile sabit olduğu takdir
de muallim ilk mektep muallimliğine nakle
dilir. 

MADDE 25 — 3 üncü fıkrada «ders sene
si içinde mazereti olmadan bir hafta fasılasız 
mektebe gelmiyen» şeklinde diğer fıkralar 
aynen-

MADDE 25 — Aynen kabul 

Madde 26 — Meslekten çıkarılmak aşağı
daki hallerde tatbik olunur. 

1 - Oerek talebeye karşı ve gerek hariçte 
muallimlik sıfatile telif edilemiyen iffetsizliği 
sabit olan. 

2 - Talebeyi vekâletin ve mektebin amirleri 
ve muallim ve memujları aleyhine itaatsizliğe 
teşvik eden 

3 - Müdür, baş muallim ve muallimlerle 
ilk tedrisat müfettişlerinden talebesine kopya 
verenler. 

MADDE 27 — Devlet memurluğundan ih
raç cezası, memurin kanunu ahkâmına tabidir; 

MADDE 26 — Aynen kabul 

MADDE 27 — Aynen kabul 



cesine göre daha ağırceza verilir). 2 ) Mektep 
dahil ve haricinde muallimlik vakarına uymı-
yacak hareketlerde bulunmak; 3 ) Arkadaş
larına ve talebesine karşı kaba muamelede bu
lunmak ve kaba lisan kullanmak; 4 ) Âmirle
rine karşı hürmetsiz tavur göstermek; 5 ) Ta
lebenin vazife kağıtlarını tashih etmemek; 6 ) 
Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktında 
teslim etmemek; 7 ) Vazifeye geç gelmek. 
Yukanki hallerin ilk defasında ihtar, tekrarında 
tevbih cezası verilir. 

MADDE 28 — Ders ücretlerinin kesilmesi ce
zası şu hallerde verilir: 1 )Kabule şayan ma
zereti olmadan derse girmemek, yahut derse gir
diği halde dersten başka bir şeyle meşgul olmak; 
2 ) inzibat ve muallimlerin meclisi ve mübayaat 
komisyonu içtimalarma mazeretsiz olarak devam 
etmemek ( bu son halin ilkinde ihtar, ikinci de
fasında ücret kesme cezası verilir.; 3 ) Bir ay 
zarfında iki defadan ziyade derse geç. gelmek. 

Derse gelmiyen veya dershanede dersten baş
ka bir işle meşgul olan muallimin maaşından 
kesilecek miktarı tayin için, dört hafta bir ay iti
bar olunarak muallimin maaş yekûnu bir ay zar
fında girmeğe mecbur olduğu ders adedine tak
sim olunur ve boş geçtiği her ders saati için mu
allimin maaşından bu miktarı ilk alacağı aylığın
dan kesilir. 

Uhdesinde fazla ders olan muallimin fazla al
dığı ücret de asıl maaşına zammedilerek ders üc
reti bu yekûna göre hesap olunur. 

Bir mazeret sebebile bir derse girmiyen mualli
min mazeretini en çok üç gün zarfında ispat et
mesi lâzımdır. Yoksa ceza tatbik olunur. 

MADDE 29 — Maaş kesilme cezası şu hallerde 
verilir: 

7 - Maiyetine ve iş sahiplerine fena muamele 
etmek; 

2 - Mektep binasının ve eşyasının muhafaza
sına ihtimam etmemek; 

3 - Talimatname ile uhdesine verilen işleri 
kasten yapmamak; 

4 - Talebeyi dövmek; 
5 - Bir halden dolayı iki defa tevbih aldığı 

halde uslanmamak; 
6 - Maiyetini başkası yanında tahkir etmek. 
Maaş miilini derecesine göre bir günlükten 5 -

10 günlüğe kadar kesilir, daha ziyade kesilemez. 
MADDE 30 — Tahvil cezası aşağıdaki halleri 

sabit olanlar suçun mahiyet ve derecesine göre; 

MADDE 28 — Üç sene zarfında iki defa ihtar-
1 dan gayri bir cezayi mucip fiili yapmış olanlara 
[ inzibat komisyonu ikinci cürüm için daha hafif 
1 cezayi mucip olsa dahi tekerrüründen dolaja bir 
! derece ağır ceza verebilir. 

MADDE 29 — Arkadaşlarına iftirada bulunan 
müdür, muallim, baş muallimlerle ilk tedrisat 

; müfettişleri, iftiraları hangi nevi cezayi icap etti
recek suç ise o suçun cezasından bir derece ağırı 
ile cezalandırılırlar. 

MADDE 30 — Bu kanunda tasrih edilen suç ve 
cezalar münhasıran meslek disiplinini alâkadar 
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MADDE 28 -- İlk mektepte muallimlik 
etmekte aczi üç teftiş raporile sabit olan ilk 
mektep muallimi tekaüde sevk edilir. Kezalik 
bir mektep ve sınıfta inzibatı muhafaza ede
mediği için iki defa başka mektebe tahvil 
edilen orta tedrisat muallimi en son nakledil
diği mektepte de idaresizliği ve aczi tahakkuk 
ettiği takdirde takaüde sevk olunur. 

•MADDE 29 — Bir terfi müddeti zarfında 
iki defa ihtardan gayrı bir cezayı mucip fili 

ya pmış olanlara inzibat komisyonu ikinci fili 
için bir derece ağır ceza verebilir. 

MADDE 30 — 29 uncu madde aynen 

MADDE 28 — Aynen kabul 

MADDE 29 — Aynen kabul 

MADDE 30 — Aynen kabul 
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ya ayni yerde başka bir mektebe veya diğer bir 
yer mektebine nakledilirler: 

1 - Mektebin diliğini bozacak derecede geçim
sizlik ; 2 - Arkadaşları ile dövüşmek; 3 - Mektepte 
ve sınıfta inzibatı muhafazadan âciz olduğu tebey-
yün etmek; 4 - Mektepte kalmasında mektebin 
selâmeti için zarar vukuuna kuvvetle ihtimal ve
rilecek bir vaziyete düşmek; 5 - Gizlenmesi, belli 
edilmemesi kabil olmıyacak derecede sarhoş ola
rak gezmek. 

Bu tahvil inzibatî bir ceza olup maarif teşkilâtı 
kanununun 22 inci maddesinin hükmü bakidir. 

MADDE 31 — Kıdem indirilmesi. Bu ceza şu 
hallerde verilir: 

1 - Sarhoş olarak mektebe gelmek; 
2 - Kumar oynamayı itiyat etmek; 
3 - İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan 

ayrılmak ; 
4 - Talebenin kapye etmesine müsamaha et

mek ; 
5 - Âmirine karşı hakaret etmek; 
6 - Bir tarafı korumak veya mağdur etmek 

kasdile memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette 
yapmamak. 

MADDE 32 —- Sınıf indirilmesi. Bu ceza şu 
hallerde tatbik olunur: 1 - Bir orta tedrisat mu
alliminin orta derecede mekteplerde ders vermek
ten âciz olduğu iki talim sicilli ile ve iki müfettiş 
tarafından verilecek iki teftiş raporu ile sabit 
olduğu takdirde muallim ilk mektep muallimliğine 
nakledilir; 2 - ilk mekteplerde muallimlik et
mekte aczi üç teftiş raporu ile sabit olan mual
limlikten çıkarılır; 3 - Bir mektep ve sınıfta in
zibatı muhafaza edemediği için başka bir mektebe 
tahvil edilmiş olan muallim orada da ayni aczi 
gösterirse orta tedrisat muallimi ise ilk tedrisata 
indirilir, ilk tedrisat muallimi ise muallimlikten 
çıkarılır. 

MADDE 33 — istif a etmiş sayılmak. 1 - Yeni 
tayin edildiği vazifeye mazeretsiz olarak, on 
beş gün zarfında başlamıyan; 2 - Ders senesi ba
şında vazifesine mazereti olmadan, vaktinde gel-
miyen; 3 - Ders senesi içinde mazareti olmadan, 
on gün fasılasız mektebe gelmiyen; 4 - Bir sene 
zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına 

edenler olduğu cihetle ilk ve orta tedrisat memur 
ve muallimlerinin bunlar haricinde vaki olabile
cek suçlan memurin kanunu ahkâmına tabidir. 

Kısım : 5 - Ceza veren makamlar 
MADDE 31 — ihtar cezası aşağıdaki makam

lar tarafından resen verilir. 
1 - Maarif Vekili, 
2 - Mıntaka Maarif Emini, 
3 - Maarif Müdürü, 
4 - Lise, orta mektep ve muallim mektepleri 

müdürleri, 
Bu ceza tahriren tebliğ olunur, fakat sicille 

geçmez. 
Tevbih cezası aşağıdaki makamlar tarafından 

resen verilir. 
1 - Maarif Vekili, 

2 - Mıntaka Maarif Emini, 
3 - Maarif Müdürleri, 

MADDE 32 
kaydolunur. 

ihtardan maada cezalar sicile 

MADDE 33 — Ders ücretlerinin kesilmesi ce
zası Maarif Vekili, Mıntaka Maarif Emini, ve 
Maarif müdürile orta derecede mektep müdürleri 
tarafından her biri kendi emir ve icra salâhiyeti 
dairesinde olarak, tatbik edilir. 
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MADDE 31 — Bu kanunda tasrih edilme
yen ahval memurin kamınuahkâmına tabidir. 

Kısım - V 
Ceza veren makamlar 

MADDE 32 — 31 inci madde aynen 

MADDE 31 — Aynen kabul 

MADDE 32 — Aynen kabul 

MADDE 33 — 32 inci MADDE 33 — Aynen kabul 
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uğrıyan müdür, baş muallim ve muallim veya ilk 
tedrisat müfettişi istifa etmiş sayılır. 

MADDE 34 — Meslekten çıkarılmak. 1 - Ta
lebeye karşı iffetsizliği sabit olan; 2 - Talebeyi 
isyana teşvik eden; 3 - Hırsızlık, dolandırıcılık 
ve iffetsizlik gibi haysiyet ve namusu ihlâl eden 
bir suç yüzünden Adliyece bir cezaya mahkûm 
olan; 4 - Talebesine kopye veren müdür, baş mu
allim ve muallimler ile ilk tedrisat müfettişleri 
meslekten ihraç edilirler. 

MADDE 35 — Devlet memurluğundan ihraç 
cezası memurin kanunu ahkâmına tabidir. 

MADDE 36 — Üç sene zarfında iki defa ihtar
dan gayri bir cezayı mucip fiili yapmış olanlara 
inzibat komisyonu ikinci cürüm için daha hafif 
cezayı mucip olsa dahi tekerrüründen dolayı bir 
derece ağır ceza verir. 

Maarif İnzibat meclisleri 
MADDE 34 — Her vilâyet merkezinde bir 

maarif inzibat meclisi bulunur. Bu meclis ilk mek
tep muallim ve baş muallimleri ile akşam san'at 
ve ticaret mekl^p ve kursaları muallimlerinin 
inzibatî meselelerine ait karar ve hüküm verir. 

MADDE 35 — Vilâyet maarif inzibat meclis
leri aşağıda yazılı zatlardan teşekkül eder: 

1 - Vilâyet Maarif Müdürü. 
2 - Vilâyet umumî meclisi azasının kendi ara

larından seçecekleri bir zat. 
3 - Merkezde mevcut muallim mektepleri, 

lise ve orta mektepler müdürleri arasında en 
kıdemlisi. 

4 - Mıntaka maarif Emini tarafından seçile
cek bir ilk tedrisat müfettişi. 

5 - M'erkez ilk mektep muallimlerinin kendi 
aralarından iki sene müddetle seçecekleri bir ilk 
mektep muallimi, 

6 - Akşam san'at ve ticaret mektepleri ile 
kurslarına ait işlerde bu mektep ve kursların mü
dürleri de mecliste bulunur ve reye iştirak ederler. 
Meclise maarif müdürü riyaset eder. Meclisin meş
gul olduğu bir meselenin tahkikatını yapan mü
fettiş meclis âzası arasında bulunan ilk tedrisat 
müfettişi ise bu mesele hakkında verilecek karara 
iştirak edemez ve rey veremez. İlk tedrisat mü
fettişlerine ait inzibatî işlerin ilk mercii Maarif 
Vekâleti inzibat komisyonudur. 

MADDE 36 — Vilâyet maarif inzibat meclisi
nin meslekten ve Devlet hizmetinden ihraç cezası 
haricindeki hükümleri maarif emininin tasdiki 
ile tamamlanır. Ancak bu hükme maarif emini 
veya ceza gören muallimler on beş gün zarfında 
itiraz ederlerse mesele vekâletçe tetkik olunur. 
ve vekil lüzum gösterirse bu kararlar ikinci dere
cede olarak Maarif Vekâleti inzibat komisyonu 
tarafından tetkik ve bir hükme raptolunur. 

ı 

I 
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MADDE 3'4 — 34 üncü madde aynen 

MADDE 35 — 33 üncü » » 

MADDE 36 — Vilâyet maarif inzibat mec
lisleri Valinin riyaseti altında aşağıda yazılı 
zatlardan teşekkül eder. Vali icabında maarif 
müdürünü tevkil edebilir. 

1 - Vilâyet maarif müdürü 
2 - Vilâyet umumî meclis azasının kendi 

aralarından seçecekleri bir zat 
3 - Merkezde mevcut muallim mektepleri, 

lise ve orta mektepler müdürlerinden en kı
demlisi 

4 - Mıntıka maarif emini tarafından seçile
cek bir ilk tedrisat müfettişi 

5 - Merkez ilk mektep muallimlerinin ken
di aralarından iki sene müddetle seçecekleri 
bir ilk mektep muallimi 

MADDE 34 — Aynen kabul 

MADDE 35 — Aynen kabul 

MADDE 36 — Aynen kabul 
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MADDE 37 — Arkadaşlarına iftirada bulunan 
müdür, muallim, baş muallimler ve ilk tedrisat 
müfettişleri, iftiraları hangi nevi cezayı icap ettire
cek suç hakkında ise o suçun cezasından bir derece 
ağırı ile cezalanırlar. 

MADDE 38 — Bu kanunda tasrih edilen suç 
ve cezalar münhasıran meslek disiplinin alâkadar 
edenler olduğu cihetle ilk ve orta tedrisat memur 
ve muallimlerinin bunlar haricinde vaki olabilecek 
suçları memurin kanunu ahkâmına tabidir. 

2 - Ceza veren makamlar 
MADDE 39 — ihtar cezası aşağıdaki makam

lar tarafından re'sen verilir: 
1 - Maarif Vekili 
2 - Mıntaka Maarif Emini 
3 - Maarif müdürü / . 
4 - Lise orta mektep ve muallim mektepleri 

müdürleri. Bu ceza tahriren tebliğ olunur, fakat 
sicille geçmez, Tevbih cezası aşağıdaki makamlar 
tarafından re'sen verilir: 

1 - Maarif Vekili 
2 - Mıntaka Maarif Emini 
Maarif müdürleri ile lise, orta mektep ve mual

lim mektepleri müdürleri bu cezayı ancak maarif 
eminlerinin tasvibi ile verilebilir. 

MADDE 37 — Vilâyet maarif inzibat meclisleri 
işbu kanunun hüküm ve karar hakkını kendilerine 
verdiği ceza işi eri den başka her sene mayıs ayı i-
çinde toplanarak vilâyet ilk tedrisat muallimle
rinin bir senelik umumî inzibat vaziyetini tetkik 
muallimler arasında takdir ve taltife layık görü
lenlerin isimlerini tesbit etmek, bu bapta tanzim 
edeceği bir mazbatayı vesikalarile birlikte mın
taka maarif eminliğine göndermek ilede mükel-
Jeftirler. Maarif emini bu mazbataları ve taltif 
cetvellerini haziran sonuna kadar kendi mütale-
asi'le beraber Maarif Vekâletine takdim eder. 

Maarif Vekâleti İnzibat Komisyona 
MADDE 38 — Maarif Vekâleti inzibat Komis

yonu aşağıdaki zatlerden teşekkül eder: 
1 - Teftiş Heyeti Reisi, 
2 - ilk, Orta ve Yüksek ve Meslekî Tedrisat 

Umum Müdürleri, 
3 - Zat işleri Müdürü. 
Komisyona Maarif Vekili veya Müsteşarı riya

set eder. 

MADDE 39 — Maarif Vekâleti inzibat komis
yonu işbu kanunda hüküm ve karar salâhiyeti 
kendisine birakılan ceza işlerinden başka her se
ne haziran ayı zarfında toplanarak orta tedrisat 
muallimlerinin bir senelik inzibat vaziyetini tet
kik ile bunun hakkında bir mazbata tanzim ve 
orta tedrisat muallimleri arasında takdir ve taltife 
lâyik görülenlerin isimlerini bir cetvelde tesbit 
edip vesikalarile ve kendi mütaleası ile birlikte 
Maarif Vekâletine tevdi eder. 



- 3 1 ~ 
6 - Akşam, sanat ve ticaret mektepler ile 

kurslarına ait işlerde bu mektep ve kursların 
müdürleri de mecliste bulunur ve reye iştirak 
ederler. 

7 - Meclisin meşgul olduğu bir meselenin 
tahkikatını yapan müfettiş, meclis âzası arasında 
bulunan ilk tedrisat müfettişi ise bu mesele 
hakkında verilecek karara iştirak edemez. 
ve rey veremez. İlk* tedrisat müfettişlerile bu 
mecliste dahil olan muallimlere ait inzibati 
işlerin ilk mercii Maarif Vekâleti inzibat 
komsiyonudur. 

MADDE 37 — Vilâyet marif inzibat mec
lisleri kararlarına maarif emini veya ceza gö
ren muallimler [tebliğ tarihinden itibaren on 
gün zarfında itiraz ederlerse bu kararlar ikinci 
derecede olarak Maarif Vekâleti inzibat kom
isyonu tarafından tetkik ve bir hükme rapto-
lunur. 

MADDE 3 8 — 3 7 inci madde aynen 

Maarif Vekâleti inzibat komsiyonu 
MBDDE 39 — Maarif Vekâleti inzibat 

komsiyonu müsteşarın riyaseti altında aşağıdaki 
zatlerden teşekkül eder, 

1- Teftiş heyeti reisi. 
2 - İlk, Orta ve Yüksek ve mesleki tedrisat 

Umum Müdürleri. 
3 - Zat işleri Müdürü 
Maarif Vekili komsiyonun tabii reisidir. 

MADDE 37 — Aynen kabul 

MADDE 38 — Aynen kabul 

MADDE 39 — Aynen kabul 
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MADDE 40 — ihtardan maada cezalar sicille 

kaydolunur. 

MADDE 41 — Ders ücretinin kesilmesi, cezası 
Maarif Vekili, mıntaka maarif emini ve maarif 
müdürü ile orta derecede mektep müdürleri tarafın
dan, her biri kendi emir ve icra salâhiyeti 
dairesinde olarak, tatbik edilir. 

3 - Marrif İnzibat Meclisleri 
MADDE 42 — Her vilâyet merkezinde bir ma

arif inzibat meclisi bulunur. Bu meclis ilk mektep 
muallim ve baş muallimleri ile akşam san 'at ve 
ticaret mektep ve kursaları muallimlerinin inzi
batî meselelerine ait karar ve hüküm verir. 

MADDE 43 — Vilâyet maarif inzibat meclis
leri aşağıda yazılı zatlardan teşekkül eder: 

1 - Vilâyet Maarif müdürü . 
2 - Vilâyet umumî meclisi azasının kendi ara

larından seçecekleri bir zat. 
3 - Merkezde mevcut muallim mektepleri, 

lise ve orta mektepler müdürleri arasında en 
kıdemlisi. 

4 - Mıntaka maarif enmini tarafından seçile
cek bir ilk tedrisat müfettişi. 

5 - Merkez ilk mektep muallimlerinin kendi 
aralarında iki sene müddetle seecekleri bir ilk 
mektep muallimi. 

6 - Akşam san'at ve ticaret mektepleri ile 
kurslarına ait işlerde bu mektep ve kursla
rın müdürleri de meclise ve reye iştirak ederler. 

Meclise maarif müdürü riyaset eder. Meclisin 
meşgul olduğu bir meselenin tahkikatını yapan 
müfettiş meclis âzası arasında bulunan ilk tedri
sat müfettişi ise bu mesele hakkında verilecek ka
rara iştirak edemez ve rey veremez. îlk tedrisat 
müfettişlerine ait inzibatî işlerin ilk mercii Maa
rif Vekâleti inzibat komisyonudur. 

MADDE 44 — Vilâyet maarif inzibat meclisi
nin meslekten ve Devlet hizmetinden ihraç cezası 
haricindeki hükümleri Maarif Emininin tasdiki 
ile tamamlanır. Ancak bu hüküm Maarif Emini 
veya ceza gören muallim on beş gün zarfında 
itiraz ederlerse mesele vekâletçe tetkik olunur ve 
Vekil lüzum gösterirse, bu kararlar ikinci derece
de olarak Maarif Vekâleti inzibat komisyonu tara
fından tetkik ve bir hüküme raptolunur. 

MADDE 40 — Vekâlet inzibat komisyonu ka
rarları ile vilâyet maarif inzibat meclislerinin 
meslekten çıkarma ve Devlet hizmetinden ihraç 
hakkındaki hükümleri Maarfi: Vekilinin tasdiki 
ile tatbik olunur. 

MADDE 41 — Vilâyet maarif inzibat meclis
leri ile vekâlet inzibat komisyonunun faaliyet tarzı 
bir talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 42 — İşbu kanunun ahkâmı dairesin
de salâhiyettar makam ve meclislerin kararile 
ceza gören kimselerin bu ceza ve kararlar hak
kında Şurayi Devlette itiraz hakkı bakidir. 

MADDE 43 — 439 numaralı orta tedrisat mu
allimleri kanunu ile maarif teşkilâtına mütedir 
789 numaralı kanunun ve 842 numaralı ilk mek
tep muallim ve muavinlerine ait kanunla ndiğer 
kanunların bu kanun maddelerine' uymıyan hü
kümleri mülgadır. 

MADDE 44 — Bu kanun (1) eylül 1930 tari
hinden muteberdir. 



MADDE 40 — 39 mıricu madde aynen 

MADDE 41 — 40 mcı madde aynen 

MADDE 42 — Aynen 

MADDE 43 — Aynen 

MADDE 44 — Aynen 

' MADDfe 40 — Aynen 

MADDE 41 — Aynen kabul 

MADDE 42 —, Aynen kabul 

MADDE 43 — Aynen kabul 

MADDE 44 — Aynen kabul 



MADDİM5 — Vilâyet maarif inzibat meclisleri 
işbu kanunun hükmü ve karar hakkını kendilerine 
verdiği ceza işlerinden başka her sene mayıs ayı 
içinde toplanarak vilâyet ilk tedrisat muallimleri
nin bir senelik umumî inzibat vaziyetini tetkik, 
muallimler arasında takdir ve taltife lâyik görü
lenlerin isimlerini tesbit etmek ve bu bapta tan
zim edeceği bir mazbatayı, vesikalarile birlikte 
mıntaka maarif emniliğine göndermek ile de mü
kelleftirler. Maarif emini bu mazbataları ve taltif 
cetvellerini haziran sonuna kadar kendi mütalea-
sile beraber Maarif Vekâletine takdim eder. 

_ 4 __ 

Maarif Vekaleti inzibat komisyonu 
MADDE 46 — Maarif inzibat komisyonu aşa

ğıdaki zatlerden teşekkül eder: 
1 - Teftiş heyeti reisi, 
2 - İlk, orta ve yüksek ve meslekî tedrisat 

umum müdürleri. 
3 - Zat işleri müdürü. 
MADDE 47 — Komisyona Maarif Vekili veya 

müsteşarı riyaset eder. 
Maarif Vekâleti inzibat komisyonu işbu kanun

da hüküm ve karar salâhiyeti kendisine bırakılan 
ceza işlerinden başka her sene haziran ayı zarfın
da toplanarak orta tedrisat muallimlerinin bir 
senelik inzibat vaziyetlerini tetkik ile bunun hak
kında bir mazbata tanzim ve orta tedrisat mual
limleri arasında takdir ve taltife lâyik görülenle
rin isimlerini bir cetvelde tesbit edip vesikalarile 
ve kendi mütaleasile birlikte Maarif Vekâletine 
takdim eder. 

MADDE 48 — Vekâlet inzibat komisyonu ka
rarları ile vilâyet maarif inzibat meclislerinin 
meslekten çıkarma ve Devlet hizmetinden ihraç 
hakkındaki hükümleri Maarif Vekilinin tasdikile 
tatbik olunur. 

MADDE 49 — Vilâyet maarif inzibat meclis
leri ile vekâlet inzibat komisyonunun faaliyet tarzı 
bir talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 50 — işbu kanun ahkâmı dairesinde 
Salâhiyettar makam ve meclislerin kararı ile ceza 
gören kimselerin bu ceza ve kararlar hakkında 
Şurayi Devlette itiraz hakkı bakidir. 

MADDE 51 — 439 numaralı orta tedrisat mu
allimleri kanunu ile 842 numaralı ilk mektep mu
allim ve muavinleri kanununun ve 789 numaralı 
maarif teşkilâtına dair kanunun ve jonun zeyli 

MADDE 45 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 
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MADDE 45 — Aynen MADDE 45 — Aynen kabul 

Muvakkat made — Üçüncü madde mucibince 
verilecek ders ücretleri 1930 senesi zarfında 
Maarif Vekâleti bütçesinin 532 inci memurlar 
maaşatı faslından tesviye olunur. 



olan 832 numaralı kanunun işbu kanun ahkâmına 
uymıyan maddeleri mülgadır. 

MADD 52 — işbu kanun tari
hinden muteberdir. 

MADDE 53 — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

9 - IV - 1930 
Bş.V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet M. Esat M. Ahdülhalik 
Da. V. Ha. V. Mai V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. Ik. V. Şakir Bf. 

Cemal Hüsnü Recep îçtimada bulunmadı 
S. î. M. V. 



SIRA No 244 
Gümrük tarife kanununun n üncü maddesi mucibince kabulü 
muvakkat usulünden istifade edecek eşyaya ait cetvelin 
gönderildiğine dair 3/487 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

muamelât Müdürlüğü 
Şube 28-V-1930 
Sayı 6/1821 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 

edecek eşyaya ait olup Maliye Vekâletinden tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 28-V-1930 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise takdimi kabul olunan cetvel leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Bş. V. 
İsmet 



/ - CETVELİ 

Gümrük tarife kanımunnu 14 üncü maddesi mucibince muvakkat kabul usu
lünden istifade edecek eşyaya ait cetvel 

Eşyanın nev'i 
Eşyanın ne hale 

getirileceği Mülâhazat 

Üzüm incir ihracında kullanıla- Kereste halinde veya muay-
eak kutuluk kereste yen ebatta kesilmiş halde 
Halı nesç ve imalinde kullanıla-
lacak çozgü ve kaskam iplikleri Kaskam ipliği 
Yumurta talaşları 
Türk ve Şark hah ve kilimleri 
Barsaklar 
Amerikan bezi, tülbentr, salaş
pur, patiska 
Keten, jüt, manila ve emsalinden 
mamul çuval! ık mensucat 
Seker 

tnce ağaç talaşı 
Mamul halde 
Tuzlanmış halde 

Top halinde 
Yazma ve kalemkâri basma imal 
ve ihracatını temin için 

Safî keten mensucat 

» » Çuval imali için 
Mamul halde Şekerleme ve helva ihracatını 

temin için 
Top halinde Ayintap ve havalisinde ve tstan-

bulda yapılan el işi muhtelif ör
tülerin imalini temin için 

Selloit, karnik ve oryantal hali- Külçe, levha, çubuk, yaprak Teşbih, ağızlık, tarak, kaşık 
ta lan ve boru halinde imalâtı için 
Otomobil resimli ilân kâğatlan Resimli kâğıt halinde Yazı kısmı Türkiyede tabedile

rek ihraç edilmek için (Fort mü
essesesine mahsustur ) 

Rus tütütnü Yaprak halinde Amerikaya ihraç edilmek üzere 
Rusyadan celbedilerek Istanbul-
da islenecektir. 



Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B.M. M. 

Bütçe Encümeni 
M. M 145 

Esas X° 3/487 
7-VI-1930 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi mucibince kabulü muvakkat usulünden istifade 
edecek eşyaya ait olup Başvekâletin 6/1821 numara ve 28/5930 tarihli teztaesile eacömem-
mize havale buyurulan cetvel tetkik olundu. 

İcra Vekilleri Heyeti kararile muvakkat kabul suretiie ithal edilecek eşyanın bir cetvelini her 
senenin bütçesine raptetmek gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi ihtizasaıda olduğundan 
bu hükmetevfikan hazırlanan kanun layihası müstaceliyetle müzakere edilmek üzere, Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 
Bütçe En. R. Reis V. M. M. Aydın 

İstanbul Bursa QaziAntep Mühendis 
Fuat Muhlis Remzi Mitat 

Elâziz Erzrum İsparta Konya 
M. Tahsin H. Aziz K. Hüsnü 

Burdur 
Vakit 

Niğde 
Faik 

Diyarbekir 
Rüştü 

Bursa 
Dr. Ş. Lütfi 

Bütçe Encümeninin teklifi 
1930 senesi Bütçe kanununa cetvel raptı hakkında kanun lâyihası 

Madde i — 1930 senesi bütçe kanununa 1400 numaralı gümrük tarife kanununun 14 
üncü maddesi mucibince muvaakat kabul usulünden istifade edecek eşyayı gösteren ( İ ) cetveli 
raptedilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 
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/ - CETVELİ 

Gümrük tarife kanununnu 14 üncü maddesi mucibince vnuvakkat kabul usu
lünden istifade edecek eşyaya ait cetvel 

Eşyanın nev'i 

Üzüm incir ihracında kullanıla
cak kutuluk kereste 
Halı nesç ve imalinde kullanıla-
lacak çozgü ve kaskam iplikleri 
Yumurta talaşları 
Türk ve Şark halı ve kilimleri 
Barsaklar 
Amerikan bezi, tülbentr, salaş
pur, patiska 
Keten, jüt, manila ve emsalinden 
mamul çuvallık mensucat 
Şeker 

Eşyanın ne hale 
getirileceği 

Kereste halinde veya muay
yen ebatta kesilmiş halde 

Kaskam ipliği 
înce ağaç talaşı 
Mamul halde 
Tuzlanmış halde 

Top halinde 

Mamul halde 

Safî keten mensucat Top halinde 

Selloit, karnik ve oryantal hali- Külçe, levha, çubuk, yaprak 
talan ve boru halinde 
Otomobil resimli ilân kâğatları Resimli kâğıt halinde 

Rus tütütnü Yaprak halinde 

Mülâhazat 

Yazma ve kalemkâri basma imal 
ve ihracatını temin için 

Çuval imali için 
Şekerleme ve helva ihracatını 
temin için 
Ayintap ve havalisinde ve Istan-
bulda yapılan el işi muhtelif ör
tülerin imalini temin için 
Teşbih, ağızlık, tarak, kaşık 
imalâtı için 
Yazı kısmı Türkiyede tabedile
rek ihraç edilmek için (Fort mü
essesesine mahsustur ) 
Amerikaya ihraç edilmek üzere 
Rusyadan celbedilerek tstanbul-
da işlenecektir. 



SIR A No 245 
İktisat Vekâletince mubayaa olunacak merinos koç ve ko

yunları hakkında 1/731 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelat müdürlüğü 4-V-1930 
Sayı 6/1944 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İktasat Vekâletince mubayaa olunacak merinosların tevzii hekkında İktisat Vekâletince hazır

lanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4/6/930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası asbabı mubibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başveki 1 

İsmet 

Esbabı mucibe 
Millî sanayii nesçiye fabrikaları muhtaç bulundnkları merinos yapağısını hariçten getirmek-

tedirle. Fabrikalarımıza lüzumu olan ve sanayii nesçiyenin memlekette inkişafını temin edecek 
bir ehemmiyeti haiz bulunan merinos yapağısının dahilden tedarikini temin maksadile merinos
ların memlekette yetiştirilmesine lüzum vardır. Yetiştirilmesi külfetli ve mubayaası pahalıya 

mal olan merinosların memleket dahilinde teksirini temin maksadile lazımgelen damızlıkların 
ilk zamanlarda Hükümetçe mubayaa ve yetiştiricilere meccanen tevzii lâzımgelmektedir. Bu 
hususta tanzim kılınan kanun lâyihası işbu esbabı mucibeye rapten takdim kılındı. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

7-VI-I930 

Yüksek Reisliğe 
İktisat Vekâletince mubayaa olunacak merinosların tevzii hakkındaki kanun lâyihası İktisat 

Vekili Şakir Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 
Koyunlarımızı yünleri itibarile islâh etmek ve fabrikalarımızın yabancı memleketlerden 

getirmeğe mecbur oldukları merinos yapağılarını dahilde temin eylemek gayesile İktisat 
Vekâleti tarafından satın alman merinos koç ve koyunlarının muayyen şartlar altında sürü 
sahiplerine tevzi edilmesi encümenimizce de muvafık görülerek kanun lâyihası unvan ve 
metinde şekle ait tashihlerle kabul olunmuştur. 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

X 150 M. 
Esas X" 1/731 
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Müstaceliyetle müzakere edilmek üzere umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe En. 
İstanbul 

Fuat 
Konya 

K> Hüsnü 

Rs. Rs. V. 
Bursa 
Muhlis 

Niğde 
Faik 

M. M. 
Gaziantep 

Remzi 
Bufsa 

Dr. Ş. Lütfi 

Aydın 
Mühendis 

Mitat 
Kütahya 

Niyazi Âsim 

Burdur 
Vahit 

Elaziz 
fi. Tahsin 

Erzurum 
M. Aziz 

Hükümetin teklifi 
İktisat Vekâleti tarafından mubayaa olunacak 
damızlık merinos koç ve koyunlarının yetiştiri
cilere sureti tevzii hakkında kanun lâyihası 

1 — İktisat Vekâleti tarafından mubayaa 
olunacak damızlık merinos koç ve koyunları 
vekâletçe tayin olunacak mıntakalardaki yetiş
tirici sürü sahiplerine meccanen tevzi olunur. 

2 — Tevziin usul ve şeraiti İktisat Vekâ
letince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tas
dik edilecek bir talimatname ile tayin olunur. 

3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

4 — Bu kanunun hükmünü icraya İktisat 
Vekili memurdur. 

4-VI-1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
tsmet M. Esat M. Abdülhaltk Ş. Kaya 

Ha.V. Ma.V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 

Na.V.' îk.V. S.I.M.V. 
Recep Şakir İmzada bulunmadı 

Bütçe Encümeninin tadili 
Merinos koyunlarının tevzii hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE l — İktisat Vekâleti tarafından 
satın alınan damızlık merinos koç ve koyunları 
Vekaletçe tayın olunacak mıntakalardaki yetiş
tirici sürü sahiplerine meccanen verilebilir. 

MADDE 2 — Tevziin usul ve şartları 
İktisat Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek bir talimatname ile 
tesbit olunur. 

" ^ MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İktisat Vekili memurdur. 



SİRA No 248 
Millî Bankalarca teşkil olunacak şeker şirketine iştirake ve 

avans verilmesine dair 1/717 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası 

r. a 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 27-V-1928 
Sayı : 6/1806 

B. lA. M. Yüjkssk Reisliğine 
Millî Bankalarca teşkil olunacak şeker şirketine iştirake ve avans itasına Maliye Vekâletinin 

mezuniyetine dair hazırlanan ve İcra vekilleri heyetinin 26-V-1930 tarihli ictimaında Yüksek 
meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mncibesiîe-birlikte tkkdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
; Başvekil 

İsmet 

0 Esbabı mucibe 
19-29 senesinde şayanı memnuniyet faaliyeti olmasına rağmen teessüsünden beri maruz 

kaldığı zararlar dolayisile Uşak şeker fabrikası kanunen tasfiyeye tabi tutulmak lâzım gelmektedir. 
Tasfiye neticesinde en büyük alacaklı olan Sanayi ve Meadin bankası fabrikayı satın almak 
mecburiyetinde kalacak ve fabrikanın bütün işletme masrafı vaktile olduğu gibi yine bankaya 
tahmil edilecek demektir. Fabrikanın münhasıran Sanayi ve meadin bankası idaresine terkedil-
miyerek şeker inhisarı idaresinden verilen avansla idaresi evvelce zarurî görülmüş ve iki seneden 
beri bu sayede fabrikanın bankaya fazla bir külfet olmasına mahal verilmemişti. 1 haziran 1930 
dan itibaren inhisar idaresinin de faaliyetine nihayet vermesi bankayı temin olunan muavenetten 
mahrum bırakacaktır. Bu ahval ve şeker sanayiinin memleketimizde teessüs ve inkişafmdaki 
millî ehemmiyet ve iktisadî menafi nazarî itibara alınarak hazinenin de iştirakile Ziraat ve 
Sanayi ye Meadin bankalarınca bir teşekkül vücuda getirilmesi ve şeker sanayii işlerinin bu 
teşekkül elinde toplanması düşünülmüş ve esasen inhisar idaresinin mevcut şeker fabrikalarında 
matlubatı olduğu gibi bankalarda muhtelif suretlerle alâkadar bulunduklarından yeni teşekkülün 
meydana gelmesi malî hiç bir yeni fedakârlığı müstelzim olmıyacağı için, kolaylıkla kabili icra 
görülmüştür. İnhisar İdaresinin mevcut şeker fabrikalarındaki matlubatı alınan malûmata göre 
takriben dört milyon lira raddesindedir. Bu matlubatı karşılık tutarak Hazinenin millî bankalarca 
vücude getirilecek yeni şeker şirketine 2,5 ( iki buçuk) milyon sermaye vaz'ı suretile iştirak 
etmesi ve bu şirkete 1,5 ( bir buçuk ) milyon liraya kadar da, şimdiye kadar olduğu gibi, 
avans vermesi temini maksada kâfi gelecektir. Bu esas dahilinde ihzar olunan kanun lâyihası 
Büyük Meclisin tasvibine arzolunmak üzere leffen takdim kılınmıştır efendim. 



Bütçe Encümeni mazbatası 
r. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 7-VI-1930 
Karar M i 54 
Esas K° 1/717 

Yüksek Reisliğe 
Millî Bankalarca teşkil olunacak şeker şirketine iştirake ve avans itasına Maliye Vekâlelinin 

mezuniyetine dair olup Encümenimize havale edilen kanun lâyihası İktisat Vekili Şakir Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. Hükümetin esbabı mucibesinde ve Vekil B. den 
alınan izahatten teklifin Tûrkiyede şeker işlerini , zirai , sınaî cepheleri itibarile sesaslı surette 
idare etmek üzere hassajen Ziraat ve Sanayi ve Meadin Bankları dahil olduğu halde Millî 
bankaların teşkil edeceği yeni şirkete Hükümetçe iki buçuk milyon liranın sermaye olarak ve 
bundan başka 1,5 milyon liranın da avans olarak verilmesini temin maksadına matuf olduğu 
anlaşılmıştır, bu suretle bir elden ve bir idare altında çalışacak olan şeker Fabrikalarının fennî 
ve malî noktadan vüs,at ve inkişaf bulacağı düşünülerek lâyiha şeklen tadilile kabul edilmiştir. 

Müstacelen Müzakeresi umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Bütçe E. Rs. Rs. V. M. M. 

İstanbul Bursa Gaziantep Aydın Burdur Erzrum 
Fuat Nuhlis Remzi Afs. Mitat Vahit H. Aziz 
Elâziz Kütahya Konva İsparta Brusa 

H. Tahsin Niyazi Asım K- Hüsnü Mükerrem Dr Ş> Lutfi 

Hükümetin teklifi 
Millî Bankalarca teşkil olunacak Şeker şirke
tine iştirake ve avans itasına Maliye Vekâletenin 

mezuniyetine dair kanun layihası 
1 — Mevcut Şeker Fabrikalarındaki matlubatı 

nı karşılık tutarak Millî Bknkaların teşkil edecek
leri yeni şirkete iki buçuk milyon lira sermaye 
vazına ve bu şirkete bir buçuk milyon avans 
itasına Maliye Vekili mezundur. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir 

3 — Bu kanunun ahkâmım icraya Maliye 
ve İktisat Vekilleri memurdur. 

26-V-930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalık Ş. Kaya 

Ha.V. Ma.V. Mf.V. 
Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 

Na. V. îk. V. S. I. M. V. 
Recep Şakir J)t Refik 

Bütçe Encümeninin tadili 
Şeker şirketine iştirake ve avans itasına 

dair kanu lâyihası 

MADDE l — Mevcut şeker Fabrikrların-
daki matlubatını karşılık tutarak Millî Banka
ların teşkil edecekleri yeni şirkte iki buçuk 
milyon lira sermaye vazına ve bu şirkete bir 
buçuk milyon lira avans itasına Maliye Vekili 
mezundur 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

^^MMt*-*-^%^^-^ 



SİRA No 252 
Ticarethanelerde ve bilumum müessesatta bulunan ve han, 

apartıman ve otellerde oturanların vermeğe mecbur oldukları 
hüviyet varakası hakkında | 712 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü " 
Şube 1 26-V- 1930 
Sayı 6j 1734 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ticarethanelerde ve bilumum müessesatta bulunan ve han, apartıman ve otellerde oturanla

rın vermeğe mecbur oldukları hüviyet varakası hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 22-V-l 930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Bş. V. 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Zabitanın siyasî ve adlî e f alin nıen'i vukuunu temin için alacağı mani tedbirlerin muvaffaki
yeti idaresinde yerli ve ecnebi halkı tamamen bilmesine mütevakkıftır. Bir zabıta memuru 
muhitini ne kadar eyi tanırsa halkın ahval ve mizacını ve hatta hususiyetini ne dereceye kadar an
larsa o nisbette işinde muvaffak olur. 

Zabıta memurlarının, herkesi ayrı ayrı binnefisgöz önünde bulundurmasına vebunlann hiç bir 
kayda tabi tutmaksızın tetkik etmesine imkân yoktur. Bu noktaya ait vazifesini imkânın mü
saadesi nisbetinde temin edebilmek için bilumum mileli mütemeddine tetkiki hüviyet, parmak izi, 
mesahai ebdan kısımlarına ehemmiyet vermişlerdir. Türk polisinde mesahai ebdanı yirmi beş se
ne evvel ve tetkiki kısmı da meşrutiyeti müteakip tatbik edilmiş ve biraz da ileri götürülerek fai-
deleri görülmeğe başlamış iken siyasî inkilâplar ve harbi umumiyi müteakip îstanbulun düşman 
tarafından işgali dolayısile maksadı mahsus tahtında dosyaları fişleri yakılmış daireleri esasından 
dağıtılmıştır. Hükümetin Istanbulda yeniden teessüsünü müteakip gerçi tetkiki hüviyet dairesi 
tekrar faaliyete geçirilmiş ise de bu bapta bidayeten 327 de ve tevsian 333 senelerinde ittihaz olu
nan mukarrer atın Türk ceza kanununun neşrinden sonra tatbikine imkân olmıyacağı hakkındaki, 
mukarreratın mahkemei temyiz kararı yeni ceza kanununa tevfikan ihzarını icap ettirmiştir. 

Ecnebi memleketlerindeki usullerin de tetkikile, memleketlerimizin ihtiyaç ve şartlarına muva
fık olacak bir kanun hazırlanmıştır. 

Berveçhimaruz zabıtanın vazifei siyasiye ve adliyesini ifada muvaffakiyetini temin edecek olan 
bu tetkiki hüviyet işine tekrar başlamak üzere bu günkü ihtiyaca rkarşı tanzim olunan on bir mad
delik kanun lâyihası tanzimine lüzum hasd olmuştur. 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 
T.B. M. M. u 

Dahiliye Encümeni 
Karar No. 30 
Esas No. 1/712 

Yüksek Reisliğe 

Ticarethanelerde ve bilûmum müessesatta bulunan ve han, apartman ve otellerde oturanların ver-
meğ mecbur oldukları hüviyet varakası hakkındaki kanun lâyihası Dahiliye Müsteşarı ve Emniyeti 
Umumiye Müdürü Umumisi Beyler hazır oldukları halde encümenimizde mütalea ve tetkik olundu. 

Polisin zabıtai mania vazifesini kolaylaştırmak maksadile muhitinde oturan insanları bilmesi 
gerçi lâzımsada bunu temi niçin eşhasın müstakili en oturdukları hane ve apartmanları umumî ma
haller sırasına koyarak mukimlerini ve misafirlelerini han ve oteller gibi beyanname vermeğe 
mecbur tutmak zait görüldüğünden birinci maddenin başındaki ( apartman ve müstakil hane ) iba
resi tayyedilmiş ve mütebakisi aynen kabul olunmuştur. 

ikinci maddenin dahi, ayni sebeple, madde başındaki ( müstakil apartman, müstakil hane ) 
ibaresi kaldırılmış ve mabadı aynen kabul olunmuştur. 

Ayni maddenin Hükümetçe Meclise tevdi edilen kopyasında maddenin son fıkrası olan ( bun
ların başka mahalle infikâk ve nakillerinde infikâklerini 24 saat içinde bu makamlara ihbar 
eyler. ) ibaresi esnayi febyizde unutulduğu anlaşıldığından ilâve ounmuştur. 

Üçüncü maddenin başındaki ( apartman, müstakil hane ) ibaresi kaldırılarak mütebaki aksamı 
aynen kabul olunmuştur. 

Dördüncü maddenin apartmanı tarif eden aksamı kabul edilerek misafiritavsif eden ( ve bura
larda ücretli ücretsiz ikamet edenlere misafir ) ibaresi tayyedilmiştir. 

Beşinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Ufak kasaba ve köylerdeki kahvehanelerde yabancıların bizzarure gecelemeleri kabul edi

lerek bu şekilde gece geçirmek yalnız şehirlerdeki kahvehanelerde caiz görülmemiş ve bu maksatla 
altıncı maddenin başına ( şehirlerdeki ) ibaresinin ilâ vesile madde kabul olunmuştur. 

Otellerde ve hanlarda ikâmet edenlerin şimdiye kadar otel ve han kullananlara yazıp verdikle
ri beyannameler kâfi görülerek bundan başka hüviyetini müsbet nüfus hüviyet varakalarile 
askerlik cüzdanlarını ve beyanname makbuzu ile ikametgâh varakalarını otelcilere ve haneıla 
ra ibraz etmek mecburiyetleri muvafık görülmemiş ve binaenaleyh bu mecburiyetin yalnız mü-
essesat müstahdemlerine teşmilile iktifa edilmesi kabul olunmuş ve madde ona göre tadil edilmiş
tir. 

8, 9, 10 ve 11 inci maddeler aynen kabul edilmekle Yüksek Reisliğe takdim kılındı. u 

Dahiliye E. Rs. Na. Rs. V. Bu M. M. Kâ. Âza Âza Âza 
Hilmi Hilmi Halit Halit 1. Hakkı Sait Avni 

Âza Âza Âza Âza , Âza 
M. Fayık Baha Tali Vasıf Rifat Hacim 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Ad. Encümeni 5 - VI - 1930 
Karar No: 64 

Esas No: 1/712 
Yüksek Reisliğe 

Ticarethanelerde ve bilumum müessesatta bulunan han, apartman ve otellerde oturanların ver
meğe mecbur oldukları hüviyet varakası hakkında Dahiliye Vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 

4 - VI - 1930 



26 - V - 1930 tarih ve 6/1734 numaralı tezkeresile encümenimize havale edilen kanun lâyihası Da
hiliye Encümeninin tadilâtı ve esbabı mucibe lâyihasile birlikte Emniyeti Umumiye Müdürü Umu
misi Rifat Bey huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Zabıtanın muhitinde oturanların hüviyetleri hakkında malûmattar olmalarını temin eden bu 
lâyihanın memleketin asayiş noktasından emniyet ve inzibatına karşı tedabiri mania ittihazı 
vazifesini kolaylaştırmak itibarile lüzumu encümenimizce de kabul edilmişse de Dahiliye Vekâleti
nin teklifi veçhile hüviyet varakası vermek mecburiyetinin hususî evlerde oturanlara kadar teş
mili halka fazla bir külfet tahmil edeceğinden bu mecburiyetin yalnız, han, otel ve pansiyonlarla 
bekâr odalarına ve hastane ve dinî ve hayrı müesseselerle san'at ve ticaret için açılmış yerler müs
tahdemlerine hasrı kanunun istihdaf ettiği maksadın teminine kâfi görülerek Dahiliye Encümeni
nin mütaleası dairesinde lâyiha, ancak bu hususat için kabul edilmiş ve maddelerde bazı tadiller 
yapılmıştır. 

Birinci madde lâyihadaki beşinci madde hükümleri dahi birleştirilerek hüviyet varakası alına
cak yerler tesbit ve bu varakaları doldurarak imza etmek ve bunları ait olduğu yerlere göndermek 
mecburiyetleri tasrih olunmak suretile yeni baştan kaleme alınmıştır. Lâyihanın birinci maddesi
nin son fıkrası ayrı bir madde olarak ve kayit ilâ vesile yazılmıştır. 

Üçüncü maddede muvakkaten ve müsaferet suretile ikamet edilen yerleri işletmek istiyenlerle 
işlettikleri bu kabil yerleri başka yerlere nakil veya işi terkedenlerin beyanname vermeleri ve 
ihbaratta bulunmaları mecburiyetleri gösterilmiştir. 

Hususî olarak işgal edilen ev ve apartmanların bir veya bir kaç odasını kiraya verenlerin de 
bundan evvelki maddeler hükmüne riayetleri lâzımgeleceği dördüncü maddede gösterilmiştir. 

Beşinci maddede kahvehanelrede umumî ticaret evlerinde ancak sahip ve müstahdemlerin yata
bilecekleri ve yabancı müsafir kabul edilemiyeceği münderiç bulunmuş isede bir çok yerlerde 
bekârların kahvelerde pek ucuz şeraitle yatmakta olduklarından zaruret olan yerlerde mahalli 
zabitasının iznile kahvehanelerde bekâr yabancıların yatmasını tecvizen maddeye bir kayit ilâve 
edilmiştir. 

Bilumum müessesatta çalışacak olanların hüviyetlerinin muteber vesikalarla ispat edilmiş olması 
hakkındaki maddede aksi halin memnu olduğunun kaydedilmesi kâfi görülerek bunun başkaca 
suç teşkil eden bir fiil olmadığı halde bu kanuna muhalefet sayılması suretinde bir kayit konması 
fazla görülerek tayyedilmiştir. 

Lâyihanın diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Encümence yapılan ve ittifakla kabul edilen bu lâyiha Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolunur. 

Ad. En. Rs. 
Manisa 

M. Fevzi 

Âza 
Ankara 
A. İhsan 

Âza 
Mardin 

f. Ferit 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhattin 

Kâ. 
Yozgat 

A. Ham di 

Âza 
Kocaeli 

Ragıp 

Âza 
Konya 

T. Fikret 

Âza 
Antalya 
A. Saki 

Âza 
Manisa 

Kemal 

Âza 
Muğla 
Nazmi 

Âza 
Erzincan 
Abdülhak 

Âza 
Kayseri 

Reşit 

Âza 
Balıkesir 

Sadık 

Âza 
Balıkesir 

Niyazi 



Hükümetin teklifi 
Kamın lâyihası 

MADDE 1 — Apartıman, müstakil hane, han, 
pansiyon, otel ve bekâr odalarında mutasarrı-
fan veya müsteciren ikâmet edenlerle bunlara 
ücretli ve ücretsiz misafir kabul edenler ve mü
essesatı maliye, şirketler, ticarethaneler, mağa
zalar ve dükkânlar gibi ticaret ve san'at için a-
çılan bilûmum müessesatı idare edenler Hükü
metçe tertip olunan hüviyet varakasını imza ve 
itaya ve mevadı atiyede gösterilen kimselerden 
bu hüviyet kâğıtlarını alarak müddeti içinde ait 
olduğu mahalle tevdia ve infikâk edenleri 
ihbara mecburdur. 

Hastanelerde dinî veya hayrı umum müesse-
sata gelenlerin buraların âmir ve müdürleri numu
nesi merbut ( ) numaralı hüviyet varakalarını 
almaya ve kanunun tayin ettiği müddet zar
fında âit olduğu karakola veya memura tedia 
ve infikâklerini yine bu veçhile bildirmeğe mec
burdur. Karılar kocalarının ve evlenmemiş kızlar 
baba ve ana veya velilerinin hüviyet varakaları
na yazılır. On sekiz yaşını ikmal eden erkekler 
ayrıca hüviyet varakası verirler. 

MADDE 2 — Müstakil apartıman, müstakil 
hane, han, pansiyon, otel ve bekâr odaları muta
sarrıfları buraları tahtı işgallerinde ise kendile
ri tarafından icara verilmiş ise müstecirleri ta
rafından numunesi merbut ( ) numaralı hüvi
yet varakası imlâ ve imza edilerek vurutlarından 
itibaren yirmi dört saat zarfında bulun
duğu polis veya jandarma karakoluna bun
lar yoksa mahallin en büyük Hükümet memuruna 
tevdi eder. yirmi dört saat içinde bu makamlara 
ihbar eyler. 

MADDE 3 — Apartıman, müstakil hane, han, 
pansiyon, otel, ve bekâr odalarına ücretli üc
retsiz gelen misafirler vurutları anında numune
leri merbut ( ) numaralı ve umum hizmetçiler 
( ) numaralı hüviyet varakalarını imlâ ve imza 
ile o mahalleri idare edenlere itaya ve bu hüviyet 
varakalarını alanlar ela yirmi dört saat içinde 
mensup oldukları polis veya jandarma kara
kollarına ve karakol bulunmıyan yerlerde ma
hallin en büyük Hükümet memuruna tevdia ve 
infikâklerini yine yirmi dört saat içinde ihbara 
mecburdur. 

Dahiliye Encümeninin tadili 

MADDE 1 •— Han, pansiyon, otel ve bekâr 
odalarında mütesarrıfın veya müstecirin ikamet 
edenlere ve bunlara ücretli ve ücretsiz misafir ka
bul edenler ve müessesatı maliye, şirketler, ticaret
haneler, mağazalar ve dükânlar gibi ticaret ve 
san'at için açılan bilumum müessesatı idare edenler 
Hükümetçe tertip olunan hüviyet varakasını imza 
ve itaya ve mevaddı atiyede gösterilen kimselerden 
bu hüviyet kâğıtlarını alarak müddeti içinde ait 
olduğu mahalle tevdie ve infikâk edenleri ihbara 
mecburdur. 

Hastanelerle dinî ve hayrı umum müessesasta 
gelenlerin buraların âmir ve müdürleri numunesi 
merbut ( ) numaralı hüviyet varakalarını almağa 
ve kanunun tayin ettiği müddet zarfında ait 
olduğu karakola veya memura tevdie ve infikâkla-
nnı yine bu veçhile bildirmeğe mecburdur. Karılar 
kocalarının ve evlenmemiş kızlar baba ve ana veya 
vasilerinin hüviyet varakalarına yazılır. On sekiz 
yaşını ikmal eden erkekler ayrıca hüviyet varakası 
verirler. 

MADDE 2 — Han, pansiyon, otel ve bekâr oda
ları mutasarrıfları buraları tahtı işgallerinde 
ise kendileri tarafından icara verilmiş ise müste
cirleri tarafından numunesi merbut ( ) numaralı 
hüviyet varakası imlâ ve imza edilerek vurutların
dan itibaren yirmi dört saat zarfında bulunduğu 
polis veya jandarma karakoluna bunlar yoksa 
mahallin en büyük hükümet memuruna tevdi eder. 
Bunların başka mahalle infikâk ve nakillerinde 
infikâklerini yirmi dört saat içinde bu makamlara 
ihbar eyler. 

MADDE 3 — Harı, pansiyon, otel, ve bekâr 
odalarına ücretli ücretsiz gelen misafirler vurut
ları anında numuneleri merbut ( ) numaralı ve 
umum hizmetçiler ( ) numaralı hüviyet vara
kalarını imlâ ve imza ile o mahalleri idare eden
lere itaya ve bu hüviyet varakalarını alanlarda 
yirmi dört saat içinde mensup oldukları polis ve
ya jandarma karakollarına ve karakol bulunmıyan 
yerlerde mahallin en büyük Hükümet memuruna 
tevdie ve infikâklerini yine yirmi dört saat içinde 
ihbara mecburdur. 
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Adliye Encümeninin tadili 

Otel, pansiyon, ticaretane ve sair umumî müesse
selerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası 

vermeleri mecburiyetine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Han, pansiyon, otel ve bekâr 
odalarını işletenler ve malî müessesat, ticaret şir
ketleri, ticarethaneler ve dükkânlar gibi ticaret 
ve san'at için açılan bilumum müessesatı idare 
edenler ve hastanelerle dinî vehayrî ve sair umu
mî müesseselerin müdür ve âmirleri bu yerlerde 
herhangi bir suretle oturanlarla çalışanlara numu
nesi bu kanuna merbut hüviyet varakalarını imza 
ettirerek ait olduğu mahalle göndermeğe ve bura
lardan ayrılanları haber vermeğe ve buralarda 
oturan ve çalışanlar da kendilerine verilecek hü
viyet varakalarını doldurup imza etmeğe mecbur
dur. 

MADDE 2 — Erkekler karılarını ve evlenme
miş kızlarını ve on sekiz yaşını bitirmemiş oğulla
rını ve analarını keza hüviyet varakalarına yazaj 
bilirler. 

MADDE 3 — Han, pansiyon, otel ve bekâr 
odalarını işletmek isteyenler numunesini bu ka 
nuna merbut beyannameyi imza ile bir hafta 
içinde bulundukları yerdeki polis veya jan 
darma karakoluna ve olmıyan yerlerde 
mahallin Hükümet memurlarına gönderme 
ğe ve başka yere nakil ve bu işi terket 
tikleri halde üç gün içinde haber vermeğe mec 
burdurlar. 



- 6 
MADDE 4 — Bir apartmanın veya müstakil 

bir hanenin bir veya bir kae odası ayrı ayrı icara 
verilmiş ise buralara pansiyon ve buralarda ücretli 
ücretsiz ikamet edenlere misafir denir. 

MADDE 5 — Müessesatı maliye, umum şir
ketler, ticarethaneler, mağaza ve dükkânlar gibi 
yerleri idare edenler isim ve şöhret ve mahalli ika
metlerini ve tabiiyetlerini ve müesseselerinin un-
vanile bulunduğu mahalle ve sokağı ve işgal et
tikleri bina ve odaların numarasını ticaret veya 
san'atlarının nev'ini muhtevi tarihi küşadmdan 
itibaren bir hafta zarfında ( ) numaralı numune 
mucibince bir ihbar varakasını tânzim ve makbuz 
mukabilinde merbut oldukları polis veya jandar
ma karakoluna ve bunların bulunmadığı yerlerde 
mahallin en büyük Hükümet memuruna itaya ve 
müessesesinde vuku bulacak tebeddülatı üç gün 
zarfında ihbara mecburdur, 

Müessese sahipleri istihdam edecekleri eşhasın 
verecekleri numunesj merbut ( ) numaralı 
hüviyet varakalarını da vurutl arından iti
baren yirmi dört saat içinde bu mahallere 
tevdie ve alâkalarını kesenlerin yine bu müddet 
zarfında ihbara mecburdur. 

MADDE 6 — Kahvehanelerde umum ticaret 
evlerinde ancak sahip ve müstahdemleri beytutet 
eder, yabancı kabul edilemez. 

MADDE 7 — Hüviyetini müsbit nüfus hüvi
yet varakalarile askerlik cüzdanlarını veya be
yanname makbuzu ile ikametgâh varakalarını ib
raz edemiyenleri misafir olarak kabul edenlerle 
müessesatında istihdam edenlerin hareketleri ay
rıca bir fiil teşkil etmezse işbu kanun ahkâmına 
tebaiyet etmemiş addolunur. 

MADDE 8 — îşbu kanunun süveri tatbikiye-
sini müebyyin Dahiliye Vekâletince ayrıca bir ta
limatname tanzim olunacaktır, 

MADDE 9 — îşbu kanuna münafi hareket 
edenler hakkında Türk ceza kanununun 526 inci 
maddesi ahkâmı tatbik olunur. 

MADDE 10 — îşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 11— îşbu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
ismet M. Esat M. Abdülhalik 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. I. M. V. 

Cemal Hüsnü Eecep Şakir Dr. Refik 

MADDE 4 — Bir apartımanm veya müstakil 
bir hanenin bir veya iki odası ayrı ayrı icara ve
rilmiş ise bunlara pansiyon denir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi Aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Şehirlerdeki kahvehanelerde u-
, mum ticaret evlerinde ancak sahip ve müstahdem
leri beytutet eder. Yabancı kabul edilmez. 

MADDE 7 — Hüviyetini müsbet nüfus hüviyet 
varakalarile askerlik .cüzdanlarını veya beyan
name makbuzu ile ikâmetgâh evraklarını ibraz 
edemiyenleri müessesatında istihdam edenlerin 

' hareketleri ayrıca bir fiil teşkil etmezse işbu ka-
nun ahkâmına tebaiyet etmemiş addolunur. 

8, 9, 10 ve 11 inci maddeler Hükümetin tekli
fi veçhile aynen kabul edilmiştir. 



MADDE 4 — Bir veya bir kaç odası ayrı ayrı 
kiraya verilen müstakil hane veya apartıman sa
hip ve müstecirleri de yukanki maddeler hük
müne riayete mecburdurlar. 

MADDE 5 — Kahvehanelerde ve umumî tica
ret evlerinde ancak sahip ve müstahdemleri yata
bilip yabancı misafir kabul edilemez. Şu kadar ki 
zaruret olan yerlerde mahallî zabıtasının izinile 
bekâr ve yabancıların kahvehanelerde yatmaları 
caizdir. 

MADDE 6 — Hüviyetini, nüfus hüviyet cüz
danı ve sair resmî ve muteber vesikalarla ispat 
edemiyen kimseleri birinci maddede yazılı mües
seselerin sahip ve müdürlerinin yanlarında istih
dam etmeleri memnudur. 

MADDE 7 — Bu kanunun. tatbiki suretine da
ir Dahiliye Vekâletince bir talimatname tanzim 
olunacaktır. 

MADDE 8 — Bu kanunda yazılı mecburiyet
leri ifa etmiş veya menedilen şeyleri yapanlar 
hakkında Türk ceza kanununun 534 üncü maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 10— Bu kanunun hükümlerini icraya 
Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 



Hükümetin teklifine merbut cetveller 

Hastanelerle dini ve hayrı umum müesseselere gelenlerin numaralı kanunun 
maddesi mucibince verecekleri .(1)numaralı hüviyet varakasıdır. 

Sorgular Cevaplar 

isim ve pederinin ismi ve şöhreti 

Memleketi ve doğdu yer 

Tabiiyeti 
1 ' • ' • ' : 

San'atı 

Nereden geldiği ve buraya geldiği tarih 

Ne için geldiği 

Ne yapacağı 

Tahsil derecesi 

Ne kadar oturup hangi tarihte hangi tarikle 
nereye gideceği 

Hüviyet cüzdanını veya ikametgâh varakasını 
veya beyanname makbuzunu hangi tarihte nereden 
aldığı ve tarih numarası 
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Apartman, müstakil hane, han, otel, pansiyon, bekâr odaları sahip ve müstecirleri-
nin numaralı kanunun maddesi mucibince verecekleri ( 2 ) numaralı 

Hüviyet varakasıdır. 
Sorgular Cevaplar 

İsim ve pederinin ismi ve şöhreti 

Memleketi ve doğdu tarih 

Hüviyet cüzdanının veya ikametgâh varakasının 
veya beyanname makbuzunun tarih ve numarası 
ve nereden aldığı 

Evvelki ikametgâhı 

Tabiiyeti 

Ne işle meşgul olduğu 

Yanında bulunanların isimleri ve kendilerine de-
recei münasebetleri, ve san'at ve yaşları 

Hangi tarihte geldiği 

Burada ne kadar oturacağı 

Hangi tarihte hangi tarikle nereye gideceği 
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Apartman, müstakil hane, han, otel, pansiyon ve bekâr odalarında ücretli ücretsiz 
oturan müstecirlerin numaralı kanunun maddesi mucibince verecekleri 

(3) numaralı hüviyet varakasıdır. 
Sorgular Cevaplar 

îsim ve pederinin ismi ve şöhreti 

Memleketi ve doğdu tarih 

Tabiiyeti 

San'atı 

Evvelki ikametgâhı 

Hangi tarihte geldiği 

Yanında bulunanların isimleri ve yaşları ve ken
disine olan münasebeti derecesi 

Ne kadar oturup hangi tarihte hangi tarikle 
nerey gideceği 

Hüviyet cüzdanını veya ikametgâh varakasını 
veya beyanname makbuzunu hangi tarihte nere
den aldığı ve tarih numarası 

<' « 
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Hizmetçilerin numaralı kanunun maddesi mucibince verecekleri (4) 

numaralı hüviyet varakasıdır. 
Sorgular Cevaplar 

İsim ve pederinin ve validesinin ismi ve şöhreti 

Memleketi 

Tabiiyeti 

Hizmetçiliğe girdiği ilk tarih ve kimin yanına 
girdiği 

Bundan evvel kimin yanında bulunduğu 

Şimdiği efendisinin yanına ne zaman girdiği 

Evli ise zevç veya zevcesinin nerede oturduğu ve 
ne' iş gördüğü 

Hüviyet* cüzdanını veya ikametgâh varakasını ve
ya beyanname makbuzunu hangi tarihte nereden 
aldığı ve tarih numarası 

Buradan hangi tarihte çıkacağı ve hangi tarikle 
nereye gideceği 
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Müessesatı maliye, şirketler, ticarethaneler, mağaşa ve dükkân giM ticaret evlerini 
idare edenlerin numaralı kanunim maddesi mucibince verecekleri ( 5 ) 

numaralı ihbarnameler. 
Sorgular Cevaplar 

İsim ve pederinin ismi ve şöhreti 

Oturduğu yer 

Tabiiyeti 

Müessesenin unvanı resmisi . 

Müessesenin bulunduğu mahalle ve sokağın ismi 

Bina veya daire veya odanm numarası 

San'at ve ticaretin nev'i 

Açıldığı tarih 

Müessesatı maliye, şirketler, ticarethaneler, mağaza^ ve dükânlarda çalışanların 
kanunun maddesi mucibince verecekleri (6) numaralı hüviyet 

varakasıdır. 
Sorgular Cevaplar 

îsim ve pederinin ismi ve şöhreti 

Memleketi ve doğdu tarih 

Tabiiyeti 

Buzamana kadar nerelerde hangi san'atlarda 
kimlerin yanında çalıştığı 

Şimdiki işe ne zaman girdiği 

l^vli ise zevç veya zevcesinin nerede oturduğu 

Hüviyet cüzdanını veya ikametgâh varakasını 
veya beyanname makbuzunu hangi tarihte aldığı 
ve tarih numarası 

Buradan hangi tarihte çıkacağı ve hangi tarikle 
nereye gideceği 



SIRA No 253 
Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi hakkında 
1/724 numaralı kanun lâyihası ve Adliye, İktisat ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 31 -V-19 3 0 
Sayı : 6/1894 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi hakkında İktisat vekâletince hazırlanan ve 

İcra Vekilleri Heyetinin 28-V-1930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı rnucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Faaliyeti iktısadiyemizin mihverini ziraat teşkil ettiği cihetle ham maddeler ve bilhassa mah
sulâtı ziraiye haricî mübadelâtımızda mühim biryekûn arzetmektedir. 

Cihan harbini takip eden senelerde Avrupanın bir çok memleketleri tamamiyeti iktısadiye-
lerini temin maksadile ziraate mühim bir ehemmiyet atfedilmiştir. Deniz aşın memleketler 
ise harp esnasında mahsulâtı ziraiyelerinin şöhretpiyasalannda kazanmış oldukları mevkileri mu
hafaza etmek için müessir bir fiat ve rekabet mücadelesine girişmişlerdir. Bunların fevkın-
da her memleket ziraî istihsâlini korumak maksadile bu mahsulâta müteallik gümrük tarifeleri
ni yüksek bir seviyeye çıkarmıştır. 

Bu amillerin başlıcası olarak mahsulâtı ziraiye satışları günden güne müşkülât peyda etmek
tedir. Gerçi ticaret teşkilâtının takviyesi, ticarî propagandanın tevsii ve ticaret mukavele
lerinde ziraî mahsulâtımıza müsait tarifeler temini suretile satış nisbetlerimizin muhafaza ve 
inkişafına sarfı gayret edilmesi tabiî isede cihan piyasasına arzedilecek malların sürümünü 
emin ve müstakar bir surette temin edecek en müessir tedabirin bu malların evsafı ticariye 
lerinin ıslâh ve tesbitini istihdaf eden tedbirler olduğu düşünülmektedir. 

ihracatımızın en mühim kalemlerini teşkil eden tütün, üzüm, incir, fındık, pamuk, afyon, 
yün, tiftik, yumurta, hububat, ve diğer maddelerin cihan piyasasında şiddetli bir rekabete maruz
dur. İstihsâl şeraitimiz matlup olan tekâmül derecesine vasıl olmadığından büyük muame
leler için esas olan yeknasaklık bir çok ihracat mallarımızda temin edilememekte ve ara sıra -
yapılan tağşişler ise Türk malının eyi şöhretine ııakise iras ederek satışları işkâl eylemektedir. 

İşte Türk malının istihsalinde tekemmül ve intizamı, satışında itimadı ve istihlâkinde rağ
bet ve emniyeti temin maksadile bu hususlara müteallik muamelelerin bazı esaslı usul ve ka
idelere istinat ettirilmesi zarurî görülmüş ve ' ' ticarette tağşişin men'i ve ihracatın korunması 
ve murakabesi,, hakkındaki kanun lâyihası vücude getirilmiştir. 

Kanunun birinci maddesi mahsulâtımızın istihlâk piyasalarının taleplerine uygun evsaf ve esa-
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sat dairesinde ihzar ve satışa arzını temin" maksadile lüzum görülecek tedabirin kararname ve 
nizamnamelerle tatbikini istihdaf etmektedir. 

Elyevm mahsulâtımız, istihsalden satışa arzına kadar geçirdiği safahatın hemen hiç birinde 
ticarî noktai nazardan bir murakabeye tabi bulunmamaktadır. Bu mürakabesizliğin neticesi ola
rak bu mevaddın tağşiş edilmekte, müstehlik piyasalara muayyen sınıf ve nevilere ayrılmadan 
icabı derecesinde temizlenmeden ambalajlarına ve zarflarına itina edilmeden sevkolunmakta, satış 
tarzlarına ticarî muamelâtın hiç tehammülü olmıyan hile ve desiseler karıştırılmaktadır. Binaen
aleyh müşterilerimiz bu yüzden mallarımıza mütereddit ve muhteriz davranmakta ve günden 
güne satışlar daha müşkül ve ağır şerait altına girmektedir. 

Bunları, alıcıların emniyet ve itimadına mazhar kılacak her türlü takyidata tabi tutmakta 
memleketin iktisaden büyük menfaatları vardır. Bu itibarla işbu maddenin kurduğu esaslar dahi
linde ihracat emtiamız, her birinin hususiyeti haline göre ayrı ayrı ahkâm ve şurut ile mukayyet 
kılınarak Türk emtiasına karşı alıcıların emniyet, itimat, rağbet ve teveccühü celp edilecektir. 

Kanunun ikinci maddesi ile, mevzu ahkâma mugayir olan mevaddın satışının men 'i derpiş 
edilmektedir. Bu memnuiyet birinci meddedeki esasatın temini tatbiki için müracaat edilecek en 
tabiî çaredir. 

Üçüncü maddede murakabesi derpiş edilen mevaddın yine birinci madde esasatına tevfikan ihzar 
ve imal edilip edilmediklerini tahkik edebilmek için bunların hini imalde teftiş edilebileceklerini 
göstermektedir. Filhakika bazen bir maddenin yalnız satışa arzı veya ihracı arasında esasatı 
mevzua muvafık ihzar edilmiş olup olmadığını kestirmek güç veya faidesiz olabilir. Bunların 
ihzarı veya imali arasında da muayeneleri muktazidir. Kapalı kutular içinde veya konserve halinde 
bulunan mevat bu meyandadır. 

Bazı mevaddın ticaret veya imal ve ihzarı işbu kanunla bir takım kuyudu şurut altına 
aldığı cihetle bunun üzerinde yapılan teftişatın netayici hakkında kırk sekiz saat zarfında alâka
darların haberdar edilmeleri kanunun 4 üncü maddesi ile şart kılınmakta, bu kadar az bir 
zamanda neticeden malûmat alan alâkadarların zamandan kaybederek büyük zararlara uğramadan 
kendini müdafaaya imkân bulması ve uzun zamanlar meşkûk vaziyette kalarak hattı hareketini 
tayinde müşkülâta uğramaması lehine mülâhazası hâkim olmuştur. Kanunun vazettiği takyidat ve 
mecburiyetlerden dolayı bir mal sahibi aleyhinde bir vaziyet tesbit edildiği takdirde o kimse işin 
derecesine göre mühim takyidat ve cezalara maruz kalacağı cihetle bu vadide murakabe ile mükellef 
olanların herhangi bir sui istimal pek büyük haksızlıkların tahaddüsüne sebebiyet verebileceği düşü
nülerek beşnci madde ile bu gibi halatın şiddetli bir surette men'i gayesi istihdaf olunmuştur. 
Burada konulan cezaların ağırlığı, bu vadide yapılabilecek fenalıkların vüsati nazarı itibara 
alındığındandır. 

Eşyayi ticariyenin birinci madde hükümlerine göre matlup şeraiti haiz olup olmadıklarını tayin 
için bunlardan icabında numune almak ve tahlile tabi tutmak ta mevzubahstır. Numune almağa 
salâhiyettar olanların bu salâhiyetlerini sui istimale meydan vermemeleri meselesi pek,ziyade şa
yanı ehemmiyettir. Bu işin nasıl yapılacağını kemali sarahtle tayinine lüzum hissedilmektedir. Alı
nacak numunelerin miktarları ve sureti ahizlerini bu suretle alettafsil tasrih edilmiş değilse faraza 
afyon pek kıymetli olan mevaddan, intifa tasdik lüzumundan fazla miktarda numune alınmasını 
ve bunun bir zarureti fenniye gibi gösterilmesi varidi hatır olabilir. Kanunun altıncı maddesi 
bu maksatla vazolunmuştur. 

İşbu kanun alelumum mahsulâtımızın ticarî inzibat altına alınmasını vaz ettiğine göre bunun 
temini için, mahsulün müstahsil elindeki safhasından itibaren bu kuyuda tabi kılınması zaruridir. 
Köylünün pazarlara getirdiği afyon mağşuş ve hileli olursa, buğday ve alelumum zehair tozlu, 
topraklı ve yabancı tohumlarla dolu bulunursa ve bu suretle hileler ve ihtimamsızlıklar daha ilk 
ellerden başlarsa tabiidir ki bu kanunun hükmünü oralara kadar teşmil etmek ve daha bi
dayetlerde bu halata set çekmek icap eder. Buna binaendir ki kanunun yedinci maddesinde 
ittihaz olunacak tedabirin tacir olan veya olmıyan her şahsa raci olduğu kaydBlunmuştur. 
Müstahsil tacir değildir. Ve bu kanunun hükümleri yalnız tacir olanlara münhasır kaldığı tak
dirde mevzu kuyut ve şurut müstahsilin riayetkar olması temin olunamaz. 



îşbu maddede ve sekizinci maddede tadat olunan ve tedricen artmak suretile vazedilmiş olan 
cezalar derpiş edilecek tedabirin bihakkın tatbikini teshile matuf müeyyedelerden ibarettir. 

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni 
Esas No. 1/724 

Yüksek Reisliğe 

Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabe ve korunması hakkında İktisat Vekâletince 
hazırlanıp Başvekâletin 31 •* V - 1930 tarih ve 6/1894 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine 
havale edilen kanun lâyihası iktisat Vekili Şakır Beyefendi huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Memlekeketimizin iktisadiyatında mühim bir mevkii olan ziraî istihsal mevadının hariçte sürü
münü ve satışını temin ve rekabete mukavemet için bu mevadın ticaretinde tağşişin men'i ve bu 
hususta murakabede bulunmak ve ihraç maddelerinin korunması için Hükümetçe tedbirler ittihaz 
edilmek ve şiddetli cezaî müeyyidelere bağlamak maksadile tanzim edilen lâyiha hakkında esbabı 
mucibe mazbatasında ve Vekil Beyin şifahî izahlarında serdedilen esbap ve mütaleat varit ve 
musip görülmüş ve lâyihanın esas itibarile kabulü kararkir olarak bazı maddelerinde tadiller icra 
edilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesinde teftişi müteakip yapılacak zabıt varakalarının alâkadarlara 
tebliğinden sonra kanunî takibatı istilzam edecek hallerde muamelenin ne suretle icra edileceğinin 
nizamname ve kararnamede tasrih edileceğine dair hükümde davanın tahriki yerine mutlak olarak 
kanunî takibatın icrası kaydının konması ve takibin şekil ve mahiyetine göre umumî hükümlere 
tevfikan icra edilmesi lâzım geldiğinden bu fıkralar maksada daha muvafık olarak tadil edilmiştir. 

Beşinci maddede teftiş ve murakabe ile vazifedar olan memurlarm sui istimalleri tahkikat ile 
anlaşıldığı takdirde işten el çektirilmek veya hizmetten ihraç edilmek hususunda İktisat Vekâleti
nin salahiyetli olması tasvip edilmiş isede bu sui istimalin ikaı şekline göre yapılması iktiza eden 
kanunî takip ve tahkik muamelelerinde memurin muhakematı kanunu cari olabileceği gibi irtişa 
suretile vukuu halinde kanunu mahsusuna göre Cumhuriyet müddei umumiliklerince hukuku 
âmme davası açılması ve Adliye müstantikleri tarafından ilk tahkikatın yapılması icap edece
ğinden bu hükümlere göre maddenin yazılış tarzı değiştirilmiş ve maznun memurlar hak
kında isnat olunan fasıldan dolayı muhakemelerinin men'ine veya beratlerine karar verilir
se vazifelerine iade edilmesi de hakkaniyet muktazasından olduğundan bu husus maddede tasrih 
edilmiştir. 

8 inci madde kararname ve nizamname hükümlerine muhalefeti itiyat edenler hakkında veri
lecek ceza meyanında ticaretten mahrumiyetlerine dair olan kayıtta ticaretten menlerine, 
diye kanunlarımızda kullanılan tabire uygun olmak üzere tebdil edilmiştir. 

Lâyihanın bu tadille kabulüne encümence ittifakla karar verilmiş olup havale mucibince 
İktisat Encümenine arzolunur . 

Adliye En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Antalya izmir Kocaeli 

Mustafa Fevzi Selâhattin Ahmet Saki Enver Ragıp 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Zonguldak Balıkesir Erzincan Manisa Mardin Ankara 
Nazif Sadık Abdülhak Kemal ' 1. Ferit İhsan 

Âza 
Kayseri 
Reşit 
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îktısat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktisat Encümeni 
Karar No. 35 5 - VI - 1930 
Esas No. 1/724. 

Yüksek Reisliğe 

Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi hakkında encümenimize muhavvel kanun lâ
yihası ve Adliye Encümeni mazbatası îktısat Vekili Şakir Beyin huzurile tetkik ve müzakere 
olundu: 

Tağşişi men ve ihracatı murakabe etmek üzereefrada tahmil edilecek mecburiyetlerin mevzuu ne 
olması lâzım geleceğinin kanun ile tayini lâzımeden olduğu cihetle birinci maddede bunlar birer 
birer tadat edilmiş ve mecburiyetin ancak bu tadat edilen hususlar hakkında tatbik edilebilmesi ta
karrür ettirilmiştir. Bu mecburiyetin tatbik suretlerini alelitlak yapmış olmamak için alâkadar te
şekküllerin mütalealaraım alınmasının lüzumu kadar beynelmilel teamülleri de göz önünde tut
mak faydalı görüldüğü cihetle ona göre bir fıkra ilâve edilmiştir. Birinci maddeye işbu kanun ile 
ihdasına mezuniyet verilen mecburiyetin ancak nizamname ile tesbit ve tatbik suretlerinin tayini 
dercedilmek hususunda Afyon Meb'usu îzzet Beyin teklifi zatında kanunun emrettiği hususun 
tesbit ve tayini ve kanunların tatbik suretleri Hükümet tarafından hangi şekil kararlarla yapı
labileceği teşkilâtı esasiye ile takarrür ettirilmiş bulunduğundan ayrıca bunun ilâvesi zait gö
rülmüştür. 

îkinci maddede ihracat eşyamızın hariç piyasalarında diğer memleketler mümasil eşyasile 
rekabetini temin etmesi tağşişin her suretle menedilmiş olmasına ve istandardize edilmiş bulun
masına mütevakkıf olduğundan bunları ihlâl eder surette ihraç edilmek istenen eşyanın umum 
menf atini muhafazaten ihracının men'i muvafık görülmüş ve Hükümete o suretle salâhiyet 
verilmiştir. 

Üçüncü maddede şekle ait bazı tadilât yapılmıştır. 
Dördüncü maddede müfettişlerin mutat teftişleri neticesinde rapor vermeleri ve bununda 

bir suretinin alâkadarlara verilmesi ve yalnız gerek ihbar üzerine gerek teftiş neticesinde 
bu kanun mucibince cürüm addedilebilecek birhale vakıf oldukları takdirde zabıt varakası tut
maları ve böyle bir mahiyette de yine zabıt varakasının alâkadara tebliğ olunması 
muvafık görüldüğünden o yolda tadil olunmuştur. 

Beşinci madde şekle ait tadille aynen kabul edilmiş ve altıncı madde tayyedilmiştir. Ce
zaya ait olan diğer maddeler hükümleri Adliye Encümeninin tadili veçhile encümenimizce 
tasvip olunmuş ve yalnız mükerrerler hakkında ahkâmı umumiyenin tatbik edilmesi ve bu 
kanunun istihdaf ettiği cürümleri itiyat haline getirenlerin itiyada esas olan sabık mahkûmiyet
lerinde uğradıkları cezaların iki misli cezaya ve ayrıca iki seneye kadar ticaret icrasından men'e 
mahkûm olmaları kâfi görülerek ayrıca birde belki umum sermayelerini ihtiva eden malın 
müsaderesini tecviz çok ağır addolunarak kaldırılmıştır. 

Yedinci madde ile tevhit edildiğinden 8 inci, kanuna dercine lüzum görülemiyerek 9, 10 uncu 
maddeler tayyedilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

îk. E. Rs. ' M. M. Kâ. Ş. Karahisar 
Burdur Mardin Zonguldak İsmail 

Mustafa Şeref Ali Hiza Hüsnü Riza 
Manisa Konya Mardin Adana 
Yaşar A. Hamdi Nuri Zamir 

Yozgat îzmir 
Tahsin Hüseyin 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

7/6/1930 

Yüksek Reisliğe 

Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi hakkındaki kanun lâyihası- ile Adliye ve İktisat 
Encümenleri mazbataları iktisat Vekili Şakir Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Mallarımızın ihracını ve diğer piyasalarda rekabetini temin etmek için tağşişin men'i ve 
ihracatın murakabesi hakkında esaslı ve ciddî tedbirlerin lüzum ve faydalarını takdir eden 
encümenimiz kanun lâyihasını esas itibarile kabul etmiştir. 

İktisat Encümeninin tesbit ettiği veçhile Hükümetin hu bapta alacağı tedbirleri tatbika alâkadar 
teşekküllerin mütaleası alındıktan ve beynelmilel teamüller tetkik edildikten sonra ihraç malları
mızın en müsaitlerinden başlanması muvafık ve zarurî ise de bu tedbirlerin büyük ihraç limanlarımız
dan çıkanlara hasrı ayni malın muhtelif mahallerde başka başka şartlara tabi tutulması gibi mahzur
ları itibarile doğru görülmemiş ve birinci madde buna göre tadil edilmiştir. 

İkinci madde ibareye ait tashihle kabul olunmuştur. 
3 üncü madde, alınacak numuneler hakkında Hükümetin altıncı maddesindeki hükmünün 

ilâvesi suretile tadil olunmuştur. 
Dördüncü madde, İktisat Encümeni maddesinin aynidir. 
Beşinci madde, Adliye Encümeninin beşinci maddesinde eli işten çektirilmiş veya memuri. 

yetten çıkarılmış olupta meni muhakeme veya beraet kararı alanların ayni vazifeye iadelerinde 
idarî mahzur görülürse muadil diğer bir vazifeye tayin edilebilecekleri hükmünün ilâvesi suretile 
tadilen yazımıştır. • 

6 inci madde, Adliye Encümeninin de kabul ettiği Hükümet teklifinin yedinci maddesine teka
bül edip şeklen tadil olunmuştur. 

7 inci, 8 inci, 9 uncu maddeler, Hükümet teklifinin Adliye Encümenince de muvafık görülen 
8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri olup alâkadarların - emniyetini mutazammın olmak itibarile 
ipkaların - da faide mülâhaza olunmuştur. 

Müstaceliyetle müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe En. Reisi R. V. M. M. Âza Âza Âza 
İstanbul Bursa G. Antep Aydın Burçtur Elâziz 
Fuat Muhlis Mühendis Mitat Vahit H. Tahsin 
Âza Âza Âza Âza Âza 

Erzurum İsparta Konya Kütahya Bursa 
H. Aziz Müherrem K- Ûüsnü Niyazi Asım Dr. $. Lûtfi 

T. B. M. M-. 
Bütçe Encümeni 

M. 155 
Esas No. 1/724 
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Hükûmetin teklifi 

Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın 
murakabesi ve korunması 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Dahilî ve haricî ticaret menfa

atlerini korumak ve ticaret malları üzerinde tağşiş 
ve hilelere mani olmak üzere, menşei nebatî, hay
vani, madenî bilûmum mevat ile bunların nim ma
mul ve mamullerinin veyahut bunların terkibin
den husule gelen mevadın ihzarına, imaline, 
tathirine, muayyen sınıf ve nevilere tefrikine, 
asgarî vasıflarının tayinine istandardizasyonuna, 
ambalajlarına, zarfların satışlarına, nakil ve muha
fazalarına ve bu hususta tabi olacakları usulü şera
ite ve bu gibi mevat için hususî veya ilmî muay
yen alâmet ve izahat istimali mecburiyetine müte
allik tedabir ittihazı ve işbu muamelâtın sureti 
murakabesi hakkında 1593 numaralı umumî hıf-
zıssıhha kanununun 182 ve 183 üncü maddeleri 
ahkâmı mahfuz kalmak şartile İcra Vekilleri 
Heyeti lüzumuna göre alâkadar teşekküllerin mü-
taleası alındıktan sonra iktisat Vekâletinin teklifi 
üzerine kararnameler ısdarına veya nizamnameler 
tanzimine salâhiyettardır. 

MADDE 2 — Evsaf ve şeraiti birinci madde 
mucibince tanzim edilen kararname ve nizamna
meler ahkâmına uymryan mevadın satış ve ihracı 
menolunabilir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun derpiş eylediği 
murakabeyi icraya memur edilenler murakabeye 
tabi mevaddan icap ettiği takdirde numune al
mak ve imal, satış ve depo mahallerine müessese
lerin açık ve faaliyette bulunduğu zamanlarda 
teftişatta bulunmak salâhiyetini haizdirler. 

MADDE 4 — Her teftiş akebinde teftişi yapan
lar tarafından bir zabıt varakası tanzim ve zabıt 
varakasının bir sureti 48 saat zarfında mal veya 
müessese sahibine veya mümessillerine tebliğ 
olunur. Zabıt varakalarının ayrıca hangi makam
lara tevdi edileceği ve takibatı adliyeyi müstelzim 
olanları hakkında ne suretle tahriki dava edileceği 
kararname veya nizamnamelerde tasrih edilir. 

Adliye Encümeninin tadili 
Ticarette tağşişin men'İ ve ihracatın 

murakabesi ve korunması 
hakkında, kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Her teftiş akabinde teftişi ya
panlar tarafından bir zabıt varakası tanzim ve 
bir sureti 48 saat içinde mal veya müessese sahi
bine veyahut mümessillerine tebliğ olunur. Zabıt 
varakasının ayrıca hangi makamlara tevdi edile
ceği ve kanunî takibatı müstelzim olanları hak
kında ne suretle muamele yapılacağı kararname 
veya nizamnamelerde tasrih edilir. 



MADDE 1 — Dahilî ve haricî ticaret menfaat-

Iktısat Encümeninin tadili ı Bütçe Encümeninin tadili 
Ticarette taşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve 

korunması hakkında kanun 

MADDE 1 — Dahilî ve haricî ticaret menf aat-
larını korumak ve ticaret malları üzerinde tağ- leriııi korumak ve ticaret malları üzerinde tağ
şiş ve hilelere mani olmak üzere menşei nebatî, şiş ve hilelere mani olmak üzere menşei nebatî, 
hayvani, madenî bilûmum mevat ile bunların hayvanî, madenî bilumum mevat ile bunların nim 
min mamul ve mamullerinin veyahut bunların ter- mamul ve mamullerini veyahut bunların terkibin-
kibinden husule gelen mevadın ihzarına, imâline den husule gelen mevadın ihzarına, imaline, 
tathirine, muayyen, sınıf ve nevilere tefrikına, tathirine, muayyen sınıf ve nevilere tefrikine, 
asgarî vasıflarının tayinine, istandardizasyonuna ambalajlarına, zarflarına, alım satım ve nakil 
ambalajlarına, ve bu hususlarda tabi olacakları ve muhafazalarına ve bu hususlarda tabi olacakları 
usul ve şeraite ve bu gibi mevat için hususî veya ( usul ve şartlara ve bu gibi mevat için hususî veya 
millî muayyen alâmet ve izahat istimali mecburi-' millî muayyen alâmet ve izahat istimali mecburi
yetine müteallik tedbirler almağa Hükümet me- yetine müteallik tedbirler almağa Hükümet me
zundur. z undur. 

Hükümet, işbu mezuniyete dahil işleri alâka-; Hükümet, bu mezuniyet dahilindeki tedbirleri 
dar teşekküllerin mütaleasını aldıktan ve bey- tatbike alâkadar teşekküllerin mütaleasını aldıktan 
nelmilel taamüUeri tetkik ettikten sonra icabına ve beynelmilel taamüUeri tetkik ettikten sonra 
göre ihraç mallarımızdan en müsait olanlarından ihraç mallarımızın en müsaitlerinden başlar. 
ve büyük ihraç limanımızdan başlamak suretile 1593 numaralı umumî hıfzıssıha kanununun 182 
ifa eder. I ve 183 üncü maddeleri hükümleri mahfuzdur. 

1593 numaralı umumî hıfzıssıhha kanununun 
182 ve 183 üncü maddeleri hükümleri mahfuzdur. ( 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince Hükû- j MADDE 2 — Birinci madde mucibince Hükü
metçe ittihaz olunup usulü veçhile ilân edilen met tarafından tesbit olunup usulü veçhile ilân 
evsaf ve şeraite uygun olmıyan mevadın satış ve ! edilen vasıf ve şartlara uygun olmıyan mevadın 
ihracı menolunabilir. . satış ve ihracı menolunabilir. 

MADDE 3 — İşbu kanunun derpiş eylediği ' MADDE 3 — İşbu kanunun derpiş eylediği 
murakabeyi icraya memur edilenler icap ettiği murakabeyi icraya memur edilenler icap ettiği tak-
takdirde, murakabeye tabi mevaddan numune dirde murakabeye tabi mevattan nizamnamele-
alabilecekleri gibi müesseselerin açık ve faaliyet- rile tayin edilecek usul ve miktardan numune 
te bulundukları zamanlarda imâl, satış ve depo alabilecekleri gibi müesseselerin açık ve faaliyet-
mahallerinde teftişte bulunmak salâhiyetini de te bulundukları zamanlarda imâl, satış ve depo 
haizdirler. I mahallerinde teftişte bulunmak salâhiyetini de 

haizdirler. 
MADDE 4 — İktisat Encümenin aynen, MADDE 4 — Her teftiş akabinde teftişi ya

panlar tarafından bir rapor tanzim olunarak bir 
sureti mal veya müessese sahip veya mümessillerine 
verilir. Teftiş neticesinde bu kanun hükümlerine 
muhalif hareketi tebeyyün edenler hakkında bir 
zabıt varakası tanzim olunarak kezalik bir sureti 
48 saat zarfında mal veya müessese sahibine veya 
mümessillerine tebliğ olunur. Zabıt varakalarının 
ayrıca hangi makamlara tevdi edileceği ve adlî 
takibatı müstelzim olanlar hakkında ne suretle 
tahriki dava edileceği ayrıca bir nizamname ile 
tesbit olunur. 



MADDE 5 — Teftiş ve murakabe ile mükellef 
olanlarla diğer bilumum alâkadar memurlardan 
vazifelerinde sui istimalleri yapılacak tahkikat 
neticesinde anlaşılanların derhal hizmetten ihracına 
ve mahkemeye tevdiine iktisat Vekâleti salâhiyet-
tardır. Bu gibilerin sui istimalleri indelmuhakeme 
sabit olursa haklarında üç aydan üç seneye kadar 
hafif ve yüz liradan beş bin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

MADDE 6 — Herhangi bir malın numunesi 
alınmak veya tahlili yapılmak mecburiyeti vazedil
diği takdirde bu mecburiyeti ihdas eden kararname 
veya nizamnamelerde numunelerin ne suretle ve 
ne miktar alınacağı ve tahlilleri ne suretle icra 
ettirileceği tasrih edilir. 

MADDE 7 — îcra Vekilleri Heyetince ittihaz 
olunacak tedabir ve mukarrerata ve tanzim oluna
cak nizamnamelere mugayir hareket edenler tacir 
olsun veya olmasınlar haklarında mahkemelerce 
fiillerinin mahiyetine göre beş bin liraya ka
dar ağır para cezası ve şayet bu fiillerinden dolayı 
ceza kanunu ile kavanini sairede tayin edilen ce
zalar daha ağır olursa onlar tatbik edilir. Ve 
tekerrürü halinde ağır para cezası iki misline ka
dar iblâğ ile beraber üç seneye kadar da hapis 
cezası hükmolunur. Ve bu gibiler hakkında itti
haz olunan bilcümle cezaî mukarrerat ayrıca 
masrafı kendi taraflarından tesviye edilmek şar-
tile mahallî gazetelerle ilân edileceği gibi tacir 
olanların isimleri de ticaret odalarında bulundu
rulacak kara listelere dercettirilir. 

MADDE 8 — Mukarrerat ve nizamnamelere 
muhalefeti itiyat haline koyanlar hakkında yuka
rıdaki para ve hapis cezalarının azamisi tatbik 
edilmekle beraber mallarının müsaderesine ve 
kendilerinin azamî iki sene müddetle ticaretten 

MADDE 5 — Teftiş ve murakabe ile mükellef 
olanlarla sair alâkadar memurlardan vazifelerin
de sui istimalleri yapılacak tahkikat neticesinde 
anlaşılanların iktisat Vekâletinin emrile derhal 
eli işten çektirilerek veya vazifeden ihraç oluna
rak tahkikatın mevzuuna göre kanunî takibat 
yapılarak evrakı Cumhuriyet Müddei Umumili
ğine tevdi olunur. Neticede maznun memura isnat 
olunan suç hakkında men'i muhakeme veya bera-
et karan verilirse vazifesine iade olunur. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Hükıımetin teklifi aynen 

MADDE 8 — Nizamname ve kararnamelere 
muhalefeti itiyat haline koyanlar hakkında yuka-
nki maddede yazılı para ve hapis cezalarının en 
yukanki haddi tatbik edilmekle beraber malları
nın müsaderesine ve kendilerinin en fazla iki sene 



MADDE 5 — Yapılacak tahkikat neticesinde] 
teftiş ve murakabe ile mükellef olanlarla sair 
alâkadar memurlardan vazifelerinde sui istimalleri 
anlaşanlara iktisat Vekâletinin emrile derhal işten 
el çektirilerek veya memuriyetten ihraç edilerek 
tahkikatın mevzuuna göre kanunî takibat yapılır 
ve evrakı Cumhuriyet müddei umumiliğine tevdi 
olunur. Neticede maznun memura isnat olunan suç 
hakkında meni muhakeme veya beraat karan veri
lirse vazifesine iade olunur. 

MADDE 6 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 6 — Birinci madde mucibince ittihaz 
edilecek mecburiyetlere riayet etmiyenler tacir 
olsun olmasın haklarında mahkemelerce fiillerin 
mahiyetine göre beş bin liraya kadar ağır 
para cezası ve şayet bu fiilerinden dolayı 
ceza kanunu ile öbür kanunlarda tayin edilen 
cezalar daha ağır ise onlar tatbik edilir. 

Mükerrerler hakkında ahkâmı umumiye tatbik 
olunur. 

İşbu cürümleri itiyat haline getirmiş olanlar, 
itiyada esas olan sabık mahkûmiyetlerinde uğradık
ları cezaların iki misli cezaya ve ayrıca iki seneye 
kadar ticaret icrasından mene mahkûm edilirler. 

Madde 8, 9, 10 tyyedilmiştir. 

MADDE 5 — Yapılacak tahkikat neticesinde 
teftiş ve murakabe ile mükellef olanlara sair 
alâkadar memurlardan vazifelerinde sui is
timalleri anlaşılanların iktisat Vekâleti hare
ketlerinin mahiyetine göre derhal ellerini işten 
çektirmeğe veya memuriyetten ihraca salâhi-
yettardır. • 

Bu gibiler haklarında tahkikatın mevzuuna 
göre kanunî takibat yapılır ve evrak Cümuhuriyet 
müddei umumiliğine tevdi olunur. 

"Neticede maznun memur kendisine isnat olu
nan suç hakkında men'i muhakeme kararı alınır 
veya beraet ederse vazifesine iade veya buna mu
adil diğer bir memuriyete tayin olunur. 

MADDE 6 — Bu kanuna tevfikan Hükümetçe 
alınan kararlara ve nizamnamelere mugayir hare
ket edenler tacir olsun veya olmasınlar haklarında 
mahkemelerce fiillerinin mahiyetine göre beş bin 
liraya kadar ağır para cezası ve şayet bu fiille
rinden dolayı ceza. kanunu ile diğer kanunlarda 
tayin edilen cezalar daha ağır olursa anlar tatbik 
olunur. Ve tekerrürü halinde ağır para cezası 
iki misline kadar iblâğ ile beraber üç seneye kadar 
da hapis cezası hükmolunur. Bu gibiler hakkında 
ittihaz olunan bilcümle cezayı mukarrerat mahke
melerce ayrıca masraflar mahkûmlara raci olmak 
üzere mahallî gazetelere ilân ettireceği gibi tacir 
olanların isimleri de ticaret odalarında bulundu
rulacak kara listelere dercettirilir. 

MADDE 7 — Bu kanuna tevfikan Hükümetçe 
alınan tedbir ve kararlara muhalefeti itiyat haline 
koyanlar hakkında yukarıdaki para ve hapis ce
zalarının azamisi tatbik edilmekle beraber malla
rının müsaderesine ve kendilerinin iki seneye ka
dar ticaretten menedilmesine dahi hükmedilebilir. 

MADDE 8 — Bu kanuna tevfikan Öükûmetçe 
alınan tedbir ve kararların metinlerinde.mer'iyet 
tarihleri her halde neşirlerinden itibaren on beş 
günden az olmamak üçere tasrih edilir, 
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mahrum edilmesine dahi hükmedilir. 

MADDE 9 — Bu kanuna tevfikan tanzim edi
lecek kararname ve nizamnamelerin metinlerinde 
tarihi mer'iyetleri her mahalde neşirlerinden iti
baren on beş günden az olamamak üzere tasrih 
edilir. 

MADDE 10 — Bu kanunun tatbikatından mü
tevellit davalar mahkemelerce müstacel mevaddan 
olmak üzere rüyet edilir. 

MADDE 11 —:..JBu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

28 / V / 1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esat Bf. M. Abdülhalik 

Içtimada bulunmadı 
Da.V. Ha.V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Büstü Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. 

Cemal Hüsnü Recep Şakir Dr. Refik 

müddetle ticaretten menedilmelerine dahi hükme
dilir. 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 10 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 12 — Hükümetin teklifi aynen 
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MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 9 — Madde 10 aynen 

MADDE 10 — Madde 11 aynen, 

MADDE 11 — Madde 12 aynen 





SIRA No 250 
Ziraat makinleerinde ve ziraatte müstamel mevadt müştaile 

ya muhurrikeler ile müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadili ve bazı 
maddeler tezyili hakkında l/733numarali kanun lâyihası 

ve iktisat ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. a ' • 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü ' 4 - VI - 1930 
Sayı: 6/1947 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ziraat makinelerinde ve ziraatta müstamel mevaddı müştaile ve ınııharrikeler ile müstahzaratı 

kimyeviyenin rüsumu hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadili, ve bazı maddelerin tezyili hak
kında İktisat Vekâletince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetinin 4/6/1930 tarihli içtimamda Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica, ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Millî iktisadiyatımızın en esaslı unsurunu teşkil eden ziraat hayatımızdaki istihsalin hem eyi 
ve hem de ucuz temini meselesi iktisadî programın umumî veçheleri meyanında müstesna bir mev
ki işgal etmektedir. Büyük harp ve istiklâl mücadelesinin insan ve hayvan kuvveti noktai nazarın
dan çiftçi sınıfı arasında açtığı boşlukların sür'ati e telâfisi ve ziraat sahasının tevsii gayesile hayvan 
kuvvetinin noksanlığını traktörlerle temin zaruretini hisseden Cumhuriyet Hükümetinin 
926 senesinde kabul eylemiş olduğu mevaddı müşteile kanunu traktörlerin memleke
te de taammüm ve intişarını mucip olmuştur; o zamanki şerait ve vaziyete nazaran çiftçi hak
kında bezi olunan bu Devlet yardımının bu günkü iktisadî hattı hareketimize esas olacak olan veçhe
ler; harp senelerini taakup eden zamanlara nisbetle ziraî hayatımızda normal vaziyetlerin yavaş 
yavaş yerleşmesi, insan ve hayvan kuvvetlerinde gün geçtikçe tezahür eden salâh, 
cihan piyasasındaki farkı fiyatlar, memleketin umumî kredi vaziyeti gibi bir çok sebepler, 
traktör masraflarına Hükümetin yaptığı muavenet ve fedakârlığın başka bir cebheden 
tetkikına ihtiyaç göstermiştir. Filvaki traktörle hayvanın nerelerde kullandacağı memleketin 
geçirdiğ dört senelik bir tecrübede filen taayyün etmiş olmakla beraber sırf motor kuvvetile 
ziraatini idame ettiren çiftçiler için bu gün bilhassa ucuz istihsal meselesi, üzerinde ehemmi
yetle tevakkuf edilecek bir nokta teşkil etmektedir. 

Hükümetin traktör eshabına yaptığı muavenete rağmen memleketteki bu günkü petrol ve 
benzin fiatları nazarı dikkate alınırsa yapılan işin iktisadî olduğunu iddiaya imkân yoktur. Petrol 
traktörleri artık her yerde hatta petrol kuyularına malik bulunan memleketlerde bile bu cepheden 
sıla bir kontrol altına alınmış olup randuman miktarları lâburatuarlann esaslı meşgalelerini 
teşkil etmekte bulunmuştur. 



Bir taraftan bu gibi iktisadî mülâhazalar, diğer taraftan memlekette hemen hemen otuza va
ran muhtelif, traktör markalarının yedek, şoför ve sarfiyat meselelerindeki ahehsizlik, İktisat 
Vekâletini de Avrupadaki bu mumî cereyanın haricinde bırakmıyarak bu hususta bazı tedabir 
ittihazına sevketmiş, ve bu meyanda ağır yağ traktörlerinin vaziyeti ve istifade şeraitinin tet
kiki lüzumlu görülerek bir kaç aydanberi bu mevzu üzerinde tetkikata girişilmiştir. 

Ağır yağ traktörleri, yaktıkları mevadı müşteile fiâtmın hemen her tarafta petrol ve benzin 
f tatlarına-nazaran, daha dun olması dolayısiledir ki (ucuz istihsal) mevzuu üzerinde her memle
ketin alâkasını uyandırmıştır. Almanyalım üç sene gibi kısa bir zamanda mazot traktörlerine 
verdiği ehemmiyet gerek ilmen ve gerekse istatistiklerle kabili tesbittir. 

Romanya Ziraat Nazaretinin 9 eylül 1929 tarihinde yaptığı resmî bir müsabakada muhtelif 
markadaki petrol traktörlerinin hektar masrafları da mukayese edilmiş, ve netice ağır yağ trak
törlerinin bu işlerdeki masraflarile karşılaştırılmıştır. Romanyada bir litre mazotun altmış paraya, 
petrolün beş kuruşa olmasına göre fortson traktörünün bir hektar sahada muhtelif derinliklerdeki 
hafriyatı vasatî iki yüz iki kuruşa mal ettiği ve mazot traktörünün de bunu altmış beş kuruşa 
yaptığı barapor tesbit olunmuştur. Vekâletimiz tarafından ayni mevzu üzerinde yapılan bazı 
tecrübelerde de bu netice tahakkuk ederek ağır yağ traktörünün petrol traktörleri aleyhine ola
rak masrafı 2-3 kadar tenzil ettiği anlaşılmıştır. Diğer taraftan petrol ve benzin resimlerinin mu
afiyeti dolayısile gerek bütçe, gerek idare itibari! e maruz kalman müşkülât ve zaman zaman tesa
düf olunan sui istimal de şimdiki usulün tebdilini istilzam etmektedir. 

işte berveçhi balâ esbap ve şerait dolayısile bu gün çiftçilerimizin bir kısım sermayesini zapte-
den petrol ve benzin müstehliki makinelerin yine cifti lehine olarak ve muayyen tazminat mukabi
linde tasfiyesi ve ağır yağ ve gazojen traktörlerile tebdili ve bu meyanda atlı ziraate doğru da bir 
teşvik yapılması gibi mühim ve pek müfit bir gayeyi takip eden işbu kanun lâyihası tanzim ve 
takdim kılındı. 

iktisat Encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

iktisat Encümeni 
Karar No 37 5 - VI -1930 

Esas No 1/733 
Yüksek Reisliğe 

Ziraat makinelerinde ye ziraatta müstamel mevaddı müştaile ve muharrikeler ile müstahza
ratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline dair olan ve encümeni
mize havale buyrulan kanun lâyihası ile esbabı mucibesi iktisat Vekili Beyin huzurile tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kamyonlar yerine su tulumbaları ve çayır makineleri konulmak suretile geçen sene üzerinde 
bazı tadilât yapılmış olan kanundaki muafiyetler dolayısile memleketimize ötedenberi bir çok 
traktörler gitmişti. Bunların senevi istihlâk eyledikleri petrol ve benzin muafiyeti tatbikatında 
vaki olan idarî müşkülâttan sarfı nazar malî mahzurların dahi bir türlü önü alınamıyarak alâka
darların her daim hoşnutsuz kaldıkları ve tam zamanında mevaddı müştaile vermemek gibi 
ziraatı sektedar edecek vaziyetler tahaddüs ettiği ve bundan dolayı da şikâyetlere sebebiyet veril
diği cümlece malûm olan bir keyfiyettir. 

işte bu müşkülât ve mahzurları nazarı dikkate alarak idarî ve iktisadî olmıyan bu halin önüne 
geçmek ve alâkadaran hakkında da gayri âdilâne bir netice tevlit etmemek gayesine ve ayni za
manda istihsalâtın durdurulm amasına matuf en tanzim edilmiş olan bu lâyiha şimdiye kadar daha az 
teşvik gören ve memleketimizin bir çok yerleri için daha iktisadî bulunulacağı düşünülen bey
girle ziraate verdiği ehemmiyet dolayısile de encümenimimizce esas itibarile kabule şayan ad
dedilmiş ve yalnız görülen lüzum üzerine 2 inci ve 5 inci maddelerinde alâkadarlarla yeniden 
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makineli ziraat yapacaklar lehine tadilât icra edilmiştir. 

Havalesi veçhile bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
îk. En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 

Burdur Mardin Zonguldak Konya Manisa Mardin 
Mustafa Şeref Ali Rıza Hüsnü Rıza fi dip Servet A. Ham di Yaşar Nuri 

Âza Âza Âza 
Yozgat tzmir 

M. Rahmi Tahsin Hüseyin 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
M. No. 151 7 - VI - 1930 
Esas No. 1/732 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat makinelerinde ve ziraatta müstamel mevadı müştaile ve muharrikeler ile müstahzaratı 
kimyeviyenin rüsumu hakkındaki kanunun tadiline dair olan kanun lâyihasile İktisat Encümeni 
mazbatası İktisat Vekili Şakir Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

759 ve 1527 numaralı kanunların ziraat makinelerinde kullanılan mevadı müştaile muafiyeti 
Hükümlerinin tatbikmda görülen idarî müşkülât ve petrolle işliyen traktörler ve motörler yerine 
ikame ve tamimi düşünülen ağır yağ traktörlerinin daha iktisadî olduğu hakkında verilen izahat 
ve mazbatalarda yazılı mütalealar encümenimizce de varitgörülerek kanun lâyihası şekle ait tadil
lerle ve İktisat Encümenince de tezekkür ve kabul edilmiş olduğu anlaşılan 759 numaralı kanu
nun 11 inci maddesi mucibince alınan traktör resminden ağır yağ yakan veya gazojenni traktör
lerin istisnasına dair bir madde ilâvesi suretile kabul olunmuştur. 

Müstaceliyetle müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Bütçe En. Reisi Rs. V. M. M. Âza Âza Âza Âza 
İstanbul Bursa G. Antep Aydın Burdur Diyarbekir Erzurum 
Fuat Muhlis Remzi Mühendis 

Mitat Vahit Rüştü H. Aziz 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Elâziz İsparta Konya Kütahya Niğde Bursa 
H. Tahsin Mükerrem Kâ. HssnüNiyazı Asım Faik Dr. Şefik Lûtfi 
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Hükümetin teklifi 

Ziraat makinelerinde ve ziraat de müstamel mevaddı 
müşteile ve muharrekeler ile müstahzeratı kimyevi-
yenin rüsumu hakkındaki 22 şubat 926 tarihli kanu
nun bazı maddelerinin tadiline ve mezkûr kanuna 
bazı mevad tezyiline dair olan 2/6/929 tarihli ve 

1527 numaralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat makinelerinde ve ziraatte 
müstamel mevaddı müştaile ve muharrikeler ile 
müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki 22 
şubat 926 tarihli kanun ile bu kanuna bazı maddeler 
tezyiline ve bazı maddelerin tadiline dair olan 2 
haziran 929 tarihli ve 1527 numaralı kanunun, su 
tulumbalarını işleten sabit ve müteharrik motörler 
istisna edilerek, traktörle motorlu pulluklar ve 
biçer döğer makinalarında müstamel petrol, benzin 
resimlerinin muafiyetine dair olan ahkâmı ilga olu
nmuştur. Ancak bu kanun dairesinde tasfiye yapıl
dıkça kaldırılmak ve azami 930 malî senesi gayesini 
tecavüz etmemek üzere elyem zürra yedinde mevcut 
ve ziraat odalarında mukayyet bulunan petrol, ve 
benzinle mütaharrik traktörler motorlu pulluk
lar ve biçer döğer makinalar için mezkûr kanunlarda 
muharrer muafiyetler muvakkaten devam eder. 

MADDE 2 —Petrol ve benzine ait rüsum mu
afiyetinin ilgasına mukabil yetlerinde petrol ve 
benzinle müteharrik traktör, motorlu pulluk ve 
biçer döğer makineleri mevcut olanlara 22 şubat 926 
tarihli ve 752 numaralı kanunun dördüncü muaddel 
maddesi mucibince ziraat odalarında mukayyet bu
lunan ve iki senedenberi veya daha sonra mubayaa 
edildikleri takdirde mubayaalarından itibaren 
muattal bırakılmıyarak ziraatte kullanılmış ve meva
ddı müşteile muafiyetinden istifade edilmiş olduğu 
gibi elyem de çalışa bilecek halde olan bu makinalar 
için tazminat verilir. Petrol ve benzinle müteharrik 
traktörlerin aksamı mütemmimesinden madut olan 
ve bu t raktörlerden maadasında kullanıimıyan pul
luk, disk pulluk, tulumba, çayır makinesi de tazmi-
natada nazarı itibara alını. 

MADDE 3 — îkinci madde mucibince verile
cek tazminat mezkûr traktör motorlu pulluk ve 
biçer döğer makine ile diğer aksamın mubayaa 
kıymetler miktarrndadır. Ancak yeni olarak mu
bayaa tarihlerine göre beş seneye kadar her sene 

İktisat Encümeninin tadili 

Ziraat makinelerinde ve ziraatte müsta
mel mevadı müştaile ve muharrikeler ile 
müstahzeratı kimyeviyenin rüsumu hak
kındaki 22 şubat 1926 tarihli kanunun bazı 
maddelerinin tadiline ve mezkûr kanuna 
bazı mevat tezyiline dair olan 1527 numa

ralı kanıma müzeyyel kanun lâyihası 
MADDE 1 — Aynen ' 

MADDE 2 — Petrol ve benzine ait rüsum mu
afiyetinin ilgasına mukabil ellerinde petrol ve 
benzinle çalışan traktör motorlu pulluk ve biçer 
döğer makineleri mevcut olanlara 22 şubat 1926 
tarihli ve 752 numaralı kanunun 4 üncü muaddel 
maddesi mucibince ziraat odalarında mukayyet bu
lunan ve iki senedenberi veya daha sonra mubayaa 
edildikleri takdirde mubayaalarından itibaren 
muattal bırakılmıyarak ziraatte kullanılmış ve me
vadı müştaile muafiyeainden istifade edilmiş ol
duğu gibi elyevm hurda halinde olmıyan makine
ler için tazminat verilir. Petrol ve benzin ile çalı
şan traktörlerin mütemmim aksamından madut 
olan ve bu traktörlerden maadasında kullanıimı
yan pulluk, disk pulluk, tulumba, çayır makinesi 
de tazminatta nazarı itibare alınır. 

MADDE 3 — Aynen 



Bütçe Encümeninin tadili 

Ziraat makinelerinde kullanılan mevadı müşteile 
hakkındaki 752 ve 1527 numaralı kanunlara 

müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat makinelerinde ve ziraatte 
müstamel mevaddı müşteile ve muharrikeler ile 
müstahzeratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki 
22 şubat 926 tarih ve 752 numaralı kanun ile bu 
kanuna bazı maddeler tezyiline ve bazı maddeleri
nin tadiline dair olan 2 haziran 929 tarihli ve 
1527 numaralı kanunun, su tulunbalannı işleten 
sabit ve müteharrik motörler istisna edilerek, 
traktörlerle motorlu pulluklar ve biçer döğer 
makinelerinde, müstamel petrol, benzin resimleri
nin muafiyetine dair olan hükümleri ilga olun
muştur. Ancak bu kanun dairesinde tasfiye 
yapıldıkça kaldırılmak ve azamî 930 malî senesi 
gayesini geçmemek üzere elyevm zürra yedinde 
mevcut ve ziraat odalarında mukayyet bulunan 
petrol ve benzinle müteharrik traktörlerle motorlu 
pulluklar ve biçer döğer makineter için mezkûr 
kanunlarda muharrer muafiyetler muvakkaten 
devam eder. 

MADDE 2 — Petrol ve benzine ait rüsum 
muafiyetinin ilgasına mukabil ellerinde petrol ve 
benzinle çalışan traktör motorlu pulluk ve biçer 
döğer makineleri mevcut olanlara 22 şubat 926 
tarihli ve 752 numaralı kanunun 4 üncü muaddel 
maddesi mucibince ziraat odalarında mukayyet 
bulunan makineler için tazminat verilir, iki sene-
denberi veya daha sonra mubayaa edildikleri 
takdirde mubayaalarından itibaren muafiyetten 
istifade edilmemiş ve muattal bırakılmış olanlarla 
elyevm hurda halinde bulunanlara tazminat veril
mez. petrol ve benzinle çalışan traktörlerin mütem
mim aksamından madut olan ve bu traktörlerden 
maadasında kullanılmıyan pulluk, disk pulluk, 
tulumba, çayır makinesi de tazminatta nazarı 
itibare alınır. ' 

MADDE 3 — ikinci madde mucibince verile
cek tazminat mezkûr traktör motorlu pulluk ve 
biçer, döğer makine ile diğçr aksamın mubayaa 
kıymetler miktarındadfr. Ancak yeni olarak mu
bayaa tarihlerine göre bes seneye kadar her sene 



için bu miktardan yüzde 10 tenzil olunur. Beş se
neden fazla olanlar için ayrıca tenzilât yapılmıya-
rak 30 beygir kuvvette olanlara 8 inci seneye ve 
kuvveti otuz beygiri mütecaviz olanlara da on 
ikinci seneye kadar daima 'beşinci sene tazminatı 
verilir. Çalıştırdığı traktör ve motorlu pulluük 
adedi iki olanlara ayrıca yüzde on beş, üç traktör 
çalıştıranlara yüzde otuz, dört traktör çalıştıran
lara yüzde kırk beş ilâve edildiği gibi beş ve beş
ten ziyade traktör çalıştıranlara da İktisat Vekâ
letinin takdirile bu tazminat bir misle kadar tez
yit olunur. Bir traktör çalıştıran çiftçilere beş 
sene müddetle atla ziraati taahhüt edenlere verile
cek tazminat miktarı, taahhütleri hilâfına hare
ketleri tahakkuk ettiği takdirde maafaiz iki misli 
istirdat edileceğine dair teminat alınmak suretile, 
yüzde on artırılır. 

MADDE 4 — Yetlerinde petrol ve benzinle 
müteharrik traktör, motorlu pulluk, biçer döğer 
makine, mevcut olup tazminat almak istiyenler 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren kırk beş gün 
zarfında mahallî mevadı müştaile komisyonlarına 
aşağıda yazılı (a) ve (b) ve (e) fıkraları muci
bince ziraat odalarınca musaddak ve üç nüshadan 
ibaret bir beyanname vermeğe ve bu beyanname
lerde : 

A : Malik oldukları petrol ve benzinle müte^ 
harrik traktör, motorlu pulluk ve biçer döğer ma
kinelerinin ve traktörün iczayi mütemmimesinden 
olan bu traktörlerden maadasında çalıştırılmıyan 
pulluk, disk pulluk, su tutlumbası ve çayır biçme 
makinelerinin adet, nevi ve sistemlerile traktör, 
motorlu pulluk ve biçer döğer makinelerin beygir 
kuvvetleri; 

B) Mubayaa tarih ve fiatlarmı, nereden alındı
klarını, yeni veya eski olarakmı mubayaa edildik
lerini, eski olarak alındıkları halde kaç senelik ola
rak kendilerine geçtiğini, 

0)928 - 929 malî seneleri zarfında traktör ve 
mötörlü pullukların kaç dönüm arazide çalıştırılmış 
ve biçer döğer makina ile ne miktar iş yapılmış ve 
mezkûr senelerde kaçar kilo petrol ve benzin için 
muafiyet mazbatası almış olduğunu bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Mevadı müştaile komisyonları bu beyannamelere 
birer sıra numarası vazederken tetkik ve (c) fıkrası 
kuyudatile.de ayrıca tatbik ettikten sonra üçüncü 
madde mucibince verilmesi icabeden tazminat mikta-
rını„bir hafta zarfında tayin ile bunu beyannamele
rin zirinde bir mazbata halinde tesbit ve beyanna-

MADD E4 — Aynen 

http://kuyudatile.de
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için bu miktardan yüzde 10 tenzil olunur. Beş se
neden fazla olanlar için ayrıca tenzilât yapıla-
mıyarak 30 beygire kadar kuvvette olanlar 8 inci 
seneye ve kuvveti otuz beygiri mütecaviz olanlara 
da on ikinci seneye kadar daima beşinci sene taz
minatı verilir. îki traktör ve motorlu çalıştıran
lara ayrıca yüzde on beş, üç traktör çalıştıranlara 
yüzde otuz, dört traktör çalıştıranlara verilecek 
tazminata yüzde kırk beş ilâve edilir. 

Beş ve beşten ziyade traktör çalıştıranlara 
İktisat Vekâletinin takdiri ile bu tazminat bir mis
le kadar arttırılabilir. Bir traktör çalıştıran çiftçi
lerden beş sene müddetle atla ziraati taahhüt eden
lere verilecek tazminat miktarı; taahhütleri hilâ
fına hareketleri tahakkuk ettiği takdirde maa faiz 
iki misli istirdat edileceğine dair teminat alınmak 
suretile, yüzde.on arttırılır. 

MADDE 4 — Yetlerinde petrol ve benzinle 
müteharrik traktör, motorlu pulluk, biçer döğer 
makine, mevcut olup tazminat almak isteyenler 
bu kanunun neşri tarihinden itibaren 45 gün zar
fında mahallî mevadı müştaile komisyonlarına aşa
ğıda yazılı fıkralar mucibince beyanname verme
ğe mecburdurlar. 

3 nüsha olarak tanzim olunacak ve A, B fık
raları ziraat odalarına tasdik ettirilecek olan bu 
beyannamelerde: 

A : Malik oldukları petrol ve benzinle müte
harrik traktör, motorlu pulluk ve biçer döğer ma
kinelerinin ve traktörün mütemmimlerinden olan 
ve bu traktörlerden olan ve bu traktörlerden maa
dasında çalıştjnlmryan pulluk disk pulluk, su tu
lumbası ve çayır biçme makinelerinin adet, nevi 
ve sistemlerile traktör, motorlu pulluk ve biçer 
döğer makinelerin beygir kuvvetleri; 

B : Mubayaa tarih ve fiatlarını, nereden alın
dıklarını; yeni veya eski olarak mı mubayaa edil
diklerini, eski olarak alındıkları halde kaç senelik 
olarak kendilerine geçtiğini; 

C : 1928 -1929 malî seneleri zarfında traktör 
ve motorlu pullukların kaç dönüm arazide çalış
tırılmış ve biçer döğer makine ile ne miktar iş ya
pılmış ve mezkûr senelerde kaçar kilo petrol ve 
benzin için muafiyet mazbatası almış olduğunu 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Mevadı müştaile komisyonları bu beyanname
lere birer sıra numarası vaz ederek tetkik ve (C) 
fıkrasını kuyudatile ayrıca tatbik ettikten sonra 
üçüncü madde mucibince verilmesi icap eden taz
minat miktarını bir hafta zarfında tayin ile bunu 



8 
melerin bir nüshası alâkadarlara tebliğ ve diğer 
iki uüshadan birini İktisat Vekâletine irsal, ikinci
sini mahalli ziraat bankası şube veya sandığına 
tevdi ederler. 

Alâkadarlar komisyonlarca tayin olunan taz
minat miktarına itiraz hakkını haiz olup ancak 
kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren 
on beş gün zarfında doğrudan doğruya İktisat 
Vekletine müracaatları şarttır. İktisat Vekâle
tince komisyonlar mukarreratı ve alâkadarların 
itirazatı tetkikten ve üçncü maddenin son 
fıkrası hükmünce tazminatın tezyidini mucip 
ahval mevcut ise bu ciheti de tesbit ettikten sonra 
alâkadara neticeyi tebliğ eder. Tazminat miktarı 
hakkında İktisat Vekâletinin kararı kat ' idir Bu ka
rara muvafakat etmiyenler keyfiyeti vekâlete bildir 
dikleri takdirde 930 malî senesi nihayetine kadar 
mevaddı müşteile muafiyetinden istifadeye 
devam edebilirler. Muvafakatlerini bildirenler 
mevaddı müşteile muafiyetinden istifadeleri nihayet 
bulmakla beraber derhal tazminatının tediyesi 
içinde vekâletçe Ziraat Bankasına tebligat yapı
lır. Müddeti zarfında beyanname vermemiş veya 
beyannamelerini hilaf i hakikat surette doldurmuş 
olanlara tazminat verilmez. Yalnız bu gibiler 
malî sene nihayetine kadar muafiyetten istifadeye 
devam edebilirler. 

MADDE 5 — Tazminat alâkadarana nakten 
tediye olunur. Ancak 1929 malî senesi zarfında her 
traktör ve motorlu pulluk ile lâakal 600 dönüm 
ziraat yapmış olanlar tazminat miktarını ban
kada birakmak şartile mevcut traktörlerine mu
kabil İktisat Vekâletince tayin ve tercih edi
lecek evsafta ağır yağ yakan veya gazojenli 
traktör tedarikini bankadan talep hakkını haiz
dirler. Bankaca tedarik edilecek ağır yağ ya
karı veya gazojenli traktörlerin bedellerinden 
tazminat miktarı mahsup edildikten sonra ba
kiyesi borçlandırılmak suretile alâkadardan mu-
kasseten tahsil olunur. Tazminat alanuyarak ağıt 
yağ yakan veya gazojenli traktör tedarikine ta
lip olanlara- mevcut traktörlerine mukabil ye
ni traktörler teslim olununcıya kadar mevaddı 
müştaile muafiyetinden istifadeye devam edebil
meleri için bankaca bir vesika verilir. Bu. vesika
lar mevaddı müştaile komisyonlarında hifz ve ye
ni traktörler teslim olunurken bankaca istirdat 
olunur. 

MADDE 5 — Tazminat alâkadarana nakten 
tediye olunur. Ancak 1929 malî senesi zarfında 
her traktör ve motorlu pulluk ile lâakal 600 dö
nüm ziraat yapmış olanlar tazminat miktarını 
bankada bırakmak şartile mevcut traktörlerine 
mukabil İktisat Vekâletince tayin ve tercih edile
cek evsafta ağır yağ yakan veya gazojenli trak
tör tedarikini bankadan istemek hakkını haizdir
ler. Bu kanunun nesrinden sonra dahi 600 dönüm 
ve ondan fazla ziraat yapmağı taahhüt eden tra-
tör sahipleri ile ayni taahhütte bulunmak suretile 
yeniden traktör satın alarak makine ile ziraat 
yapmak istiyenler dahi Ziraat Bankasından gös^ 
terilerek ve bu kanunda münderiç olan teshilâttan 
istifade ederler. Bankaca tedarik edilecek ağır 
yağ yakan veya gazojenli traktörlerin bedellerin
den tazminat miktarı mahsup edildikten sonr^ı 
bakiyesi borçlandırılmak suretile alâkadarlardan 
mukasseten tahsil olunur. Tazminat almıyaruk 
ağır yağ yakan veya gazojenli traktör tedarikine 
talip olanlara mevcut taraktörlarine mukabil yeni 
traktörler teslim olununcaya kadar mevadı müş-
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beyannamelerin zirinde bir mazbata halinde tesbit 
ve beyannamelerin bir nüshasını alâkadarlara teb
liğ ve diğer iki nüshadan birini İktisat Vekâletine 
irsal, ikincisini mahallî Ziraat Bankası şube san
dığına tevdi ederler. 
, •> Alâkadarlar komisyonlarca tayin olunan taz
minat miktarına kendilerine yapılacak tebliğ tari
hinden itibaren 15 gün zarfında doğrudan doğ
ruya iktisat Vekâletine müracaatla itiraz edebi
lirler. İktisat Vekâleti komisyonlar mukarreratmı 
ve alâkadarların itirazatını tetkik eyledikten ve 
ve üçüncü maddenin son fıkrası hükmünce tazmi
natın tezyidini mucip ahval mevcut ise bu ci
heti de tesbit ettikten sonra alâkadara neticeyi 
tebliğ eder. Tazminat miktarı hakkında İktisat 
Vekâletinin kararı kat'idir. Bu karara muvafa
kat etmiyenler tazminat almaktan sarfı nazarla 
keyfiyeti vekâlete bildirdikleri takdirde 1930 malî 
senesi nihayetine kadar mevadı müştaile muafiye
tinden istifadeye devam edebilirler. 

Muvafakatlarını bildirenler mevadı müştaile 
muafiyetinden istifadeleri nihayet bulmakla bera
ber derhal tazminatının tediyesi için de vekâletçe 
Ziraat Bankasına tebligat yapılır. .(Müddeti zarfın
da beyanname vermemiş veya beyannamelerini hi
lafı hakikat surette doldurmuş olanlara tazminat 
verilmez). Yalnız bu gibiler malî sene nihayetine 
kadar muafiyetten istifadeye devam ederler. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6 — Ziraat mektep ve müesseselerin
de ve mücadele teşkilâtında mevcut traktör ve 
motorlu pullukları tazminata tabi tutmıyarak 
ağır yağ yakan veya gazojenli traktörlerle resen 
istipdale ve bedellerini tazminat hesabına ithale 
İktisat Vekâleti salâhiyettardır. 

MADDE 7 — Ziraat Bankasınca tediye oluna
cak veya ağır yağ yakan veya gazojenli traktör 
bedelinden mahsup edilecek tazminat mecmuuna 
mukabil senevi tediye miktarı ( 750 000 ) lirayı 
tecavüz etmemek üzere cem'an ( 3 000 000 ) li
raya kadar bankaya karşı taahhüdat da bulun
mağa iktisat Vekili mezundur. 

MADDE 8 — Petrol ve benzin traktörlerine 
tatbik halinde ağır yağ yakmalarını temin eden 
hususî cihazlardan istifade tahakkuk ettiği tak
dirde mevaddı müştaile tahsisatını kismen kar
şılık tutarak bu cihazlardan lüzumu kadarını 
mubayaa ile her traktör için eshabına meccanen 
birer dane vermek suretile tazminat itasından 
sarfı nazar etmeğe ve cihazlar teslim edildikçe 
muafiyetten istifadeye nihayet vermeğe İktisat 
Vekili salâhiyettardır. 

'MADDE 9 — Bu kanunun tatbiki suretleri 
icra Vekilleri Heyetince musaddak bir talimatna
me ile tayin olunur. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 11 -% Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye, ve iktisat Vekilleri me
murdur. 

4 - VI - 1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalık Ş. Kaya 

Ha.V. Ma.V. Mf. V. 
Dr. T. Rüştü 8. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 

Na. V. Ik. V. S. I. M. V. 
Recep Şalcir Içtimada bulunmadı 

taile muafiyetinden istifadeye devam edebilmeleri 
için bankaca bir vesika verilir. Bu vesikalar me-
vadı müştaile komisyonlarında hıfz ve yeni trak
törler teslim olunurken banka tarafından istirdat 
olunur. 

MADDE 6 — Aynen 

MADDE 7 — Aynen 

MADDE 8 — Aynen 

MADDE 9 — Aynen 

MADDE 10 — Aynen 

MADDE 11 — Aynen 
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MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 752 numaralı kanunun 11 inei 
maddesi ağır yağ yakan veya gazojenli traktörler 
hakkında tatbik olunmaz. 

MADDE 11 — Madde 10 aynen 

MADDE 12 — Madde 11 aynen 





SERA ̂ 251 
Tasarruf sandıklan tesisi hakkında 1/729 numaralı kanun lâyi

hası ve İktisat, Dahilîye, Adliye ve BütçeEncümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 4 - 6 - 1 9 3 0 
SayL 6/lQ41 

B. M. M% Yüksek Reisliğine 
Tasarruf sandıkları tesisi hakkında İktisat Vekâletince hazırlanun ve İcra Vekilleri Heyetinin * 

4 - 6 - 9 3 0 iarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Muasır ve müterakkî memleketlerin iktisadî sahada bu gün vasıl oldukları inkişafa ehemmi
yetli bir surette müessir olan amillerden birisi de tasarruf fikri, ve bu fikrin çok mütekâmil bir 
tarzda tatbikidir. ( ' 

Filhakika mevcudunu tedavüle çıkarmıyarak şahsî surette cem ve hıfzetmek usulü artık her 
yerde maziye karışmıştır. Bu gün her kesin ve bilhassa memur, asker., amele, esnaf ve hayatını 
s-ayile kazanan halkın işinden ve dişinden muntazaman art t ırarak bunu, hastalık, ihtiyarlık zama
nında veya çocuğunu bir iş sahibi etmek gibi fevkalâde, hallerde kabili istifade ve ayni zamanda 
memleket iktisadiyatına hadim bir servet haline ifrağını beynelmilel bir teamül haline gelmiştir. 

"Tasarruf sandığı,, namı verilen bu müesseselerden beklenen hizmet ve faideler memleketlerin 
iktisadî inkişaflarından başka içtimaî iktısadiyatile pek sıkı bir surette alâkadar bulunduğundan 
hemen her yerde bunlar, iş ve temettü maksadile hareket eden alelade bankalarla umuru hayriye 
müesseselerinden ayırdedilmekte, teşkilât ve faaliyetleri Devletin murakabe ve nezaretine ve pek 
hususî şeraite tabi tutulmaktadır. 

Tasarruf fikir ve hareketi bizde de 1867 de Istanbulda Emniyet Sandığı tesis suretile başlamış
tır. Bu müessese saltanat devrinin iktisadî teşebbüsler için malûm olan lâkaydisi karşısında inki
şaf edememiş hatta bir aralık mühim surette sarsılmıştır. Bilâhare, Ziraat Bankasının malî mua-
venetile bulunduğu müşkül vaziyetten kurtulan ve o tarihten itibaren Ziraat Bankasının idare ve 
kefaleti altında bulunan Emniyet Sandığı, bu hizmeti, yalnız istanbulde ifa etmektedir. Ankara 
ve diğer büyük şehirler elyevm buna mümasil teşkilâttan mahrumdurlar. 

Avrupada ifayi faaliyet eden tasarruf sandıklarının miktar ve mevduatının çokluğu ve ifa et
tikleri binihaye hizmetler nazarı itibara alınırsa bizde de bu gibi müesseselerin teşkil ve tamimi
nin ne kadar zaruret kesbetmiş olduğu tezahür eder. 

Muasır deyletlerdeki tasarruf sandıkları - Posta tasarruf sandıkları müstesna olmak üzere -
tarzı teşekkülleri ve tabi oldukları idare ve nizamat itibarile başlıca iki sınıfa irca olunabilir: 

1 - Hükümetçe veya resmî dairelerce tesis olun_an tasarruf sandıklan, 
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2 - Bazı umumî tahdidata tabi olmak şartile eşhas ve müessesat tarafından tesis olunan hususî 

tasarruf sandıkları. 
Bütün memleketlerdeki tasarruf sandıkları 1924 tarihinden itibaren millî ve beynelmilel kongre

ler aktetmeğe başlamışlardır. Bunlar, umumî kaideler vaz'ını, tasarruf tevdiatı hakkında propa
gandalar icrasile tasarruf fikrini neşir ve tamim etmeği ve tasarrufatın cemiyete müfit olacak şe
kilde istimalini prensip olarak kabul etmişlerdir. 

Elyevm tasarruf sandıkları hakkında bazı hükümetler ve tasarruf sandıklarınca kabul olunan 
esaslı kaideler şu suretle telhis olunabilir. 

.1. - Tasarruf sandıklarının şahsiyeti hükmiyeyi haiz olması, 
2 - Bu sandıklara yapılan tevdiatın Devletin ;:amân ve kefaleti ile nezaret ve murakabesi al

tında bulunması, 
3 - Tasarruf tevdiatının bir kısmının gayri kabili haciz bulunması, 
4 - Tasarruf sandığı, tasarruf cüzdanı ve mümasil tabirlerin kredi müesseselerince istimalinin 

menedilmesi esası, 
5 - Tevdiat faizlerinin seyyan olması ve faiz hesaplarının, nevilerine göre, yeknesak kaidelere 

tabi tutulması, . * 
6 - Tasarruf sandıklan muamelâtının bazı müsaade ve muafiyetlere mazhar olması, 
7 - Tevdiatın emin bir surette plase edilerek spekülatif mahiyette muamelelerden kaçınılması, 
8 - Sandıkların kazanç gayeleri takip etmemeli, 
9 - Sandıkların intizam altında idare edilmesi ve blâncolarile aylık vaziyetlerinin muntazaman 

neşir ve ilânı, , 
10 - İhtiyat akçesi miktarı, tevdiat yekûnunun onda biri ve daha fazlasına tekabül edinciye ka

dar kârdan muayyen bir kısmının ihtiyat akçesi tesisine hasrı ve plasmanlar için de hususî fonlar 
tesisi 

11 - Sandıkların aralarında ahenk ve vahdet temini, 
Lef fen takdim kılınan kanun lâyihası işbu umumî prensiplerden mülhem olarak tanzim kılın

mıştır. 
Ancak, tasarrufçularla beynelmilel tasarruf kongrelerinin temennilerine rağmen memleketimiz

de tasarruf sandıklarının teazzuv ve inkişafına kadar teşkilâtı müsait ve sermayeleri 4 - 5 milyon 
raddesinde olan ve spekülatif muamelelerden içtinap ettiği hükümetçe malûm olan millî banka
ların, bu kanun ve ihdas olunacak nizamname ahkâmına tabi olmak şartile ve Hükümetin mezu-
niyetile, tasarruf sandıkları veya servisleri vücuda getirmelerine müsaade olunmasında da bir beis 
görülmemiştir. 

îktısat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

îk. Encümeni 
Karar No. 38 5/VI/1930 

Esas No. 1/730 
Yüksek Reisliğe 

Tasarruf sandıkları hakkında encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi 
İktisat Vekili Şakir beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Halkımızın iktisadî terbiyesine hadim olmak ve iktisadiyatın esasını teşkil eden tasarrufu millet 
efradında en kavi ve en sağlam bir itiyat haline getirmek maksatlarile tertip edilmiş olan lâyiha 
esas itibarile muvafık görülmüştür. Haddizatında medenî milletlerin kâffesi bu gibi tesisata en büyük 
ehemmiyeti vererek millî iktisatları yolunda bunlardan pek büyük menfaatler aldıkları gibi 
bu medenî milletlerin bir kısmında tasarruf sandıkları bir amme hizmeti derecesinde yükseldi-
lerek Devletin aslî iştigalleri arasına konmuştur. Bu suretle ehemmiyeti çok açık olan 
bir müessese şimdiye kadar mevzuatımızda yer tutamamış ve yalnız fertlerin yapıp 
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yapmamak ihtiyarlarından teşekkül eden teşebbüslerine bırakılmıştı. Bir çok nafi yenilikleri 
heyecanla kabul eden Cumhuriyet devrinin daha uzun müddet bu müesseseye karşı kayitsiz gibi 
bulunması büyük bir noksanın devamına müsaadeden başka bir şekilde ifade edilemezdi. Bunun 
içindir ki lâyihani|i ruh ve manası takdir ile karşılıyarak maddelerin müzakeresine geçilmiş 
ve aynen kabul edilmiş isede bunların tesis masraflarının ve faiz açıklarının idarei hususiye 
ve belediye bütçelerinden temin edilmesine dair olan hüküm itibarile bu bütçelerin üzerlerine 
almış oldukları diğer hizmetlerle beraber bu yeni lâyiha ile tahmil edilen vazifeyi de selâ
metle başarabilmesi için bunların vaziyetleri üzerinde tetkik yapılmak lâzımeden oldu
ğuna ve bu da ihtisas dolayısile Dahiliye Encümenine ait bulunduğuna binaen lâyihanın bu 
noktadan mezkûr encümene dahi havalesine müsaade buyrulması arzolunur. 

îk. En. Rs. 
Burdur 

M. Şeref 
Âza 

Mardin 
Nuri 

M. M. 
Mardin 
Ali Riza 

Âza 

Edip Servet 

Kâ. 
Zonguldak 
Hüsnü Riza 

Âza 

M. Rahmi 

Âza 
istanbul 
Hüseyin 

Âza 
Yozgat 
Tahsin 

Âza 
Konya 

A. Hamdi 
Âza 
İzmir 

Hüseyin 

Âza 
Manisa 

Yaşar 
Âza 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
T. B, M. M. 

Dahiliye Encümeni 
Karar No. 40 
Esas No. 1/729 

7 - V - 1930 

Yüksek Reisliğe 

Tasarruf sandıkları hakkında İktisat Vekâletince tanzim olunup Başvekâletten Meclisi Âliye 
takdim olunan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası İktisat Encümenince müzakere olun
duktan sonra encümenimize de havale buyrulmuş olduğundan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve İkti
sat Vekili Şakir Beyefendiler hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek Hükümetin ve gerek İktisat Encümeninin lâyihaya merbut mazbatalarında yazılı sebep
ler encümenimizce de muvafık görülerek kanun lâyihası esas itibarile kabul edilmiştir. Ancak 
vilâyet mahallî idareleri ve belediyeler umumiyetle böyle sandıklar tesisine mecbur tutuldukları 
takdirde malî kudret ve istidaatlerinin müsaadessir olacakları ve sandıklarında açılamıyacakları 
l an bir çok hizmetlerin bu mecburiyetten müteesizliği neticesi olarak ifasile mükellef bulunduk-
düşünülmüş; bu mahzurlara mani olmak üzere birinci maddenin tadili zarurî görülerek malî 
kudret ve istidaatleri müsait bulunan idarei hususiye ve belediyelerce tasarruf sandıkları açıl
mak istenildiği takdirde lâyihadaki şartlara göre Hükümetin sandık açılmasına müsaade edebile
ceği hususu birinci madde olarak tesbit edilmiştir. Bu tadilâttan sonra ikinci maddenin birinci 
fıkrası da (idarei hususiye ve belediyelerce açılmak istenilen tasarruf sandıklarının ilk tesis mas
rafları bu idareler tarafından tediye olunur.) şekline konulmuş, bv maddenin ikinci fıkrası ile 
lâyihanın diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Adliye Encümenine tevdiolunur. 

Dahiliye E. Rs. 
Na. Adana 
Hilmi 

Âza 
Kars 

Baha Tali 

Rs. V. 
Adana 
Hilmi A. 

Âza 
Amasya 
Esat 

M. M. 
Malatya 

Muttalip 
Âza 

Zonguldak 
Rağıp 

Kâ. Âza 
Tekirdağ 

M. Fayık 

Âza 
Eskişehir 

Sait 

Âza 
Samsun 
Avni 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Karar No. 65 5 - VÎ - 1930 
Esas No. 1/729 

Yüksek Reisliğe 

Tasarruf sandıkları tesisi hakkında iktisat Vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 4 - VI -
1930 tarih ve 6/1.941 • numaralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdi olunan kanun lâyihası iktisat 
ve Dahiliye Encümenleri mazbatalarile birlikte iktisat Vekili Şakir Bey hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Halk arasında tasarrufu teşvi kiçin Hükümetin kefalet ve zamanı altında tasarruf sandıklan 
vücuda getirilmesinin gerek millî iktisadiyatımıza ve gerek halkın menafiine karşı ne derece fay
dalı ve lüzumlu bir iş olduğu izahatan müstağni bir hakikat olduğundan lâyihanın kabulü husu
sunda diğer encümenlerin mütalealarma encümenimizce de takdirle iştirak etmiş ve maddelerde 
cüz'î tadiller yapmıştır. Bu tadilâtın kayda şayanolan dördüncü maddesi olup maahaza halkı terğip 
için bin liraya kadar tevdiatın borç için haczolunamıyacağı hakkındaki hükmü kanunun tanzimine 
saik olan sebep ve mülâhazalar dolayısile umumî hükümlere mugayeretine rağmen encümenimizce 
de tasvip edilmiş ve ancak bu mevduatın faizinin haczedilmesine maksada münafi bir sebep mülâ
haza edilmediğinden caiz olabileceği maddeye, ilâveten dercedilrniştir. borçlu olan bir mudiin mev
duatını istirdat etmek salâhiyetini haiz olacağına göre borç için haczedilmemek hükmü bir alaca
ğın mahalli istifasını ortadan kaldıracağı gibi bir zannı tevlit edebilirsede icra ve iflâs kanununun 
hükmüne göre borçlu icra dairelerine malları hakkında beyanatta bulunmağa mecbur olduğundan 
şayet her hangi bir borçlunun bu tasarruf sandığı mevduatından başka borcunu ödeyecek malı 
olmadığını beyan ettikten sonra salâhiyetine binaen bu mevduatı istirdat eyler ve alacaklısına tedi-
yatta bulunmazsa bu hareketi bir cürüm teşkil eder. Bu cezaî müeyyide mevcut iken tasarruf 
sandığına mevdu parayı geri almasının alacaklısından mal kaçırmış sayılmasına sebep olmaz. Bu 
mülâhazaya mebni maddenin aldığı şekil muvafık görülmüştür. Diğer maddelerin bazılarında 
cümle ve kelime tashihleri icra edilmiştir. 

Lâyihanın bu suretle kabulüne encümenimizce ittifakla karar verilmiş olup havale, mucibince 
Bütçe Encümenine tevdii arzolunur. 

Adliye E. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat / Manisa Kayseri Antalya Kocaeli 

Mustafa Fevzi , Salâhattin A. Ham di Kemal Reşit Ahmet Sahi Racjıp 
Âza Âza Âza Âza 

Erzincan Konya Zonguldak Mardin 
Abdülhak Tevfik Fikret Nazif î. Ferit t 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
M: No. 153 7/6/1930 

Esas No. 1/729 
Yüksek Reisliğe 

Tasarruf sandıkları tesisi hakkındaki kanun lâyihası ile Dahiliye, Adliye ve İktisat Encü
menleri mazbataları İktisat Vekili Şakir Bey hazır"oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Tasarruf sandıklarının lüzum ve faydası hakkında verilen izahata ve mazbatalardaki 
mütalealara encümenimizce de iştirak olunarak kanun lâyihası esas itibarile muvafık görülmştür. 
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Dördüncü madde, her şahsın kaç liraya baliğ olursa olsun tevdiatından bin liraya kadarının 

haczedilemiyeceği tavzih olunarak yazılmıştır. 
Altıncı madde — Tevdiattan nizamname ile tesbit olunacak muayyen bir kısmının bankaya 

tevdi olunup ikrazda kullanılamıyaeağı hükmünün ilâvesi ve karşılık olarak kabul edilecek külçe 
altmm resmî ayarlı olmasının tasrihi suretile tadil edilmiştir. 

Diğer maddeler Adliye Encümeninin Tadilleri dairesinde kabul olunmuştur. 
Müstacelen müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. En. Rs. Rs. Vekili M. M. Aydın Burdur Erzurum 
İstanbul Bursa 0 . Antep Mühendis 
Fuat Muhlis Remzi Mitat Vahit H. Aziz 

Elaziz Diyarbekir Kütahya Konya İsparta Niğde 
H. Tahsin Rüştü Niyazi Asım K. Hüsnü Mükerrem Faik 
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Hükûmetin teklifi 

Tasarruf sandıkları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümet lüzum gördüğü 
mehalkrde şahsiyeti hükmiyeyi haiz tasarruf 
sandıkları tesisine mezundur. 

MADDE 2 — Sandıkların ilk tesis masrafı 
Idarei Hususiye ve Belediyelerce müştereken 
temin olunur. Sandıkların açıldıkları tarihden 
itibaren beş sene zarfında senelik temettüleri 
idare masrafı ile tevdiata verilen faizleri karşı
layamadığı takdirde açıklar İdarei Hususiye 
ve Belediye Bütçelerinden kapanır. 

MADDE 3 — Tasarruf sandıklarına ve 
müesseseler tarafından yapılan tevdiat Dev
letin zaman ve kefaleti altındadır. 

MADDE 4 — Her şahsın ( ı 000 ) liraya 
kadar olan tevdiatı hiç bir suretle haczedilemez. 

MADDE 5 — Tasarruf sandığı, tasarruf 
cüzdanı ve tasarruf tevdiatı veya buna 
mümasil tabirler hükümetin muvafakati olma
dıkça hiç bir banka veya müessese tarafından 
kullanılamaz. 

MADDE 6 — Tasarruf sandıklarına yapı -
lacak tevdiatın ikrazata istimal edilecek mikta
rının yarısı hazine bonosu ve tahvilâtile Dev
letin kefaleti altında bulunan tahvilât veyahut 
meşkûk ve külçe altın mukabilinde umuma ve 
yarısı sağlam ve nakde tahvili kolay menkûl temi
nat mukabilinde teşebbüsatı nafıada kullanılmak 
şartile İdarei Hususiye ve belediyelere ikraz 
edilebilir. 

MADDE 7 - - Tasarruf sandıklarına merhu 
tahvilât ve altınlar rehin edildikleri zamandaki 
kıymetlerinin yüzde onunu kaybeder veya borç 
vadesinde ödenmezse medyuna veya ikametgâ
hına ihbarname nönderilir. Bir hafta zarfında 
eksilen kıymet ikmal edilmaz veya borç tediye 

Dahiliye encümeninin tadili 
Tasarruf sandıkları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 .— Bu kanundaki şartlar daire
sinde bulunmak ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz 
olmak üzere idarei hususiye veya belediyelerce 
tasarruf sandıkları açılmasına Hükümetçe mü
saade olunabilir. 

MADDE 2 — İdarei hususiye veya beledi
yelerce açılmak istenilen tasarruf sandıklarının 
ilk tesis masrafları bu idareler tarafından 
tediye olunur. Sandıkların açıldıkları tarihten 
itibaren beş sene zarfında senelik temettüleri 
idare masrafı ile tevdiata verilen faizleri kar
şılamadığı takdirde açıklar idarei hususiye ve 
belediye bütçelerinden kapatılır. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 
ve 15 inci maddeler Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 



Adliye .Encümeninin tadili 
Tasarruf Tandıklan hakkında kanun lâyihası 

MADDE l — Hükümet İdarei Hususiye 
ve belediyelere bu kanun dairesinde hükmî 
şahsiyeti haiz tasarruf sandığı açmağa müsaade 
edebilir. 

' MADDE 2 — İdarei Hususiye ve beledi
yelerce açılacak tasarruf sandıklarının ilk tesis 
masrafları bu idare bütçelerinden tesviye olu
nur. 

Sandıkların ilk tesis masrafı İdarei hususiye 
ve belediyelerce müştereken temin olunur. 
Sandıkların açılacakları tarihten itibaren beş 
sene zarfında senelik temettüleri idare masrafı 
ile tevdiata verilen faizleri karşılayamadığı tak-
diıde açıklar İdarei Hususiye ve belediye büt
çelerinden kapatılır. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Her şahsın bin liraya kadar 
olan tevdiatı haciz olunmayıp bunun yalnız 
faizi haciz olunabilir. 

MADDE 5 — Tasarruf sandığı, tasarruf 
eüzdanı ve tasarruf tevdiatı veya buna müma
sil unvanlar Hükümetin mavafakati olmadıkça 
hiç bir banka veya müessese tarafından kulla 
nılarnaz. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 7 — Tasarruf sandıklarına mer-
hun tahvilât ve altınlar rehin edildikleri za
mandaki kıymetlerinden yüzde onunu gaip 
ederler, veya borç vadesinde ödenmezse borç
luya veya ikâmetgâhına bir hafta içinde 
eksilen kıymetin ikmali veya borcun 

ı — 
i Bütçe Encümeninin tadili 
i Tasarruf sandıkları hakkında kanun lâyihası 

MADDE l — Adliye Encümeninin aynen. 

MADDE 2 — Bu sandıkların ilk tesis 
masrafı hususî idare ve belediye bütçelerinden 
tesviye edilir. Sandıkların açılacakları tarihten 
itibaren beş sene zarfında senelik temettüleri 
idare masrafı ile tevdiata verilen faizleri kar
şılayamadığı takiirde açıklar hususî idare ve 
belediye bütçelerinden kapatılır. 

MADDE 3 — Adliye Encümeninin aynen. 

MADDE 4 — Her şahsa ait tevdiatından 
bin liraya kadar olan kısmı haczolunamayıp 
yalnız bunun faizi haczolunabilir. 

MADDE 5 — Adliye Encümeninin/aynen. 

MADDE 6 — Tevdiatın on ikinci maddeye 
tevfikan nizamname ile tayin edilecek kısmı 
Hükümetin göstereceği bankaya yatırmak Tîec-
buridir. Bakiyenin yarısı hazine bonosu ve 
tahvilâtile Devletin kefaleti altında bulunan 
tahvilât veya meşkûk ve resmî ayarlı külçe 
altın mukabilinde umuma, diğer yarısi da 
sağlam ve nakte tahvili kolay menkul teminat 
göstermek ve nafi teşebbüslerde kullanmak. 
şartile hususî idarelere ve belediyelere ikraz 
edebilirler. 

MADDE 7 — Adliye Encümeninin aynen 



olunmazsa merhunet sandıklarca re'sen satıla
rak mecmu matlup ve masarif istifa olunur, ve 
satış bedelinin fazlası sahiplerine reddolunur. 

MADDE 8 — Tasarruf sandıklarının bu 
kanun ve nizamnamesi ve mevzuunu teşkil eden 
muamelât ile bunlara ait bilumum evrak ve 
senedat hernevi teklif damga ve sair rüsumdan 
muaftır. 

MADDE 9 — Tasarruf sandıklarına ait 
bilcümle nukut ve emval, Devlet emvali 
hükmündedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, 
zimmetine neçirenler, veya her ne suretle 
olursa olsun sui istimal edenler Devlet mallan 
hakkında ika olunan bu gibi cürümlere mü-
terettip takibat ve cezalara tabi tutulurlar. 

MADDE 10 — Müteaddit tasarruf sandık
ları bu kanun hükümlerine tabi olmak şartile 
aralarında birlik vücuda getirebilirler. 

MADDE 11 — Ziraat Bankasının kefaleti 
altında bulunan Emniyet Sandığı bu kanun 
hükümlerinden istifade eder. Bu kanun ahkâ
mını kabul ettikleri takdirde millî bankalarda 
Hükümetin mezuniyetile müstakil tasarruf 
sandıklarını, veya tasarruf sandıkları servisle
rini vücude getirebilirler. 

MADDE 12 —Tasarruf.sandıklarının selâ-
hiyetleri, statüleri, idaresinin şekli, bütçe ve 
hesabı kafilerinin tetkiki ve tasdikj, efrat ve 
bankalarla olan münasebetleri, tevdiata verile
cek faizlerin mebde ve mürıteha tarihlerile 
nisbetleri ve tevdiatın istimal hadleri ile plas
manların şekil ve şartlan ve ihtiyat akçesile 
fonların miktar ve sureti tefriki, teftiş, mura
kabe, ve tasfiye işleri bir nizamname ile tespit 

' olunur. 

MADDE 13 — Tasarruf sandıklarında tu
tulacak defterlerin şekil ve nevileri, ve bun
ların kayit ve istimal tarzları, ve dahili mua
melâtı Maliye ve İktisat Vekâletlerince tanzim 
olunacak talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 



tediyesi hakkında bir ihbarname tebliğ edilir. 
Bu tebliğin hükmü borçlu tarafından ifa edil
mediği takdirde tasarruf sandıklarınca merhu-
nat doğrudan doğruya borsa rayici üzerinden 
satılarak sandığın masrafile beraber alacağı 
istifa olunur ve satış bedelinden fazla kalırsa 
sahibine ret olunur. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 9 — Tasarruf sandıklarına ait 
bilcümle nukut ve emval, Devlet emvali hük
mündedir. 

Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine 
geçirenler veya her ne suretle olursa olusun 
sui istimal edenlar, Devlet malları hakkında 
ika olunan bu gibi suçlara mütrettep cezalar 
tatbik edilmek üzere kanunî takibat yapılır. 

MADDE 10 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 12 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 13 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE M - Hükûmetfn teklifi aynen 

MADDE 8 —- Tasarruf sandıklarının bu 
kanunda ve nizamnamesinde trsrih olunan 
muameleleri ile bunlara ait evrak ve senedat 
her nevi tekâlif, damga ve sair resimlerden 
muaftır. 

MADDE 9 — Adliye Encümeninin aynen, 

MADDE ı o — Adliye Encümeninin aynen. 

MADDE ı ı •—Adliye Encümeninin aynen, 

MADDE 12 — Adliye Encümeninin aynen, 

MADDE 13 — Adliye Encümeninin aynen. 

MADDE 14 «« Adliye Encümeninin aynen, 
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MADDD 15 — Bu kanunun ahkâmım 

icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
4-VI-930 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
ismet M. Esat m. Abdiilhalık 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
$. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu \ 

Mf. V. Na. V. İk. V. S. İ. M. V. | 
CemalHüsnu Recep Şakir Dr. Refik BF.\ 

İmzada bluunmadj 



MADDE 15 — Hükümetin teklifi aynen MADDE 15 — Adliye Encümeninin.aynen. 
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SIRA No 254 
1/735 numaralı Jandarma kanunu lâyihası ve Millî Müdafaa 

Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 7 - V I - 1930 
Sayı 6] 1981 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Dahiliye Veâletince tanzim ve teklif olunup İcra Vekilleri Heyetinin 7-VI-930 tarihli içtima-

ında Büyük Meclise arzı kabul olunan ( Jandarma kanunu ) lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim kılınmştırr 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica eylerim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Jandarmanın vazaifi ve teşkilâtı esasiyesile ciheti merbutiyeti hakkındaki 13 teşrinievvel 
333 tarihli kararnamenin 14 üncü maddesi; maaş ve muhassasata teaallûk edenlerden başka 
jandarma hakkındaki umum kanunları ve 15 mart 335 tarihli kararnamenin dahi 333 tarihli 
kararnamenin bir kısım ahkâmını ilga eylemiştir. 

Bu sebepledir ki; hali hazırda jandarmanın kanunî ve hukukî vaziyeti ve vazaifile teşkilâtı 
esasi yesi 333 tarihli kararnamenin feshedilmemiş maddelerine ve 335 senesinden sonra 
müteferrik bir surette istihsal edilmiş hususî kanunlara ve bundan maada jandarmaya da teşmil 
olunan bir kısım ordu kanunlarına müstenit bulunmaktadir ki bunların umumî ihtiyaçlara 
tekabül edememesi hasebile bir çok mesai ve ikdama rağmen jandarmanın terakki ve tekâmülü 
esbabı husule gelememektedir. 

Binaenaleyh; memlekette emniyeti amme gibi en büyük ve mukaddes varlığı korumağa ve 
Cumhuriyet Kanunlarının icrayi ahkâmını temine memur olan jandarmanın derli toplu bir 
kanuna bağlanması islâh ve tanzim için esas ve gaye teşkil edeceği cihetle takdim kılınan 
kanun lâyihasını bu ihtiyaç doğurmuştur. Ve her maddesinin esbabı mucibesi de zirde sırasile 
arzolunmuştur: 

1 — Evvelemirde jandarmanın göreceği işleri tayin etmek lâzımgeldiğinden kanunun birinci 
maddesinde bu keyfiyet tasrih edilmiş ve bu vazifeler de ancaK müsellâh bir kuvvetle 
çevrilebileceği gibi bundan başka jandarma bir seferberlik vukuunda bir kısım kuvvetile 
harbe iştirak edeceğinden silâhının ordu silâhının aynı olması ve şahsiyetinde hem askerlik, 
hem de emnü inzibat vazifelerini birleştiren bu teşekküle askerî merasimde bir hakkı tekaddüm 
verilmesi lâzımgelmiştir. ( Madde 1 ) 

2 — Jandarma efrat menbaının en mühim kısmı - kur'a efradı bulunuyor ve bunlar 
mükellefiyetleri devresini jandarmada bitirerek ordunun seferberliğinde ordu kıt'alarının 
boşluklarını doldurmak üzere terhis olunurlar, Binaenaleyh; jandarmanın askerî talimü terbiyesi 
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görmesi şarttır. Askerî talimü terbiye ise Büyük Erkânı Harbiyeniiı programlarına tabi olmasın
dan jandarma da bu hususta makamı müşarünileyhaya, silâh tedarik ve kabulü bir çok 
fennî tecrübelere bağlı bulunacağına, fen ve ihtisas teşkilleri ise Millî Müdafaa Vekâletinde 
bulunmasına mebni silâh ve mühimmatın ita ve ikmali keyfiyetile seferber Ordu emrine geçecek 
jandarma aksamının hazardan tesbiti ve bunlara ait seferi teçhizatla Ordu emrine girdikten 
sonra muhassasat, iaşe, ilbas keyfiyetleri ve masarifatı sairesi vekâleti müşarünileyhaya ait ola
cağından bu hususlardadan Milli Müdafaa Vekâletine merburiyeti esası muvafık görülmüştür. 

Memleket bahilindeki emniyet ve asayişten Dahiliye Vekili mes'ul olmasına binaen vesaiti 
icraiyenin de âmiri mutlakı Dahiliye Vekilinin olması pek tabiidir . Bu cihetle jandarmanın 
emniyet ve asayiş hizmetleri itibarile ve bu emniyet kuvvetinin devlet kanunlarının ahkâmının 
icrasını temindeki vazifelerinde vekâleti müşarünileyhaya merbut olduğu gibi yokaıda arzolunan 
Büyük Erkânı Harbiye ile Millî Müdafaa Vekâletini alakkdar kılan hususlardan maada diğer 
bilumum muamelelerde de merbutiyeti ve mercii Dahiliye Vekâleti kabul edilmiştir. ( Madde 2) 

3 —Jandarmaya verilecek seferî vazifeler tenevyuu ve hususiyeti hasebile kanun lâyihasında 
ayrı ayrı zikredilmeyerek alakadar vekâletlerle Büyük Erkânı Harbiye arasında tesbit edilecek 
bir talimatnameye bırakılmıştır. (Madde 3) 

4 — Silâhlı bir kuvvetin şiddetli bir zadturapt ve intizam altında tutulması lüzumuna ve 
jandarma efradının esas menbaı efradı mükellefe olup bunlarında terhislerinde ordunuun aksamı 
ihtiyatiyesine dahil bulunmalarına mebni ordu zapturaptile mütevafık bir surette hareket olun
ması icap ettiğinden zapturapt keyfiyeti mühimmesinde ve hususî kanunlarla gösterilmemiş işle
rinden dahi askerî kanun ve nizamnameler hükümlerine ittiba eylemei mecburidir. ( Madde 4 ) 

5 — Karakollar halinde memleketin her tarafına dağılmış ve kemiyet itibarile bir kolordu 
kuvvetine yakın bulunmuş olan Jandarma kuruluşlarının gerek hazarda , gerekse seferde heyeti 
umumiyesinin idaresi uhtesine verilecek zatın sıfat vesalâhiyetinin dahi Kolordu kumandanı derece
sinde bulunması bir lüzumu askerî ve inzibatî icabıdır . Ve derecei kifaye ve liyakatte yetişmiş 
ulunacak zevatın iktidarı askerî ve ilmisi üzerinde ise ancak usulü mahsusası dairesinde Millî Müdafaa 
Vekâleti beyanı mütalea edebileceğinden Umum Jandarma kumandanının intihabında makamı mü-
şarünileyhimanın mütalealarınm alınması faideyi mucip olacaktır. Ancak; dahilî asayiş mes'uliyeti 
Dahiliye Vekâletinin uhtesinde bulunmasından ve jandarmanın vazaifi - Talim ve terbtyei askeri
yeden maada - ordu vazaifinden tamamen ayrı ve hususî bir mahiyette olduğu cihetle umum 
kumandanı ve muavini ile Erkânı Harbiye Reisinin ve şube müdürlerinin Dahiliye Vekâletince 
binbaşı ile daha küçük derecedekilerinin de Umum Jandarma kumandanı tarafından inha edil
meleri tahtı ^ücuptadır. Binaenaleyh; kanunun 5, 6, 7, 8 maddeleri bu esaslara göre tanzim 
kılınmıştır. 

6 — Ciheti merbutiyet ve sureti istihdamı Dahiliye Vekâletine tevdi edilen bu asayiş 
kuvvetinin vilâyata tevzi ve taksimi keyfiyeti asayişi memleketin mes'ulü mutlakı olan Dahiliye 
Vekâletince aidiyeti emri bedihidir. Maahaza esasatı askeriyede muhafaza edilmek istenildiğinden 
jandarma kuruluşlarının mülkî teşkilâta ittiba etmesi ve kuvvetin Dahiliye Vekâletince tesbit ve 
vilâyata tevzii esas kabul edilmiş ve yine asayiş icabatı muvakkat zaman için toplu kuvvetler 
teşkili ve toplu kuvvetlerin ilga veya tadili kakkı da Dahiliye Vekâletine raci bırakılmıştır. 
Ancak; ordunun seferberlik tertibatına bir su'i tesir yapmaması için toplu kıt'alar teşkil veya 
ilgasında Büyük Erkânı Harbiyenin mütaleasınm alınarak tatbiki muvafık görülmüştür. (Maddeg) 

7 — Az çok her işle alâkası olup memleketin her tarafına dağılmış olan jandarma teşkilâ
tının en çok teftiş ve murakabeye tabi tutulması ve müfettişlerin Vekâleti temsil edebilecek 
yüksek evsafı haiz, her makamla temas etmek kudret vekabiliyette olmaları lâzımdır. Binaenaleyh 
esaslı tetkikat ve teftişler için adedi az, rütbe ve kifayeti yüksek müfetlişler kullanılması düşü-
nülmüştürki, bu sayede müfettişler liva rütbesine kadar çıkabilecek ve jandarma zabitlerinin 
bir derece daha tefeyyüzleri de temin edilmiş olacaktır (Madde 10). 

8 —İnzibat kuvvetlerinde ruh ve esas zabitandır. Cumhuriyet kanunlarının değiştiği bü 
zamanda kanunların icrayı ahkâmınî temin edecek efradı yetiştirecek, temini asayişte muvaffak 



- 3 - . • 

olacak, askerî talimü terbiyeyi efradında takviye edebilecek kudret ve kuvvette zabitana 
ihtiyaç vardır. Bu hususlar dikkati nazara alınarak jandarma zabitliğine esaslı menba olarak 
Mekteti Harbiyeden çıkacak mülâzımlar kabul edilmiştir. Ordunun muvazzaf muharip, 
sınıfından münhalata Dahiliye vekâletinin talebi nisbetinde muvakkaten verilecek mü
lâzım ve yüzbaşılar ve toplu kitalara münhasır daha büyük rütbeliler ancak arzu ederlerse jan
darmaya müddeti muayyene zarfında nakledebileceklerdir/Ve hali hazır jandarma zabitlerinden 
şeraiti lâzimeyî haiz olanların mektebi harbiyeye ikmali tahsüe sevkedilenleri ve terfilerde kıdem 
ve ehliyetle beraber askerî ve meslekî ilme ehliyet verilmesi ve ordudaki hem nasıplılarla bera
ber olmaları keyfiyeti tesbit edilmiş olduğu gibi orduda irtibatları baki kalarak istihdam olu
nacak zabitlerin jandarmada bulunduğu müddetçe jandarma oniforması taşıması meşrut tutul
muş bulunuyor. ( madde 11, 12, 23, 24, 25, 26 ) 

9 — Jandakma zabitlerinin mevki değiştirmeleri çok büyük masrafları mucip olduğu gibi 
zaptur'apt ahengi de mahsus bir tarzda ihlâl eylediğinden, ciddî bir mecburiyet olmadıkça zabi
tamn yerlerinden oynatılmaması esbabının temini derpiş edilmiş ve mevki tebdili muayyen halata 
hasredilmiş ve behemehal Dahiliye Vekilinin tensibi şart kılınmıştır. ( Madde 13) 

10— Jandarmaya tevdi kılınan vazaifin ehemmiyet ve tenevvüü nazarı dikkate alınarak işbu 
kuvveti tedvir edecek heyeti zabitamn mesleklerinde sahibi vukuf ve ihtisas olanlarından fazla bir 
harp zabiti derecesinde ordu talimü terbiyesi ve rütbesine ait harp malûmatı kendisinden istenil
diğinden bedenen ve zihnen çok ve yorucu müşkülâta uğratacak ve bunları iktihama gayret edecek 
bu zabitan heyetinden bilhassa bilfiil kıt'a üzerinde bulunanların yalnız bölük ve takım kuman
danlarına şehrî bir miktar paranın masarifi zaruriye namı altında verilmesi çok lüzumlu 
görülmektedir. Bu keyfiyet ordu zabitanından kiymettar uzuvların jandarma meslekine gönüllü 
olarak talip olmalarına ve dolayısile mesleğin tealisine ve tekâmülüne müessir olabi!ir.(Maddel4) 

11 — Vilâyetler idaresi kanunu ile vali, kaymakam ve nahiye müdürleri mıntakaları asa
yişinden mes'ul tutulduğundan bu mıntakalara memur edilecek jandarmaların da emniyet ve 
asayişin muhafazası, kavanin ve nizamatı devletin icrayi ahkâmını temine müteallik vazifelerinden 
dolayı o mıntakanın en büyük mülkiye memurunun emri altında bulunmaları tabiidir. 

Aynı zamanda her mıntaka jandarma kumandanı da maiyetlerinin tâlimüterbiye ve inzibat 
ve idarelerinden kendilerine teslim olunan esliha ve mühimmat ve demirbaş eşya ile mıntakasının 
jandarmaya müteallik vezaifi umumiyesinden âmirlerine karşı mes'ul tutulmaktadır. 

Askerî tâlimüterbiye, /esliha, mühimmat keyfiyetlerinden Büyük Erkânı Harbiye Reisliğine 
ve Millî Müdafaa Vekâletine olan merbutiyet bu aksam üzerinde makamatı müşarünileyhaya 
bir hakkı teftiş bahşedeceğinden yalnız bu keyfiyetler üzerinde alay ve daha büyük kuman
danlıklar tarafından jandarma cüz'ü tamları üzerinde teftişat icrası esası muvafık görülür. Fakat 
bunun da hiç bir zaman tedahülü intaç etmemesi ve jandarmanın vazaifi umumiyesine halel 
gelmemesi ve bilhassa bir mahaldeki jandarma kumandanı rütbe ve kıdem itibarile mıntakasın-
daki. alay kumandanına mütekaddim bir derecede ise onun üzerindeki teftişin ancak daha 
yukarı askerî makamlardan yapılması için a kolordu kumandanlığından verilecek program » 
mucibince kaydı maddeye konulmuştur. ( Madde 14) 

12 — Jandarma zabitanı uhdesinde adlî zabıta memurluğu olmasından Cumhuriyet 
Müddeiumumisinin bulunmadığı mahallerde hadisata hemen vazı yet ile ifayı vazifeye şitap 
edeceği ve yine her hangi bir mücrim, bir maznun peşinde dolaşacağı ve emrindeki karakol
ları sık sık teftiş edecekleri cihetle umumiyetle atlı kabul edilmişlerdir ve bu günkü1 fiat 
yüksekliğf bir zabit rükûbuna elverişli hayvan mubayaasına imkân vermemekte olmasından 
hayvanatın Hükümetçe tedarikile maliyeti fiatı üzerinden zabitana mal edecek bedelini mukassatan 
üç senede istirdat eylemesi ve tarafı Devletten beslenmesi icap etmektedir. ( Madde 15 ) 

13 — Jandarmanın askerî suçlarından dolayi mercii muhakemelerinin askerî ve Dahiliye. 
Vekâletine merbutiyetleH dolayisile vazifei mülkiyelerinden dolayi memurin kanununa tevfikan 
adlî zabıta âmir ve memurluğundan dolayi ise yeni ceza usulleri muhakemesi kanununa tevfikan 
adliye mahkemelerinde rüyeti icap eylediğinden madde olsuretle tesbit olunmuştur. (Madde 17) 
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14 — Jandarma kuvvetini sureti umumiyede emniyet ve asayiş vazifelerine ve silâhlı 

kuvvete arzı ihtiyaç eden işlere hasrederek esas vazifesini geri bırakacak talî işlerden Kortarmak 
için bu madde tesbit olunmuştur. (Madde 18) 

15 — Jandarma efradı askerî ve meslekî ilk talimü terbiyeyi mekteplerde altı aylık bir 
devrede gördükten sonra vazifeye sevkedilmekte olmasından ve bu talimü terbiye de ancak 
jandarma nizamnamesinin bir kısmile umuru adliye meslekî talimü terbiye olup aksamı saire ki -
ekseriyettir - ordu talimü terbiyesinin ayni olmasından bu mekteplerin müdür ve heyeti talimiye-
sini teşkil edecek zabitanın ordu ile irtibatları baki kalmak üzere ve fakat jandarma kadrolarını 
tazyik etmemek jandarma zabitamnın terfi lerine mani olmamak üzere jandarmanın talebi nisbetinde 
ordudan verilmesi artcak; meslekî talimü tedrisin meslek zabitanı tarafından yapılması esası 
kabul edilmiş ve madde olsuretle tesbit olunmuştur.(Madde 21 ) 

16 — Kanun lâyihasının on ikinci maddesile kabul edilen ordu kıt'alarında staj keyfiyeti 
yeni bir esas olmasından bu seneye kadar tatbik edilmiş ve terfiat senede bir defaya münhasır 
bulunduğu bu müddet de pek yakınlaşmış, binaen aleyh staj için ordu kıt'alarına zabitan gönde
rilmesi mümkün bulunmamış olmasından jandarma zabitamnın terfilerinin bu senede sabıkı 
misillü ifaya mecburiyet görülmüştür. Ve yine 14 üncü madde ile tesbit olunan masarifi 
zaruriye jandarma bütçesinin içinden çıkacağından 930 malî senesi bütçesi de Büyük Millet 
Meclisince kabul ve mevkii meriyete konulmuş olmasından bu madde hükmünün de 1930 malî 
senesinde tatbiki mümkün değildir . Binaen aleyh kanun lâyihasındaki 27 madde hükmünün 
1 haziran 931 senesinden muteber olması icap eyleyeceği ve maddenin olsuretle tesbit kılındığı 
arzile esbabı mucibe lâyihası tanzim kılınmıştır efendim. 7-VI-930 

Dahiliye Vekili Umum Jandarma.K. V. 
Miralay 

Ş. Kaya M. Nazmi 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
T. B. M. M, 

M. M. Encümeni 
Karar M 104 7 -VI -1930 
Esas As 1/735 

Yüksek Reisliğe 
Dahiliye Vekâletince tanzim ve teklif olunup İcra Vekilleri Heyetince kabul ve Başvekâleti Celi-

leden Meclisi Âliye takdim ve encümenimize havale buyrulmuş olan jandarma kanun lâyihası 
ve esbabı mucibesi Dahiliye Vekili Beyefendinin huzurile müzakere ve tekik olundu. 

Mezkûr lâyihai kanuniye muvafık görülerek kabul ve bermucibi havale Dahiliye Encüme
nine tevdi edilmek üzere takdim kılındı. 

M. M. E. Rs. Kâtip Âza Âza Âza Âza Âza 
namına 
Kâzım A. Samih Jialit B. Sıtkı Recep M. Kâzım Hasan Cemil 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Da. Encümeni 
Karvr M 41 8 - V - 1930 
Esas M 737 

Yüksek Reisliğe 
M^dafaai Milliye Encümenince tetkikatı hitam bulduktan sonra Encümenimize havale buy-

rulan Jandarma kanunu lâyihası encümenimizde mütalea ve tetkik olundu. 
Birinci madde — Aynen kabul edilmiştir. 
İkinci maddenin birinci fıkrasındaki « hizmet ve vazife » ibaresi ( vazife ve hizmet ) şeklinde 

ve keza aynı fıkradaki «. Dahiliye Vekili » ibaresi ( Dahiliye Vekâleti) şeklinde tadil olunmuştur. 
Üçüncü madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü maddedeki işler tabirinden maksat jandarmanın vazaifi olmayıp bundan hususatı 

zatiyeleri murat edildiğinden iltibasa mahal kalmamak üzere <t zat işlerinde » denilmiştir. 
Beşinci maddenin birinci fıkrasından jandarmanın hazarda da aksamı mahsusası olduğu gibi 

bir mana çıkmasına mahal kalmamak üzere maddenin başındaki ( hazarda ) tabirinden sonra 
( umum Jandarmanın ) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Altıncı madde aynen kabul edilmiştir. 
Yedinci madde mevzubahs olan şube müdürlerinin umumî değil ancak vazifeleri itibarile 

bazılarının lüzum halinde ordu erkânı harp sınıfından alınması muvafık görülerek'bu madde 
ona göre tadil edilmiştir. 

Sekizinci madde aynen kabul olunmuştur. 
Dokuzuncu madde — Toplu kuvvetlerin kısmen veya tamamen ilğasile sabit kuvvetlere ilâ

vesi ve sabit kuvvetlerden toplu kuvvetler teşkili halinde Büyük Erkânı Harbiye Reisliğinin 
mütaleası alınmasından maksat Dahiliye Vekâletince yapılacak bu tedabirden makamı müşa
rünileyhe malûmat vermekten ibaret olduğu için maddenin sonundaki, (Büyük Erkânı Harbiye 
Reisliğinin mütaleası alınır) ibaresi (Büyük Erkânı Harbiye Reisliğine malûmat verilir) şeklinde 
tadil olunmuştur. 

Onuncu madde aynen kabul olunmuştur. 
On birinci meddenin (ve birde) ibaresinden sonra (23 üncü madde mucibince) ibaresi ilâve 

olunmuştur. , 
On ikinei maddesinin birinci fıkrasındaki (üzere) tabirinden sonra (bir sicilmüddeti kadar) 

ibaresi ilâve olunmuştur. 
Bu maddede mevzubahs olan ordu kıtaatındaki stajın her zabitin mensup olduğu sınıfı 

dahilinde yapmaları nazarı dikkate alınmasının tasrihi Erzincan Meb'usu Abdülhak Bey tarafın
dan teklif edilmiş isede esasen staj görecek zabitlere orduca yetişmiş bulundukları sınıflarda 
staj gördürülmesi mutad ve müteamil olduğundan maddede bunun tasrihine lüzum görülmemiştir. 

On üçüncü madde aynen kabul olunmuştur. 
On dördüncü maddenin sonuna (ancak taltif veya tecziyeleri kendi jandarma âmirleri vasıta-

sile yapılır) İbaresi ilâve edilmiştir. 
On beş ve on altıncı maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Jandarma zabit ve memurlarile efradının suçlarına ait ahkâmı ihtiva eden on yedinci 

maddenin daha şümullü ve vazih olmasını temin için bu madde lâyihadaki teklif esasatı 
dairesinde encümenimizce başkaca tesbit olunmuştur. 

Ön sekizinci maddenin başındaki (kanun ve nizamnamelerin ) ibaresinden sonra ( ve 
bunlara müstenit salâhiyettar makamlardan verilen emirlerin ) ibaresi ilâve olunmuştur. 

19, 20, 21 inci maddeler aynen kabul olunmuştur. 
22 inci maddede mevzubahs olan seyyar jandarma kıtaatının kumandan ve zabitamnın 

Dahiliye Vekâletinden talep edildiği taktirde talep nisbetinde ordudan verilmesi esası istihdaf 
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ölunduğundan madde ona göre tadil edilmiştir. 

23, 24, 25, 26 mcı maddeler aynen kabul olunmuştur. 
Lâyihada mevcut bir meddei muvakkatenin asıl maddeler sırasına alınması daha muvafık 

görüldüğünden mezkûr, maddei muvakkate 27 inci madde olmak üzere kanun* metnine alınmış 
ve müteakip maddelerin numaraları ona göre tashih olunmuştur. 

Yirmi sekizinci maddenin başına ( jandarmanın adlî vazaifinde ceza usulleri muhakemesi 
kanunundaki ahkâm mahfuz kalmak üzere ) ibaresi ilâve olunmuştur. 

29, 30 uncu maddeler aynen kabul edilmekle Yüksek Reisliğe takdim olundu. 
Da. En. Rs. Na. Rs. V. Bu. M. M. Kâ. Âza Âza Âza 

Hilmi Hilmi Halit Halit Esat Talat Baha Tali 
Âza Âza Âza 

Hacim Vasıf Rifat 

Bütçe Encümeni mükerrer mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeui 
M. K" 159 10-VI-1930 
Esas M 7/735 

Yüksek Reisliğe 
Jandarma kanun lâyihası Millî Müdafaa ve Dahiliye Encümenlerinin mazbatalarile birlikte 

encümenimize tevdi edilmekle Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Enümenimizce lâyihanın yalnız bütçeye tesir ika edecek hükümleri ihtiva eden 2,11,15,16 
17 ve 19 uncu maddeleri tetkik olunarak neticede tatbiki istenilen malî maddelerden bir kısmı 
her sene bütçesile tayin edilecek mahiyette bulunmasına ve diğer kısmı da bütçe ile tahmil 
oluna bilmesine binaen lâyiha esas itibarrle kabul edilmiştirr 

Dahiliye Encümenince terfia ait hükümlerin i haziran 1931 tarihinden muteber olmasına 
dair olan 27 inci maddesine 15 inci maddede zikredilen Jandarma zabitleri hayvanlarına ait 
hükümlerin ilâvesi icra edilen başlıca tadildir. Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Mütacelen müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
Bütçe E. Rs. R. V. M. M. Aydın 

istanbul Bursa G. Antep Mühendis Burdur Kütahya 
Euat Muhlis Remzi Mitat Vahit Niyazi Asım 

İsparta Konya Erzurum 
Mükerrem K. Hüsnü H. Aziz 



Hükümetin teklifi 
Jandarma kanun lâyihası 

MADDE l — Türkiye Cumhuriyeti jandar
ması umumî emniyet ve asayişi korumağa, 
kanun ve nizamlar hükümlerinin icrası-nı temine 
ve bunlara müstenit hükümet emirlerini ifaya 
memur müsellâh ve askerî bir inzibat kuvve
tidir. Muayene ve resmigeçitlerde ordu kıta
atına tekaddüm eder, silâhı ordu silâhının 
aynıdır. , , 

MADDE 2 — Jandarmanın hizmet ve va
zife itibarile mercii Dahiliye vekilidir. Askerî 
talimü terbiye hususunda Büyük Erkânı Har
biye Reisliğine, silâh ,ve mühimmatile sefer
berlik ve seferde ordu emrine intikal edecek
lerin maaş, iaşe ve ilbas ve teçhizatı ve bil
umum masarıfatı hususlarında ordudakinin 
ayni olmak üzere Millî Müdafaa Vekâletine, 
emniyet ve asayiş işleri le diğer bütün muame
lelerde Dahiliye Vekâletine merbuttur. 

MADDE 3 — Seferde ordu emrine geçecek 
aksam ve bunların seferî vazifeleri ve yine 
bunların yerine jandarmanın sureti ikmal ve 
takviyesi seferberlik kanunu mucibince sefer
berlik talimatnamesinde gösterilir. 

MADDE 4 — Jandarma zaptu raptında ye 
hususî kanunlarla gösterilmemiş işlerinde as
kerî kanun ve nizamnamelere tabidir. 

MADDE 5 — Hazarda ve seferde jandarma 
olarak ifayı vazife edecek aksamın idare ve 
kumandası kolordu kumandam sıfat ve salâ
hiyetinde bulunan umum jandarma kumanda
nına aittir. 

MADDE 6 — Umum jandarma kumandanı 
usulü veçhile Milli Müdafaa Vekâletinin mu
vafakati alınmak şartile Dahiliye Vekilinin-
intihap ve inhası ve Reisicumhurun tasdikile 
tayin olunur. 

Umum Jandarma kumandan muavini Dahi
liye vekilinin inhası ve Reisicumhurun tasdikile 
tayin olunur. 

MADDE 7 — Umum Jandarma Kuman
danlığı Erkânı Harbiye Reisi orduya irtibatı 
baki kahnak üzere ordudan alınır, \ şube mü
dürleri ordudan alındığı taktirde' ordu ile 
irtibatı rjaki kalır. 

7 — 
Dahiliye Encümeninin tadili 

Jandarma kanun lâyihası 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti jandar

ması umumî emniyet ve asayişi korumağa, kanun 
ve nizamlar hükümlerinin icrasını temine ve 
bunlara müstenit Hükümet emirlerini ifaya me
mur müsellâh ve askerî bir inzibat kuvvetidir. 
Muayene ve resmigeçitlerde ordu kıtaatına 
tekaddüm eder. Silâhı ordu silâhının aynidir. 

MADDE 2 — Jandarmanın vazife ve hizmet 
itibarile mercii Dahiliye Vekâletidir. Askerî ta
limü terbiye hususunda Büyük erkânı Harbiye 

# 
Reisliğine, silâh ve mühimmatile, seferberlik ve 
seferde ordu emrine intikal edeceklerin maaş, ia
şe ve ilbas ve teçhizatı ve bilûmum masarifatı hu
suslarında ordudakinin ayni olmak üzere Millî 
Müdafaa Vekâletine, emniyet ve asayiş işlerile 
diğer bütün muamelelerde Dahiliye Vekâletine 
merbuttur. 

MADDE 3 — Seferde ordu emrine geçecek 
aksam ve bunların seferî vazifeleri ve yine bunların 
yerine jandarmanın sureti ikmal ve takviyesi sefer
berlik kanunu mucibince seferberlik talimatname
sinde gösterilir. 

MADDE 4 — Jandarma zapturaptında ve 
hususî kanunlarla gösterilmemiş zat işlerinde 
askerî kanun ve nizamnamelere tabidir. 

MADDE 5 — Hazarda umum jandarmanın 
ve seferde jandarma olarak ifayı vazife edecek 
aksamın idare" ve kumandası kolordu kumandanı 
sıfat ve salâhiyetinde bulunan umum jandarma 
kumandanına aittir. 

MADDE 6 — Umum jandarma kumandanı 
usulü veçhile Millî Müdafaa Vekâletinin muvafakati 
alınmak şartile Dahiliye Vekilinin intihap ve inhası 
ve Reisicumhurun tasdikile tayin olunur. 

Umum jandarma kumandan muavini Dahiliye 
Vekilinin inhası ve Reisicumhurun tasdikile tayin 
olunur. 

MADDE 7 — Umum Jandarma Kumandanlığı 
Erkânı Harbiye Reisi orduya irtibatı baki kalmak 
üzere ordudan alınır. Her hangi bir şube müdüri
yetine ordudan erkânı harp zabiti alındığı takdir
de ordu ile irtibatı baki kalır. 
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MADDE 8 — Binbaşıdan yukarı rütbeliler 

ve muadilleri Dahiliye Vekilinin inhası ve 
Reisicumhurun tasdikile, binbaşı ve binba
şıdan küçük rütbeliler ve muadilleri Umum 
Jandarma Kumandanının inhası ve Dahiliye 
Vekilinin tasdikile tayin olunur. 

MADDE Q — Jandarma kuruluşları mül
kî teşkilâta tabidir, Kadrolarının tertip ve 
tevzii Dahiliye Vekâletince yapılır. İcabında 
seyyar ve sabit olarak toplu kıt'âlar da teşkil 
olunur. Toplu kuvvetlerin kısmen veya tama
men ilga sile sabit kuvvetlere ilâvesi ve sabit 
kuvvetlerden toplu kuvvetler teşkili halinde 
Büyük Erkânı Harbiye Reisliğinin mütaleası 
alınır. 

MADDE l o — Jandarma teftiş mıntakaları 
Dahiliye Vekâletince tesbit olunur ve bu mm-
takalara liva ve miralay rütbesinde müfettişler 
tayin edilir. 

MADDE 11 — Jandarma zabitleri, her 
sene mektep masrafları jandarma bütçesinben 
Millî Müdafaa bütçesine nakledilmek şartile 
Mektebi Harbiyeden neşet edenlerden ve bir de 
ordunun muvazzaf muharip sınıfı yüzbaşı ve 
birinci mülâzımlarından verilir. Her sene bu 
ihtiyaç Dahiliye Vekâletince tesbit ve Millî 
Müdafaa Vekâletince ordu ve jandarma ihtiyacı 
mütevaziyen nazarı itibara alınarak temin 
olunur. 

MADDE 12 — Jandarma zabitan ve me
murlarının meratip silsilesi ve terfileri orduda 
olduğu gibidir, ve her rütbe sahibi ordu 
kıt'alarında maaşlarını jandarma bütçesinden 
almak üzere ordu zabitan ve memurları gibi 
kıt'a stajını yapar. Ordudan alacağı sicillerle 
jandarmada tutulmakta olan siciller karşılaş
tırılıp her ikisi muvafık olanlar ordudaki 
hemnasıplılarile birlikte Dahiliye Vekâletince 
tanzim edilecek terfi defteri mucibince 
münhalâta terfi ederler. Mektebi Harbiye -

de ikmali tahsil etmemiş ve fakat Mektebi Har-
biyeye girmek şeraitini haiz bulunmuş olanla
rın kıt'a stajlarından evvel Mektebi Harbiyeye 
sevkedilip ikmali tahsil etmeleri şarttır. 

MADDE 13 — Jandarma zabit ve memur
ları devlet kanunlarında tebdile mesağ göste
rilen ahvalden maada ancak terfi sıhhî esbap 

MADDE 8 — Binbaşıdan yukarı rütbeliler 
ve muadilleri Dahiliye Vekilinin inhası ve Reisi
cumhurun tasdikile, binbaşı ve binbaşıdan küçük 
rütbeliler ve muadilleri Umum Jandarma Kuman
danının inhası ve Dahiliye Vekilinin tasdikile 
tayin olunur. 

MADDE 9 — Jandarma kuruluşları mülkî teş
kilâta tabidir. Kadrolarının tertip ve tevzii Dahi
liye Vekâletince yapılır, icabında seyyar ve sabit 
olarak toplu kıt 'âlar da teşkil^ olunur. Toplu kuv
vetlerin kısmen veya tamamen ilgasile sabit kuv
vetlere ilâvesi ve sabit kuvvetlerden toplu kuvvet
ler teşkili halinde Büyük Erkânı Harbiye Reisli
ğine malûmat verilir. 

MADDE 10 — Jandarma teftiş mıntakaları 
Dahiliye Vekâletince tesbit olunur ve bu mınta-
kalara liva ve miralay rütbesinde müfettişler 
tayin edilir. 

MADDE 11 — Jandarma zabitleri her sene 
mektep masrafları jandarma bütçesinden Millî 
Müdafaa bütçesine nakledilmek şartile mektebi 
harbiyeden neşet edenlerden ve bir de 23 üncü 
madde mucibince ordunun muvazzaf muharip 
sınıfı yüzbaşı ve birinci mülâzimlerinden verilir. 
Her sene bu ihtiyaç Dahiliye Vekâletince tesbit 
ve- Millî Müdafaa Vekâletince ordu ve jandarma 
ihtiyacı mütevaziyen nazarı itibare alınarak te
min olunur. 

MADDE 12 — Jandarma zabitan ve memurla
rının meratip silsilesi ve terfileri orduda olduğu 
gibidir ve her rütbe sahibi ordu kıt 'alarında ma
aşlarını jandarma bütçesinden almak üzere bir 
sicil müddeti kadar ordu zabitan ve memurları 
gibi kıt 'a stajını yapar. Ordudan alacağı siciller
le jandarmada tutulmakta olan siciller karşılaştı
rılıp her ikisi muvafık olanlar ordudaki hemna
sıplılarile birlikte Dahiliye Vekâletince tanzim edi
lecek terfi defteri mucibince münhalâta terfi 
ederler. Mektebi harbiyede ikmali tahsil etme
miş ve fakat mektebi harbiyeye girmek şeraitini 
haiz bulunmuş olanların kıt 'a stajlarından evvel 
mektebi harbiyeye sevkedilip ikmali tahsil etme
leri şarttır. 

MADDE 13 — Jandarma zabit ve memurları 
Devlet kanunlarında tebdile mesağ gösterilen ah
valden maada ancak terfi, sıhhî esbap, kadro 
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kadro ve asayiş sebeplerile mevkileri Dahiliye 
Vekâletince tebdil olunabilir. 

MADDE 14 — Jandarma zabitleri emniyet 
ve asayişi muhafaza, kavanin ve nizamatı dev
letin icrayı ahkâmını temine müteallik vazife
lerinden dolayı mahallin en büyük mülkiye 
memurunun emri altındadır. Jandarma zabitle
ri maiyetlerinin idaresinden, inzibat ve talimü-
terbiyeleriyle esliha ve teçhizat ve vezaifi umu-
miyelerinden kendi Jandarma mafevklerine kar-
.şı mes'uldür. Talimü terbiye, esliha ve teçhi
zat keyfiyetlerinden dalayı Kolordu kumandan
larının vezecekleri program mucibince mıntı
kalarında bulundukları alay ve daha mafevk 
askerî kıt'a kumandanlarının teftişlerine de 
tabidirler. 

MADDE 15 — Jandarma zabitleri umumiyetle 
atlıdırlar. Hayvanları Devletçe tedarik olunur ve 
maliyet bedelleri zabitandan üç sene zarfında 
taksitle istirdat edilir ve Devletçe beslenir. 

MADDE 16 — Jandarma nefer, onbaşı, sınıf 
ve gedikli küçük zabitlerinin menbaları, kaydi 
kabul, Hizmet müddetleri, terfileri ile maaş, tahsi
sat ve iaşe usulleri hususî kanunlarına göredir. 

MADDE 17 — Jandarma zabit ve memur-
lariyle efradının askerî suçlarından dolayı mu
hakemeleri kavanin ve nizamatı mahsusasma 
tevfikan askerî mahkemelerinde, Mülkî ve Adlî 
vazifelerinden mütevellit suçlarından dolayı 
muhakemeleri de kanunlarına tevfikan usulü 
mahsusaları dairesinde ait olduğu mahkeme
lerde görülür. 

MADDE 18 — Kanun ve nizamnamelerin 
mükellef tutmadığı hiç bir iş jandarmadan 
istenemez ve jandarma hiç bir suretle esas va
zifesi haricinde kullanılamaz, 

ve asayiş sebeplerile mevkileri Dahiliye Vekâle
tince tebdil olunabilir. 

MADDE 14 — Jandarma zabitleri emniyet ve 
asayişi muhafaza, kavanin ve nizamatı Devletin 
icrayi ahkâmını temine müteallik vazifelerinden 
dolayı mahallin en büyük mülkiye memurunun 
emri altındadır. Jandarma zabitleri ' maiyetleri
nin idaresinden, inzibat ve talimü terbiyelerile 
esliha ve teçhizat ve vezaifi umumiyelerini kendi 
jandarma mafevklerine karşı mes'uldür. Talimü 
terbiye, esliha ve teçhizat keyfiyetlerinden do
layı kolordu kumandanlarının verecekleri prog
ram mucibince mıntakalarında bulundukları alay 
ve daha mafevk askerî kıt 'a kumandanlarının 
teftişlerine de tebidirler. Ancak taltif veya teczi
yeleri kendi jandarma âmirleri vasıtasile yapılır. 

MADDE 15 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen 

MADDE 16 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen 

MADDE 17 — Jandarma zabit ve memurlarile 
gedikli küçük zabit ve efradı askerî ceza kanunun
da yazılı suçlardan askeri muhakeme usulü kanunu
na tevfikan askerî mahkemelerde muhakeme olunur
lar. Şukadarki bunların muhâkemsinde bir jandar
ma zabiti âza olarak bulunur. 

Askerî ceza kanununun 171 inci maddesine mer
but cetvelde disiplin âmirleri için gösterilen ceza 
vermek salâhiyetini jandarma zabit, küçük zabit ve 
onbaşıları da hizdir. Mülkî ve adlî vazaif ve hide-
mattan mütehaddis suçlar usulü mahsusaları dai
resinde kavanini mahsusasma tabidir. 

Jandarmanın mülkî vazifelerine temas eden 
ve disiplin cezasını müstelzim olan hareketlerine 
valiler muttali oldukta bu hareketlerini vilâyet 
jandarma kumandanlığına bildirirler. Jandarma 
kumandanı bu gibiler hakkında askerî disiplin 
cezalarını salâhiyeti dairesinde tatbik eder ve va
liye malûmat verir. 

MADDE 18 — Kanun ve nizamnamelerin ve 
bunlara müstenit salâhiyettar makamlardan veri
len emirlerin mükellef tutmadığı hiç bir iş jandar
madan istenemez ve jandarma hiç bir suretle esas 
vazifesi haricinde kullanılamaz, 
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MADDE 19 — Toplu kıt'alar efradını binek--

lerile mekkare ve koşum hayvanları tarafı Hükü
metten ve sabit kıt'alar süvari efradının hayvan
ları kendilerince temin olunur. Her iki surette 
tedarik olunacak hayvanların iaşeleri Devlete 
aittir. 

MADDE 20 — Jandarmanın nakliye, muhabere, 
mefruşat, tenvir ve teshin ve vesaiti ve kırtasiyesi, 
efradın melbusatı, efrat ve hayvanatın teçhizatı 
ve sair masarifatı umumiyetle Devletçe verilir. 

MADDE 21 — Yeni efrat mekteplerinin müdür 
ve heyeti talimiyelerini teşkil edecek zabitan ordu 
ile irtibatları baki kalmak üzere jandarmanın ta
lebi nisbetinde ordudan verilir. Meslekî tedrisatta 
bulunacaklar jandarma zabitanı meyanmdan in
tihap olunurlar. 

MADDE 22 — Seyyar jandarma kıtaatının 
kumandan v.e zabıtanı da ordu ile irtibatları 
baki kalmak üzere ordudan verilebilir. 

MADDE 23 — Ordudan verilen zabitandan iki 
ilâ üç sene zarfında arzu edenler Umum Jandarma 
Kumandanlığının muvafakati ile jandarmaya ta
mamen nakledilerek ordudan irtibatları kat-
edilir. Bu müddet zarfında jandarmaya geçme
miş olanlar orduya iltihak ettirilir. 

MADDE 24 — Ordu zabitanından ordu 
ile irtibatı baki kalmak üzere jandamada istih
dam edilenlerin terfileri ordu dahilinde yapılır 
Jandarmada müstahdem oldukları müddet zar
fında hizmetlerine ve tavru hareketlerine dair 
jandamadan verilecek mütemmim sicil ordnca 
muamelatı zatiyelerinde nazarı*dikkata alınır. 

MADDE 25 — Orduya irtibatı baki kalmak 
üzere jandarmada müstahdem bulunan zabitan 
jandarma üniforması taşır. 

MADDE 26 — İşbu kanunun teşkilât ve 
vezaif ve hususatı sairesi nizamname ve tali
matnameler ile tesbit olunur. 

MADDE 27 — İşbu kanunun terfie ait 
hükümleri l haziran 1931 tarihinden muteber
dir. 

.MADDE 28 — 9 kânunusani 1319 tarihli 
jandarma nizamnamesile 28 kânunusani 1327 
tarihli jandarma kanunu muvakkati, 13 teşrini 

MADDE 19 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 20 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 21 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 22 — Seyyar jandarma kıtaatının 
kumandan ve zabitanı da Dahiliye Vekâletinden 
talep edildiği takdirde talep nisbetinde ordu 
ile irtibatları baki kalmak üzere ordudan verile
bilirler. i ; 

MADDE 23 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 24 — Ordu zabitanından ordu ile 
irtibatı baki kalmak üzere jandarmada istihdam 
edilenlerin terfileri ordu dahilinde yapılır; jandar
mada müstahdem oldukları müddet zarfında hiz
metlerine ve tavru hareketlerine dair jandarmadan 
verilecek mütemmim sicil orduca muamelâtı zati
yelerinde nazarı dikkate alınır. 

MADDE 25 — Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — îşbu kanunun teşkilât ve vazaif 
ve hususatı sairesi nizamname ve talimananıcler 
ile tesbit olunur. 

MADDE 27 — işbu kanunun terfie ait hüküm
leri 1 haziran 1931 tarihinden muteberdir. 

MADDE 28 — Jandarmanın adlî vazifelerinde 
ceza usulleri muhakemesi kanunundaki ahkâm 

'baki kalmak üzere 9 kânunusani 319 tarihli jan-



evvel 1333 tarihli jandrrmamn vezaif ve teş
kilâtı esasiyesile ciheti merbutiyeti hakkındaki 
kararname ile 15 mayıs 1335 tarihli jandar
manın Dahiliye Nazaretine raptı hakkındaki 
kararname ve diğer kanun ve nizamname
lerin işbu kanuna mugayir olan ahkâmı 
mülgadır. 

MADDE 29 — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 30 — Bu kanunun tatbikına İcra 
Vekilieri memurdur 7-VI-1930 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esat. M. Abdülhalik 

Bey içtimada 
bulunmadı 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. - Ik. V. S. î. M. V. 
Cemal Hüsnü Recep Şakir Dr. Refik 

darma nizamnamesile 28 kânunusani 327 tarihli 
jandarma kanunu muvakkati, 13 teşrinievvel 333 
tarihli jandarmanın vezaif ve teşkilâtı esasiyesile 
ciheti merbutiyeti . hakkındaki kararname ile 15 
mayıs 335 tarihli kararname ve diğer kanun ve 
nizamnamelerin işbu kanuna mugayir olan ah
kâmı mülgadır. 

MADDE 29 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADE 30, — Bu kanunun tatbikına icra Ve
killeri memurdur. 





SIRA Na 268 
Ankara şehri su tesisatı hakkında J/734 jıumanb kanun 

lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüm 4-yj-1930 
Şube 
Sayı : 6/1940 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ankara Şehri su tesisat hakkında Maliye Vekâletime tanzim $unup icra Vekilleri Heyetinin 

4-VKQao tarihli içtimai ndartadAlen Yüksek Meclise Arzı ^aıafia^jlan .kanun ilyiBaşJ esbafaj 
mucibesüe birlikte takdim olıanmjuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buy*ulması&ı riça/eçfcrira efendim . ' 
Başvekil 

İsmet 

JEsbabı mucibe lâyihası 

Ankara şehrinin su cihetinden büyük bir muzayeka içerisinde bulunduğu ve havalar ısın
dıkça bu ihtiyacın büsbütün kesbi şiddet ve ehemtmyet eylediği malûmdur. Merkezi Hüküme
timiz için acilen temini birinci derecede haizi ehemmiyet görülen şu tesisatının ikmali için 
iki milyon lira raddesinde «lühim bîr sarfiyata ihtiyaç hasıl ctfıcağı anlaşıimjfta. 

Ankara Şehremanetinin bu günkü hali malisi böyle mühim tâahhüt altına girmesine müsait 
olmadığından bu işin Hükümetçe deruhte edilmesine zaruret go^Bhnüş̂ ûr. 

Bu maksatla bazı guruplarla başlanan müzakerat niüstret bir neticeye vasıl olduğu takdirle 
bu bapta akti mukavele edilebilmek üzere iki milyon liraya kadar taahfrüdat ve sarfiyat 
için mezumiyet istihsaline lüzum görülmüş -ve lâyiiha-i toraJ8İS?e rfcu .raaksatU ita^im ,ve Jakdim 
oktnmtıştttr. 

Daiıiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeni 5 - VI - 1930 
MAW\Jr 37 
Esas X* 1/734 

Yüksek Reisliğe 
Ankara Belediyesi su tesisatı hakkında Maliye Vekâletince tanzkm olruı-p ,BÛŞ .vekâletten 

Meclisi Âliye takdim olunan ve müzakere edilmek üzere/endimenimize Jtav*k buyrulmuş oton 
kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası'Dahiliye Vekili Şükrü Kay* öcyfendinioiuwut:u 
ile tetkik olunarak mazbatada yazılı sebeplerle bu lâyihanın aysen kasbulûne karar verilmiştir, 
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HavaJesı mucibince^Bütge Eecümenine tevdi olundu. 
Da: E. Rs. Na. R. V. M. M. Kâtip 

Hilmi Hilmi H. Muttalip Halit 
Âza Âza ' Âaz Â2a ,-'*. 

Hacim M, Faik Rifat Taftsin 

Aza 
Talât 

Âza 
Avni 

Aza 
Sait 

Aza 
Baha Tali 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

M. M 158 
Esas M J/734 

*% 

10- VI -1930 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehri su tesisatı hakkındaki kanun lâyihası ile Dahiliye Encümeni mazbatası Dahi
liye ve Maliye Vekilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet merkezimizin mühim bîr ihtiyacını temine matuf olan kanun layihası encümeni-
mizce de muvafık görülmüş ve maddeler şekle ait tashihlerle kabul edilmiştir. Müstaceliyetle 
müzakere edilmek üzere Umumi Heyetin tasvibine arzölunür. 

B. E. Rs. 
istanbul 

Fuat 
İsparta 

lAükerrem 

Rs. V. 
Bursa 
Muhlis 

Konya 
K. Hüsnü 

M. M, 
G. Antep 

Remzi 
Kütahya 

Niyazi Asım 

Aydın 
Mühendis 

Mitat 
Niğde 
Faik 

Burdur 
Vahpt 

Erzurum 
Hi Aziz 

•H Hükümetin teklifi 
Ankara Şehri su tesisatı için mukavele akdi ve 
taahhiidat icrasına Maliye Vekâletine mezuni-, 

yet itası hakkında kanun lâyihası 

1 - Ankara Şehri su tesisatının ikmali için 
bedeli dört senede tediye edilmek üzere iki 
milyon liraya kadar taahhüdat icrasına Maliye 
Vekâleti ve mukavele akdine Dahiliye Ve
kâleti mezundur. 

2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 4-VI-930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet M. Esat, M.Abdülhalik Ş.Kdya 

Ha. V. Ma. V. Mf V. 
Dr. T,Rüştü Ş.Samcoğlu CemalHüsnü 
Na.Vv İkv V. S. İ. M. V. 
Recep Şakir İmzada bulunmadı 

Bütçe Encümeninin tadili 
Ankara şehri su tesisatı için taahhüt icrasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ankara şehri su tesisatının 
ikmali için 1931, 1932, 1933 seneleri bütçe
lerine konulacak tahsisattan tediye olunmak 
üzere iki milyon liraya Kadar taahhüt icrasına 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 



SIRA*fe267 
Ziraat sanayi ve meadin Bankalarına avans verilmesi 

hakkında I 736 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası 

7-VI -.19-30: 

T. B. M. M. Yükseli Reisliğine 
Ziraat, Sanayi va Meadin Bankalarına avans itası hakkında İktisat Vekâletince hfeırlatıan 

ve İcra Vekilleri Heyetinin 7-IV-930 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı karaalştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim, 
Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 
İktisadî programımızın tatbiki ve bu sahada arzu olunan inkişafların temini için Ziraat 

ve Sanayi ve Meadin Bankalarının kuvvetlendirilmesi çok zarurî bulunmaktadır. Bunun için 
1930 malî senesi 241, 242 inci fasıllarında yapılacak tssarrufattan 7 milyona kadar Ziraat 
3 milyona kadarının da Sanayi ve Meadin bankalarına avans olarak itası muvafık görülmüş 
ve merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim olunmuştur. 

Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni l-O-VI-1.930 
M 157 M. 

Esas J\? 1/736 
Yüksek Reisliğe 

Ziraat, Sanayi ve Meadin bankalarına avans itası hakkındaki kanun lâyihası Maliye ve İktisat 
Vekilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Ziraat ve Sanayi Bankalarının iktisadî inkişafımızı temin yolundaki vazife ve hizmeti kuvvet
lendirmek üzere teklif edilen kanun lâyihası Encümenimizce de muvafık görülmüş ve maddeler 
şekle ait tadillerle kabul olunmuştur, müstaceliyetle müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin 
tasvibine arzolunur. 
Büçe E. Rs. Rs. Y. M. M. Aydın 
İstanbul Bursa Gazi Antep Mühendis Burdur İsparta Konya 
Fuat Muhlis Remzi Mitat Vahit mükerrem K& f^snü 
Kütahya Niğde Erzurum 

Niyazi Asım Faik H. Aziz 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1975 



- 2 
Hükümetin teklifi 

Ziraat ve Sanayi ve Maadin Bankalarına avans 
itasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Memleketin iktisadî inkişa
fım teminen Hükümetçe irae edilecek hususata 
tahsis edilmek üzere 1930 senei maliyesi 
zarfında Ziraat Bankasına 7, Sanayi ve Maadin 
Bankasına 3 milyon lira avans itasına Maliye 
Vekili mezundur. 

MADDE 2 — İşbu avansların müddeti ve 
plasmanların nevi ve şekil ve şartları İcra 
Vekilleri Heyetince bir talimatname ile tayin 
olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve İktisat Vekilleri memurdur. 

7 - 6 - 1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esat M. Ahdülhalık 

İçtimada bulunmadı 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş, Kaya Dr. T. Büstü Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. 

Cemal Hüsnü Becep Şakır Dr.Befik 

Bütçe encümeninin tadili 
Ziraat ve Senayi ve Meadin Bankalarına avans 

itasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Memleketin iktisadî inkişa
fım teminen 1930 malî senesi zarfında Ziraat 
Bankasına 7 000 000 Senayi ve Meadin Ban
kasına 3 000 000 lira avans itasına Maliye 
Vekili mezundur. 

MADDE 2 — İşbu avansların müddeti ve 
plasmanların şekil ve şartları İcra Vekilleri 
Heyetince bir talimatname ile tayin olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve İktisat Vekillerin memurdur. 



SİRA NQ 2 6 5 
Balıkesir Meb'usu Sadık Beyin 31 mayıs 1930 tarih ve 1663 
numaralı kanunun tefsiri hakkında 4/77 numaralı takriri ve 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

10-VI-1930 
Yüksek Reisliğe 

8 haziran 1929 tarih ve 1504 numaralı kanuna müzeyyel 1663 numaralı kanunun birinci 
maddesi: 

Birinci madde — İmar müdüriyeti imar plânı hududu dâhilinde bulunan mahallerde 
musaddak ve kat,î plânın tatbiki için muvcut arsaları tevhit ve yeniden plânın icabatınâ ve 
arsa sahiplerinin istihkakına göre münferiden veya şayian arsa sahiplerine tevzi etmeğe salâ-
hiyettardir. İfraz ve tevzide arsaları hali hazır mesahai sathiyesi ve mevki ve şerefi ile yeni 
plâna göre iktisap edeceği mevki ve şeref esastır arsaların bu suretle tevhit va tevziini gösteren 
haritanın tatbiki imar idare heyetinin tasdikına mütevakkıftır demektedir. 

Üçüncü madde — ifraz ve tevzi mezkûr olup tevhit kelimesi meskûtün anh kaldığından 
tevhit halinde dahi muamelenin kafi olup bir daha taksimi kabil olup olmıyacağı muhtacı 
tefsir görüldüğünden vazii kanunun istihdaf ettiği gayeye göre keyfiyeiin tefsirini arz ve 
teklif ederim. Balıkesir Meb'usu 

Sadık 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 
Da. Encümeni 
Karar M 42 10 - VI - 1930 
Esas M ( 

Yüksek Reisliğe 

1504 numaralı Ankara imar komisyouuna müzeyyel 1663 uumaralı kanunun üçüncü mad
desinin tefsiri hakkında Balikesir Meb'usu Sadık Bey tarafından verilip eneümenimize havale 
buyrulmuş olan takrir Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendi hazır olduğu halde tetkik olundu. 

Mezkûr kanunun birinci maddesine göre İmar Müdüriyetince imar planı hududu dahilinde 
bulunan mahallerde musaddak ve kafi planın tatbiki için mevcut arsaların tevhidi veya 
kanundaki şartlara göre ifraz ve tevzii esası vaz olunmuş ve bu suretle tevhiden ifraz ve 
tevzi olunan arsaların imar müdüriyetinin müsaadesi olmaksızın tevzi ve taksim olunamıyacağı 
üçüncü madde hükmü ile temin edilmiş olup üçüncü maddede tevhit kelimesi yazılı değilsede 
burada taksim ve tevzii men olunan arsalardan maksat İmar müdüriyetince tevhiden ifraz ve 
tevzi olunan arsalar olduğundan meselenin tefsiren bu suretle halli ve tanzim olunan tefsir 
fıkrasının Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Da. E. Rs. R. V. M. M. Kâtip Âza Âza Âza 
Adana Malatya Samsun Tekirdağ Rize 

Cemil Hilmi A. Müttalip Halit Avni M, Fayık Atıf 



_ 2 — 
Âza Âza Âza Âza 

Zonguldak Eskişehir Giresun Amasya 
Rifat Sait Kâzım Esat 

Tefsir fıkrası 
1663 numaralı kanunun üçüncü maddesindeki [İfraz ve tevzi edilen arsalar] tabirinden 

maksat, gerak münferiden ve gerek hissei şayialı olarak tevhiden ifraz ve tevzi olunan 
arsalardır. 



SIRANo269 
'Tekirdağ Meb'usu Cemil Bey ve arkadaşlarının merkez heye
tince aktedilen istikrazlar baliğinin hazineye devri hakkında 

2/136 numaralı kanunun teklifi ve Bütçe Encümeni 
Mazbatası 

Millet Meclisi Yüksek ^Riyasetine 

Türk Ocakları merkez binasının halkın istifâdesine açılmış olduğu malumdun Hükümet 
merkezinin ve ehalinin bir çok ilmî ve medenî ihtiyaçlarına tekabül eden bu binanın istilzam 
ettiği masraflar bilhassa istikraz tarikile elde edilmiştir. Bir çok memleketlerin millî veya 
beşerî bir murat uğrunda gençlik kuvvetlerini terbiye ve tanzim etmek için her sene ihtiyar 
ettikleri masraflar ancak milyonlarla ifade olunabilir. Yüz binlerce veya milyonlarca genç 
uzak yakın bazı memleketlerde resmî Hükümet teşkilâtı veya iktidarda bulunan fırkaların 
doğrudan doğruya siyasî mahiyette olan hususî teşkilâttndart mada öyle kudretli bir mücadele 
cihazı* teşkil ediyor ki bunun üzerine ehemmiyetle dikkatimizi çevirmekte büyük faide vafciır. 

Büyük Millet .Meclisinin daima himaye ve sahabetinden müstefit olan Türk Ocağının 
kendi hususî varidatı'le yaptırdığı büyük merkez binasından mütevellit masrafları ödemesi 
mümkün olmadığı için Yüksek Meclisimizce istikrazların mecmuuna tekabül eden ve merbut 
teklifi kanuni lâyihasında miktarı gösterilen meblâğın hazineye devrine karar verilmesini 
istirham ediyoruz. 

İstanbul Trabzon Zonguldak 
Hamdullah Suphi S. Sırrı Rağıp 
Adiana Denizli Artvin 

Erzurum 
Mi Aziz 
Kocaeli 

Zamir 
Antalya 
Cevdet 

Haydar M. Asım H.Fehmi Vahit İbrahim 
Aksaray 
B. Malay 

Hazım Naim Hazım 
Ankara 

A. İhsan 

Adana 
Kemal 
Sivas 

/. Alâettin 

Ankara 
Talât 
Yozgat 

A. Hamdi 

Elaziz 
Hüseyin 
Manisa 
Osman Re/et 

Çorum Kocaeli Balikesîf Çanakkale 
Ati Mustaf Selâhaiiin O. Niyazi* -Memet 
Denizli Amasya Samsun Kütahya 
Yusuf Esat Avni İbrahim 

Zonguldak Maraş 
Hüsnü Rıza A. Kadir 

Kars Diyarbekir 
İshakRefet 

İzmir 
A. Münir 

Konya 
Hüsnü 
Mardin 

Ali Rıza 
Samsun 
Ethem AğaoğUı Ahmet 

İzmir Manisa 
Celâl Yaşar M. Cavit 

Artviti Kars 
M.Ali . Halit K Hüsnü 

Afyon İstanbul Osman zade 
İzzet Hüseyin Haindi 

Manisa Antalya 
M. Rahmi Dr. Saim Cemal 
Bursa Kastamonu 

Refik İ. Hakkı 
Gazi Afitep Bayazıt 

Şahin Şefik 
Kütahya Niğde 
f. Hakkı M, m 

Eskişehir Kırşehir Siirt 
Ali Ulvi Abdullah L Müfit Mahmut 

Rize Diyarbekir Bursa 
İbrahim Ali Kâzım Esat 

Ordu Ordu Konya 
H. Fahri 

H. Tahsin Emin H. Hüsnü Hakkı Memet Mitat 

H. Cemil A. Şevket A, Hamdi 
Gümüşane Çorum Trabzon 

Recai Halit Nihat Ziya Becil 



İttitçe Encümeni mazbatası 
r. B. M. M. 

Bütçe Uncumeni 10-VI-193Û 
Karar Je 162 M. 
Esas M 2/136 
: Yüksek Reisliğe 

Türk ocakları merkez heystince aktedilen istikrazlar baliğinin hazineye devri hakkında 
Tekirdağ Meb'usu Cemil Bey ile arkadaşları tarafından verilip Encümenimize havale edilen 
kanunî teklif Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olun
arak tadilen kabul edilmiştir. Müstacelen müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin tasvibine 
arz olunur. 
Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. Aydın 

İstanbul Bursa G. Antep Mühendis Kütahya İsparta 
fuat Muhlis Remzi Mithat Niyazi Asım Mükerrem 

Tekifdtiö Meb'usu Cemil Beyle arka
daşlarının teklifi 

Madde 1 — 1228 - 1360-1563 numaralı 
kanunlar mucibince Türk Ocakları merkez 
Heyeti tarafından Maliye Vekâletinin kefaletile 
aktine mezuniyet verilmiş olan istikrazlarla 
merkez binasının inşaat, tesisat ve tefrişatım 
ikmal için merkez heyetince aKtedilen istikraz
ların baliği olany 1,028,400 lira 79 kuruşluk 
borç hazineye devredilmiştir 

Madde 2 — Birinci madde mucibince 
hazine uhtesine intikal eden işbu borç 1931 -
1932 - 1933 seneleri bütçelerine ithal edilerek 
tesviye olunur. 

Madde 3 — İşbu kanunun tatbikine Maliye 
Vekili memurdur. 

j^so.--.vl 

Bütçe Encümeninin tadili 
Türk ocakları merkez heyeti tarafından yapılan 
1 020 000 liralık borcun hazinece deruhte 

edilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1228, 1360, 1563 numa
ralı kanunlar mucibince Türk Ocakları Merkez 
Heyeti tarafından Maliye Vekâletinin kefaletile 
aktine mezuniyet verilmiş olan istikrazlarla 
merkez binasının inşaat, tesisat ve tefrişatım 
ikmal için merkez heyetince aktedilen iktikraz-
ların baliği olan i 020 000 liralık borcun 
hazinece deruhte edilmesine mezuniyet veril
miştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince 
hazine uhdesine intikal eden işbu borç 1931» 
1932, 1933 seneleri bütçelerine ithal edilerek 
tesviye olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri târihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 



SIRA No 266 
Maarif teşkilatı hakkındaki kanunun 11 inci maddesi hükmü
nün iki sene tecili hakkında 1/723 numaralı kanun lâyihası 

ve Maarif, Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelat Müdürlüğü * 2'9 - V - 1930 
Sayı 6/1893 

U. M. M. Yüksek Reisliğine 
Maarif teşkilâtı kanununun 11 inci maddesinin iki sene müddetle tecili hakkında Maarif 

Vekâletince hazırlanan VJ İcra Vekillerin Heyetinin 28-V-930 tarihli içtimaında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte gönderilmiştir. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

23 eylül 329 tarihli tedrisati iptidaiye kanunu muvakkatinini 15 inci ve 789 numaralı 
22 mart 1926 tarihli maarif teşkilât kanununun 11 inci maddeleriyle ilk tedrisat muallim ve 
muallim muavinlerinin ev kirası hakkı tanınmıştı. Binaenaleyh şimdiye kadar ilk mektep mu-
allimleririmize kanunî maaşlarından başka 5 lir 10 lira arasında bir ev kirası veriliyordu. 

Teadül kanununun idarei huşusiyelerde tatbiki dolayısiyle ilk mektep muallimlerimizin 
maaş fasılları 930 malî senesinden itibaren sekiz yüz bin liraya yakın bir miktarda artmıştır. 
İdarei Hususiye bütçelerinin buna zamimeten 1 033 204 lira tutan ev kirasını verecek malî 
kudretleri yoktur. Bu takdirde ya ev kirasının itasına devam ederek muallim maaşlarını teadül 
kanununa tevfik etmemek veya bir müddet için sükna bedelini tecil ile teadül kanunu muci
bince muallimlerimize maaş vermek icap ediyordu. 

Vekâlet muallimlerimizin teadül kanununa tevfikan maaş almalarını ve girecekleri derece 
maaşının yekûnu ev kirası ile birlikte geçen sene aldıkları miktardan dun olduğu takdirde far
kının tazminat şeklinde verilmesini ve teadül kanuniyle alacakları maaş miktarları geçen seneden 
fazla olanlara iki sene için ev kirası vermekten sarfı nazar edilmesini muallimlerimizin mena-
fiine daha uygun görmüş ve bu maksatla merbut lâyihayi tanzim eylemiştir. 

İlk mektep muallimlerine ev kirası vermek hemen her memlekette ilk mektep muallimi 
için tanınmış bir haktır. 

Türkiyede de 329 senesindenberi kanunla muallimlerin bu hakkı kabul ve teyit edilmiştir. 
Vekâlet maaşları ne olursa olsun ilk mektep muallimine ev kirası vermek lüzumuna kafi bir 
surette kanidir. Hiç bir zaman ev kirasını kaldırmak fikrinde değildir. 

Valiniz Vekâlet; idarei hususiye bütçelerinin son zamanlarındaki vaziyeti ve teadül kanununa 
göre maaş vermek mecburiyetinin bu bütçelere tahmil ettiği masarif dolâyısile iki sene gibi 
kısa ve muvakkat bir zaman için ev kirasının verilmemesini sırf bir zaruret olarak kabul etme
kte ve büyük bir teessürle teklif eylemektedir. 

Bu zaruretin iki seneden fazla uzamıyacağına ve bu müddet zarfında ilk tedrisat karşılığı 
olan varidat mehbalarının ev kirasını tesviye edebilecek bir hale geleceğine Vekâletimiz 
emindir, 



Maarif Encümeni mazbatası 
T. B. Af. M. 

Maarif Encümeni 
Karar M . 2-VI-1930 
Esas As 1/723 

Yüksek Reisliğe 
789 numara ve 22 mart 926 tarihli maarif teşkilâtı kanuuun n inci maddesi ahkâmının 

teciline dair olan lâyiha Maarif Vekâleti namına encümenimizde hazır bulunan İlk Tedrisat 
Umum Müdürü Rağıp Nurettin Bey huzurile encümenimizce tetkik ve mutalea edildi. 

İlk mektep muallimlerine her memlekette verilmekte olan ve bizdede şimdiye kadar kabul 
edilmiş ve tediye edilmekte bulunmuş olan ev kiralarının iki sene müddetle tecil edilmesindeki 
zarurî sebebin, teadül kanunu ilk mektepler muallimleri hakkındada tatbik edildiği takdirde 
vilâyet hususî bütçelerinin ev kiralarını verebilecek vaziyeti maliyede buluumaması olduğu 
anlaşılmıştır . 

Hükümet esbabı mucibe mazbatasında söylendiği veçhile bu malî zaruret karşısında Hükûmet-
çede teessürle teklif edildiği anlaşılan mezkûr kanun lâyihasını encümenimizde teessürle karşı
lamıştır. Ancak iki sene zarfında behemehal bu ev kiralarını vermeği temin edici bir tedbir 
ittihaz edileceği Hükümetin mazbatasında da teyit edilmiş olmasına mebni eneümenimiz bu iki 
seneyi bir seneye indirerek bu müddet içinde muallimlerin ev kiralarım temin edecek çareler 
bulmasını hükümetin esas temenniyatına muvafık görerek- talep etmeğe müttefikan karar vermiş 
ve tadilen hazırladığı kanun lâyihasını havale mucibince Dahiliye Encümenine tevdi eylemiştir. 

Mf. E. Rs. M. M. Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Erzurum Sivas Urfa Urfa Çankırı Konya Elaziz Ordu 
N. Atuf İ. Alâettin M. Rifat E. Celâl Abdullah Talât N. Hazim E, Ahmet Hamdi 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeui 
Karar M 38 5 VI-1930 
Esas M° 1/723 

Yüksek Reisliğe 

789 nnmaralı ve 22 mart 926 tarihli maarif teşkilâtı kanununun i l inci maddesi ahkâmı 
nın tecili hakkında Maarif Vekâletince tanzim olunup Maarif Encümenince müzakere edildikten 
sonra encümenimize de havale buyaulmuş olan lâyiha ve merbutları tetkik olnndu. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında yazılmış olduğu gibi İdarei hususiyenin varidat 
menbalarının müsaadesizliği neticesi, zarurî olarak, teklif edilen bu lâyihanın, varidat 
menbalarının takviyesi çaresi temin olununcıya kadar şimdilik iki sene müddetle ve aynen 
kabulüne karar verilmiştir. Havalesi mncibince Bütçe Encümenine tevdi olunur. 

Da. E. Rs. Namına Rs. V. M. M. Kûtip Âza Âza Âza 
Hilmi Hilmi A. Muttalip Halit Avni Talât Tahsin 

Âza Âza Âza Âza 
Sait Baha Tali Rifat Hacım 



- 3 -
üütçe Encümeni mazbatası 

'T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
M, M 160 10-VM930 

Esas M 1/723 
Yüksek Reisliğe 

Maarif teşkilâtı kanununun 11 inci maddesinin üci sene müddetle tecili. hakkındaki kanun 
layihası ile Maarif ve Dahiliye Encümenleri mazbaıUlan tetkik ve müzakere edildi. 

Esbabı mucibe mazbatalarında izah edildiği veçhile hususî idarelerin malî vaziyetlerine 
nazaran ilk mektep muallimlerine verilmekte olan ve kiralarının iki sene müddetle teciline 
encümenim izce zaruret görülmüş ve muallimlerin bu sene teadül kânununun tatbiki üzerine 
ellerine geçecek para geçen sene ev kirasiyie beraber aldıklarmdan az ise aradaki farian taz
min edileceğine göre magduriyitlerini icap edecek bir vaziyet de olmadığından kanun Uyma
sının aynen kabulüne karar verilmiştir. Müstaceliyetle müzakere edilmek üzere Umumî Heyetin 
tasvibine arzolunmuştur. 

B. E. Rs. Rs. V. M. M. Aydın 
istanbul Bursa G. Antep Mühendis Burdur Kütahya 

Fuat Muhlis fimzi Vahit Wiftm Asm 



Hükümetin teklifi 
Maarif teşkilâtı kanununun 11 inci maddesinin 

iki sene müddetle tecili hakkında kanun 

MADDE 1 — 789 numara ve 22 mart 
1926 tarihli maarif teşkilâtı kanununun 11 inci 
maddesi ahkâmı iki sene müddetle tecil edil
miştir. Ancak ilk mektep muallimlerinin teadül 
kanununa göre girecekleri derecede alacakları 
mnaş miktarı, geçen sene ev kirasile beraber 
aldıkları miktardan az olduğu takdirde, farkı 
bu müddet zarfında tazminat olarak kendile
rine verilir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1930 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahi
liye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

28-5-1930 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet M. Esat B. M. Abdülhalik Ş. Kaya 

İçtimada bulunmadı 
Ha.V. Ma.V. Mf. V. 

Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu Cemal Hüsnü 
Na. V. îk. V. S. I. M. V. 
Recep Şakir Dr. Refik 

Maarif encümeninin tadili 
789 numaralı ve 22 mart 1926 tarihli Maa
rif teşkilâtı kanununun 11 inci maddesinin bir 

sene müddetle tecili hakkında kanun 

MADDE 1 — 789 numaralı ve 22 mart 
1926 tarihli Maarrif teşkilatı kanununun i l 
inci maddesi ahkâmı yalnız, 930 malî senesine 
münhasır olarak bir sene müddetle tecil edil
miştir. Ancak ilk mektep muallimlerinin tea
dül kanununa göre girecekleri dercede alacak
ları maaş miktarı geçen sene ev kirasile bera
ber aldıkları miktardan az olduğu takdirde 
farkı bu müddet zarfında tazminat olarak ken
dilerine verilir. 

MADDE 2 — Bu kanun i haziran 1930 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 



Dahiliye encümeninin tadili 
789 numaralı ve 22 mart 1926 Maarif teş
kilâtı kanununun 11 inci maddesinin iki sene 

müddetle tecili hakkında kanun lâyihası 

1 2 ve 3 üncü maddeler hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 
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