
DBVBB : V CİLD: 29 ÎÇTÎMA: 4 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Yirmi beşinci inikad 
23 - I - 1939 Pazartesi 

«•» 

Mündericat 
Say ifa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 122 
2 — Havale edilen evrak 122 
3 — Sualler ve cevablar 123 
1 — İzmir mebusu Halil Menteşenin, eski 

mütekaidlerle yeni kanun mucibince maaş alan 
vatandaşlar arasındaki müsavatsızlık hakkında 
Hükümetin ne düşünmekte olduğuna dair Ma
liye vekâletinden şifahî suali ve Maliye vekili 
Fuad Ağralmın cevabı 123:125 

4 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Gazi Antebin Lohan köyünden Karaha-

cıoğlu şöhretli Memedoğlu Memed Ali Karanm 

125 

Sayıfa 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/467) 125 

2 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı kanunla bu 
kanunun bazı hükümlerini değiştiren 3406 sayılı 
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/1176) 125:127 

3 — Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçları
nın aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileşti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Ik-
tısad Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/808) 127:140 



1 — SABIK ZABIT HÜLASASI 
Antalya mebusu Cezmi Ercin and içtikten sonra, | 
Şûrayi devlet reisliği ile beşinci daire reisliği ve 

on azalık için rey toplandı. 
Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılması hakkın

daki mazbata ve Türkiye - Almanya ticaret muka
velesine müzeyyel imza edilen üçüncü itilâf ile, 

Türkiye - Almanya arasındaki mübadelât ve te-
diyata müteallik anlaşmanın tasdikına dair kanun 
lâyihaları kabul edildi. 

Askerî memurlar hakkındaki kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanuna ek kanun lâyihasının birinci 
maddesi kabul ve ikinci madde, cereyan eden müza
kere neticesinde encümene tevdi edildi. 

Gümrük kanununda değişiklik yapan kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine, 

Lâyihalar 
1 — Adliye harç tarifesi kanununa ek Noter harç 

tarifesi hakkındaki 3499 sayılı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/1187) 
(Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hak
kında kanun lâyihası (1/1188) (Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

3 — Devlet ki tablan mütedavil sermayesi hakkın
daki 2133 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası (1/1189) (Maarif ve 
Bütçe encümenlerine) 

4 Idarei umumiyei vilâyat kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 2630 sayılı kanunun 2 nci mad

desinin tadili hakkında kanun lâyihası (1/1190) (Da
hiliye encümenine) 

5 — ikinci kânun ve şubat 1939 ayları ücret ve 
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encümenine) 

7 — Muvazene vergisi kanununda bazı değişiklik
ler yapılmasına dair olan 3404 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin 5 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası (1/1193) (Maliye ve Bütçe encümen
lerine) 

8 — Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılması ve 100 000 liralık 
munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/1194) (Bütçe encümenine) 
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çesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
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10 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak-

Riyaseticümhur dairesi teşkilât kanununda değişik
lik yapılmasına dair kanun lâyihaları dahi kabul 
edildi. 

Askerî fabrikalar tekaiid ve muavenet sandığı 
hakkındaki kanun lâyihasının encümenden gelmiş 
olan maddeleri kabul ve lâyihanın birinci müzakeresi 
bitirildi. 

Cenaze nakline mahsus beynelmilel itilâfnameye 
iltihakımız hakkındaki kanun lâyihasının birinci mü
zakeresi yapıldıktan sonra Şûrayi devlet seçimi ne
ticesi bitirildi ve pazartesi günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Faik öztrak Bursa Çoruh 

Dr. Sadi Konuk Ali Zırh 

kında kanun lâyihası (1/1196) (Bütçe encümenine) 
11 — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kıralhğı 

arasında imza edilen iadei mücrimin muahedesinin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/1197) (Hariciye 
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protokolüne merbut listeye ilâve edilecek kontenjan 
hakkında teati olunan mektublarm tasdikına dair ka
nun lâyihası (1/1198) (Hariciye ve Iktısad encümen
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Teklifler 
13 — idare Heyetinin, Divanı muhasebat 1938 

malî yılı bütçesinde 540 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/86) (Bütçe encümenine). 

Tezkereler 
14 — Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei 

hayvaniye mücadelesine memur edilecek memurini 
fenniye ve saireye verilecek yevmiyeler hakkındaki 
668 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/602) (Ziraat ve Bütçe encü
menlerine). 

Mazbatalar 
15 — Ankaranın Yakubabdal köyünden Yozgad-

oğullarmdan Ahmedoğlu Satılmış Kayanm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/511) (Ruznameye) 

16 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı birinci 
ve ikinci teşrin ayları hesabı hakkında Meclis 
Hesablarınm Tedkikr encümeni mazbatası (5/79) 
(Ruznameye) 

17 — Manisanm Ilyascılar köyünden Mustafaoğlu 
Hakkı Biçicinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/518) (Ruznameye) 

18 — Uşağın Dağdemirler köyünden Sarı Memed-
oğullarından Ahmedoğlu Halil Önderin ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
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2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canrtez 
KÂTlBLEE : Kemal Ünal (İsparta), Ali Zırh (Çoruh) 

mm* 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — SUALLER VE CEVABLAR 

1 — İzmir mebusu Halil Menteşenin, eski 
mütekaidlerle yeni kanun mucibince maaş alan 
vatandaşlar arasındaki müsavatsızlık hakkında 
Hükümetin ne düşünmekte olduğuna dair şifa
hî suali ve Maliye vekili Fuad Ağralının cevabı 

BAŞKAN — Maliye vekili burada mı? (Bu
rada sesleri). Sual takririni okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Reisicumhur Hazretleri intihabını müteakib 

irad buyurdukları nutukta (Bütün vatandaş
lara müsavi emniyet verici tedbirler alınacak
tır) buyurdular. Memleketin bünyesinde ıztı-
rab verici bir müsavatsızlık yaşamaktadır. O 
da eski mütekaidlerle yeni kanun mucibince 
maaş alan vatandaşlar arasındaki farktır. 

Bunun izalesi ile öyle zannediyorum ki Re
isicumhurun asıl sözleri en necib cayi tatbiki
ni bulmuş olacaktır. Bu hususta Hükümetin ne 
düşünmekte olduğunu Maliye vekilinden sual 
ederim. 

îzmir 
Halil Menteşe 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
1930 senesinde meriyete giren (sesim çıkmaz
sa affedin) yeni tekaüd kanununun hükmüne 
tevfikan (İşitmiyoruz sesleri). Na yapayım? 
(Mikrofona söyleyiniz sesleri). Yeni tekaüd 
kanununun hükmüne tevfikan tahsis olunan 
tekaüd maaşları ile eski tekaüd kanunu hüküm
lerine göre tahsis edilmiş olan maaşların ara
sındaki büyük fark, yeni kanunun hini tanzi
minde dahi nazarı dikkati celbetnüş ve ilk 
safhada bu kabîl maaşat ashabma % 10, ma
lûllere -de % 25 zam yapılmıştır. Ondan sonra 
neşredilen diğer bir kanunla da askerî malûl
lerin terfi zammma bir misli ilâve yapılmış ve 
bunun ailelerine de intikal etmek üzere lehle
rine kabulü derpiş edilmiştir. Daha şümullü 
bir şey yapmak imkânı olup olmadığının ted-
kiki de vekâletçe tekarrür etmişti. Bu güne 
kadar bu arzettiğimizden başka bir şey yap
mak imkânı elde edilemedi. Bu cihete aid ra
kamları arzedersem bunun mümkün olup ol

madığını Heyeti Muhtereme dahi takdir buyu
rur. Bu gün tekaüd ve yetim maaşı olarak 
maaş almakta olan vatandaşların adedi 68 694 e 
baliğ olmaktadır. Şehrî verilen maaş mikdarı 
da 1 372 104 liradır. Bunun bütçedeki yekûnu 
16,5 milyon liradır, bu gün tekaüd ve yetim 
maaşı olarak verilmekte olan 16,5 milyon lira
dır. 

Bundan mülkiyeye aid olan kısmı 23 618 
vatandaş, aldıkları para mikdarı da 434 026 
lira. 

Askerî de 45 076 zat, aldıkları maaş ye
kûnu da 938 076 lira. 

Mülkiyede arzettiğim 23 618 vatandaştan 
11 196 sı eski kanuna göre almaktadır. Bunun 
yakûnu da 139 782 liradır. 12 422 vatandaş ta 
yeni kanuna göre almaktadır, bu da 294 244 

ü bulmaktadır. Askeriyede, arzettiğim gibi, 35 233 
zat eski kanuna göre, 9 843 zat da yeni kanuna 
göre almaktadır. Bunların yekûnu 938 000 lira 
tutuyor demiştim. Bu gün 553 563 lira, maaşları 
eski kanuna göre muhassas olanlara verilmek
tedir. 384 516 lira da yeni kanuna göre muhas
sas olanlara verilmiktedir. Bu günkü vaziyet 
budur. Yaptığımız tedkikat neticesinde eğer 
ki bu vatandaşlara yeni kanuna göre maaş ver
mek lâzım gelirse mülkiyeye aid eytam maa
şı; 1 051 828 lira, tekaüd maaşı da 1 517 586 
lira ki yekûnu ceman 2 569 404 liranm bütçe
ye ilâvesi lâzımgelir. Askerî eytamm yeni ka
nuna ircaı halinde bütçeye 6 091 980 lira, eski 
kanunla tekaüd edilmiş askerî tekaüdlerin yeni 
kanuna ircaı halinde de 3 906 264 lira, malûller 
için de 431 532 lira ki ceman 10 429 776 liranm 
ilâvesi lâzımgelir. Mülkî ve askerinin ikisi bir
likte 12 999 180 liraya baliğ olmaktadır. Eski 
kanuna göre tahsis edilmiş olan maaşat asha
bından vefat ettikleri zaman eytamma tahsis 
edilen maaşlar da yeni kanuna göre yapılmakta
dır. Binaenaleyh bu eskilerini de yenilere irca 
edersek bu yolda eytama tahsis edilmiş olan 
maaşların dahi müstenidünileyhi olan maaşların 
da yeni kanuna göre tashihi icab eder. Bilmem 
arzedebildim mi? Bu gün 30 lira maaşı olan bir 

— 123 — 



1 : 25 23-İ-1939 d : İ 
adam vefat edecek olursa bilfarz 3 yetim bıra
kırsa, bu günkü kanuna göre, bir de kendisi ilâ
ve edilir maaşı 4 e taksim edilir, kendi hissesi 
olan 7,5 lira tenzil edilir, kalan 22,5 lira eyta
mına teVzi edilir. Şimdi eski maaşları yeni ka
nuna göre tahvil edersek bu eytam dahi diyecek 
ki; bana tahsis edilmiş olan maaştan ben mah
rum kaldım, çünkü sahibi maaş sağ olsaydı 30 
lirası meselâ 60 liraya çıkacaktı, 4 e bölünecek
ti, yetimlerin hissesine 45 lira düşecekti, şimdi 
bu noktada da tadilât yapılırsa bir milyon küsur 
bin lira da bu iş için tahsis edilmek icab eder 
ve bu suretle 14 milyon lirayı mevcuda, yani 
16,5 milyon liraya ilâve etmek icab edeceği ne
ticesine vardık. Böyle mühim bir rakam yekûnu 
karşısında önümüzdeki sene bütçesinin vaziyeti, 
Devletin ihtiyaçları tesbit edilmeksizin, tedkik 
edilmeksizin bütçeye bu kadar külfet tahmil 
eden bu yekûn hakkrnda şimdiden bir vaidde 
bulunmaktan kaçınmak zaruretini duymakta
yım. Bunu muhterem sual sahibinin de takdir 
buyuracağından eminim. Maahaza bunlar hak
kında imkânı tahfif ne bulunursa esirgememeği 
esas itibarile düşünüyoruz. Maruzatım bundan 
ibarettir. 

HALİL MENTEŞE (izmir) — Arkadaşlar 
iki devrede 8 seneye yakın bir müddettenberi 
Büyük Meclisin azası arasında bulunmakla mü-
bahiyim ve şimdiye kadar da bir sual takriri 
vermemişimidr. Hatırlarsınız. Hattâ başka bir 
takrir de vermiş değilim. Ancak söz sırası geldi
ği zaman mütalealanmı söylerim ve bazan da 
Hükümeti devanse ederek alması lâzımgelen ted
birlere dair fikirlerimi söylerim. Bu sual takri
rimi niçin verdim? Bunun esbabmı müsadenizle 
arzedeyiin. Eski mütekaidlerden - askerî, mülkî -
bir takım mektublar almaktayım. Nitekim zan
nediyorum ki arkadaşlar da almaktadırlar ve 
şahsî müracaatla da karşı karşıya bulunuyo
ruz. Bunların gerek dili ve gerek yazısı çok acı 
şikâyetleri ve ıstırabları ifade etmekte ve feci 
sahnelerle karşı karşıya getirmektedir. Bunlar
dan müteessir ve müteellim olarak alelfevr bir 
takriri Meclis kürsüsüne sevketmiş olsaydım asıl 
büyük vazifeyi, menafii umumiyeyi unutmuş 
olurdum^ Çünkü bütçe cihetinden kabili icra ol
mayan bir işte, binlerce vatandaşa aid olan bir 
işte böyle bir teklifte bulunmam bir nevi dema
goji olurdu. Onun için bu teessür ve teellüm al
tında ben evvelâ Bütçe encümeni reisine mü
racaat ettim ve dedim ki, bu hususta bir tedkik 
yapılmış mıdır ve bütçeye ne mikdar tesir yapı
yor? Bütlçe encümeni reisimiz bana menfi cevab 
verdiler ve bu hususta bir tedkik yapmadık de
diler. Sonra Maliye vekili arkadaşımı buldum. 
Arakadaşıma, bu mesele üzerinde bir tedkik ya
pılmış mıdır dedim? Şimdi Fuad Beyefendinin 
uzun tedjkikler neticesinde elde edip söylediği 
rakamlara göre ya aramızda bir sui tefehhüm 
vardır veyahud bir anlaşamamzlık mevcuddur. 

Bana o vakit sorduğum zaman, 2,5 milyon lira
dan bahsetmişler ve 500 000, bir milyon lira olur
sa baş üzerine, yaparım demişlerdi. Bu cevabı 
aldıktan sonra bütçe cebhesinden iktihamı güç 
olmıyan bir iş olduğu zehabına vararak Hükü
metin müsekkin sesinin bir an evvel bu muztarib 
olan binlerce yuvaya ulaşması için şu sual tak
ririmi sunmuştum. 

İkinci sebeb de, Reisi Cumhur Hazretleri, 
geniş bir teskin ve teadül siyasetile harekete 
geçmiş bulunuyorlar. Bu güzel siyasetin emni
yet ve şifa verici metinlerinin yine binlerce muz
tarib yuvaya biranevvel ulaşmasını teshil etmek 
istedim. Maliye vekili arkadaşım, ilerisi için ka
tı söz vermemekle beraber, bütçe imkânları mü-
said olduğu derecede bu muztarib vatandaşla
rın iztırablarını da tahfif edeceklerini söyledi
ler ve bunu bu kürsüden söylettirmiş olmak da 
benim için vicdanî bir haz oldu. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Şüphesiz. 
HALİL MENTEiŞE (Devamla) — Bu sual 

takririni verdikten sonra almakta olduğum ve 
aldığım yüzlerce mektub bana hakikaten tah
min ettiğim dereceden daha geniş ve derin bir 
içtimaî yaranm üzerine - varmış olduğum kana
atini veriyor. Bu binlerce muztarib yuvanın 
içinde on binlerce, yüzbinlerce çocuk vardır. Bu 
kanunî müsavatsızlıktan, çekilen bu ıstırabın on
ların fizik ve moral şahsiyetleri ve ruhları üze
rinde yapacağı tesiri zannederim ki, nazarı iti-
bare almak lâzımdır, memleketin sükûn ve ati
si namma bunun birdenbire yapılacak bir ted
bir olmadığı anlaşılıyor. Fakat nasıl ki, malûlin 
hakkında geçen sene eski ve yeni malûlleri bir 
dereceye kadar birleştirmek üzere bir tedbir 
almışızdır. Bunlar hakkında bana verilen ma
lûmata nazaran, bunların bir çoğunda eski ve 
yeniler arasmda teadül hâsıl olmuştur. Fakat 
tam olmasa dahi onlar da aldıkları zamla nisbe-
ten müreffeh bir hale geçmiş olmaktadır. Me
seleyi bu cephelerden Meclisin ve Hükümetin 
nazarı dikkatine arzediyorum. Bu yardımı müm
kün olduğu kadar, bu ıstırabları tadil edici 
dereceden başlayarak yavaş yavaş, büsbütün 
izaleye varılmasını rica ederim. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Orta yerde ufacık bir noktayı tasrih etmek is-
rim. Halil Menteşe arkadaşımız şurada, kori
dorda dediler ki, Maliye vekili! şöyle bir dert 
vardır, acaba buna bir çare bulmağa imkân 
yok mu benim de söylediğim, bunun jnikdarı 
100 bin, 500 bin, bir milyonsa bir şey değil. 
Fakat şimdiden söz vermiyorum ama rakam bü
yük, iki bucuk milyon kadar tahmin ediyorum, 
bunlar seneden seneye azalmaktadır. Bu gün ne
ye baliğ olmuştur, tahkik ettireyim. Nitekim 
kendilerine takdim edilmek üzere yaptığım ted
kik pusulası cebimde durmaktadır. Fakat onu 
kendilerine takdime vakit bulmadan sual tak
riri ile karşılaştım. Bunu kendilerine söyledim. 
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fcek ala kürsüden söylersiniz dediler. Vaziyet 
budur. 

Hakikaten bugün 935 denberi muntazam ol
mak üzere, demin okuduğum veçhile, yani ne-
kadan tekaüd maaşıdır, nekadan yetim maaşı
dır, nekadarı malûl maaşıdır, nekadan mülki 
ve askeridir. Bunların hepsi muntazam olarak 
yürütülmektedir. Kayıdlarmuz vardır. Aradaki 
vaziyeti arzedersem görülür ki 1935 de, eski te
kaüd kanununa göre maaş alan arkadaşların 
mikdarı, mülkî 15403, askerî 49010 dır. 1936 
da bu yekûn mülkiyede 12981 e, askeriyede 
41000 e iniyor. 1937 de 12981 rakamı 11100 e, 
askerî de 41 bin rakamı 35 bine iniyor. Seneden 
seneye azalış vardır ve kezalik yeni tekaüd ka
nuna göre maaş alanlar da çoğalmaktadır. 1935 
de mülkiyeden'9 572, askeriyede 7 800; 1936 
da mülkiyede 10 900, askeriyede 8 900 bugün 
halen, yeni kanuna göre maaş alanlar mülkiyede 

1 — Gazi Antebin Lohan köyünden Karaha-
cıoğlu şöhretli Memedoğlu Memed Ali Karanın 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/467) 
[1] 

(Adliye encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Okunan mazbatayı reyinize ar-

zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler .. Ka
bul edilmiştir. 

2— Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 1624 sayüı kanunla bu ka
nunun bazı hükümlerini değiştiren 3406 {sayılı 
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/1176) [2] 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Dahiliye vekaleti merkez teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanunu değiştiren kanun lâ
yihasının müstacelen müzakeresini rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Encümen bu lâyihanın müsta
celen müzakeresini rica ediyor. Bu teklifi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Lâyihanın müsta
celen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasmm heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624, 3314, ve 3406 sayılı kanun

larda değişiklik yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 1624 numaralı kanunun birin-
[1] 53 sıra sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 57 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

12 422 ye askeriyede 9 800 e baliğ olmuştur. Yani 
böylece eski kanundakiler azalmakta, yeni ka-
nundaMler çoğalmaktadır. Fakat yeni bir im
kân bulunursa bunu sevM tabiisine bırakmaya
rak tahfif etmek esas programımızda teemmül 
edilmiştir. Fakat mikdar azamî olduğuna göre 
bu gün için bir şey yapılamaz, inşaallah imkân 
bulunursa elbette temini yoluna gidilir. 

HALİL MENTEŞE (izmir) — Aramızda bu
lunan bir sui tefehhümden bahsettiler. Bendeniz 
bunun olduğunu izah etmiştim. Onu Vekil Be-
efendi kendileri de izah etmek istediler. Bir sual 
takriri ile karşılaştık buyuruyorlar. Esbabını 
izah ettim. Zannederim kendileri de beni ma
zur görürler. 

MALİYE VEKÎLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Bir tariz kasdile arzetmedim. 

BAŞKAN — Bir defa müzakereye tâbi olan 
maddelere geçiyoruz. 

ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı; müste

şarlık, müsteşar muavinliği, hususî kalem ve ev
rak ve levazım müdürlükleri ve alfabe ter
tibi üzere emniyet işleri, hukuk müşavirliği, 
mahallî idareler, memurlar, sicil ve muamelât 
ve nüfus işleri umum müdürlüklerinden, sefer
berlik müdürlüğü, teftiş heyeti ile Jandarma 
genel komutanlığından ve hususî kanun ve ni
zamnameler ile Dahiliye vekâletine merbut diğer 
idarelerden mürekkeptir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 3314 numaralı kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

A - Mahallî idareler umum müdürlüğü bir 
umum müdürün idaresi altmda, umum müdür 
muavini ile üç daire reisliğinden ve bir de müs
takil şube müdürlüğünden teşekkül eder. 

B - Daire reislikleri ikişer şubeye ayrılır. 
Her şubede birer müdür ve müdür muavini ile 
lüzumu kadar mümeyyiz ve memur bulunur. 

C - Umum müdür muavini, bütün işlerde 
umum müdürün yardımcısıdır. 

Birinci daire reisliği; vilâyet hususî idarele
rinin, ikinci daire reisliği; belediye idarelerinin, 
üçüncü daire reisliği; köy idarelerinin muame
lâtına bakar. 

Müstakil şube müdürlüğü, dosya ve evrak 
muamelâtının tanzimi, mahallî idareleri alâka
dar eden neşriyatın takibi ve bu idarelere ta
allûk eden muamelâtın cemi, telfik ve neşri 
vazifesile mükelleftir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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MADDE 3 — 3406 numaralı kanunun birin

ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Memurlar, sicil ve muamelât umum müdür

lüğü iki şubeden mürekkebdir. 
Birinci şube: Merkez ve merkezden mansub 

vilâyetler memurlarile nahiye müdürlerinin ve 
Dahiliye vekâletine aid ve tekaüd hakkını haiz 
hususî idare ve belediye memurlarının sicillerini 
tanzim, tayinleri mahallerine aid tâli memurla
rın sicillerini merkeze ve tedkik, müsabaka, im
tihan, mezuniyet, tekaüd, tecziye, tayin, terfi, 
tahvil, becayiş, tekaüd ve yetim maaşları tahsisi 
ve askerlik gibi memurların zatî işlerini ve ta
hakkuk muamelelerini ifa ile mükellef olmak 
üzere dört bürodan mürekkebdir. 

İkinci şube: Vilâyetlerin teşkilât ve intihab, 
neşriyat ive kütüpane işlerine aid vazifelerle mü
kelleftir. Vilâyetlerin umumî ve hususî ahvaline 
aid raporların, umumî müfettişlik raporlarının 
tedkikı ve bu raporlara aid muameleler, millî 
bayramlar ve merasim işleri ve vekâletten tevdi 
edilen diğer müteferrik işler bu şube tarafından 
yapılır. İki bürodan mürekkebdir. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu maddenin onuncu satırında 
bir yanlışlık vardır. (Merkeze celb ve tedkik) 
şeklinde tashih edilecektir. (Celb) kelimesi düş
müştür. 

BAŞKAN — Tashih ettik. Maddeyi reyini
ze arzed|yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Levazım müdürlüğü vekâlete 
bağlı olup merkez ve vilâyetlerin dahiliye teşki
lâtına. aid mefruşat, demirbaş, tenvir, teshin, 
kırtasiye, müteferrika, kira bedelleri, mutemed-
lik işleri; ve ayniyat muhasebeleri ve bunlara 
müteferri sair levazım işleri bu müdürlük ta
raf mdan | yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize affediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1624 sayılı kanuna bağlı cet
velin müsteşarlık kısmına ilişik (1) numaralı 
cetvelde İerece ve maaşı yazılı muavinlik kad
rosu ilâve edilmiştir. 

[1] Numaralı cetvel 

D. Ad. Ma. 

1 100 3 Müsteşar muavini 
BAŞKİAN — Bir mütalea var mı 
Maddeyi merbutu cetvelle reye arzedjyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 3406 numaralı kanuna bağlı 
vilâyetler liidaresi umum müdürlüğü kısınma aid 
cetvelin jierine; 3314 numaralı kanuna ilişik 
mahalli idareler umum müdürlüğü teşkilâtına 

aid cetvelde yazılı 12 ve 14 ncü dercelerde dört 
memurluk devren nakledilmek suretile işbu ka
nuna bağlı memurlar, sicil ve muamelât umum 
müdürlüğü namı altmda ilâveten tesıbit ve tan
zim olunan (2) numaralı cetvel ikame edil
miştir. 

[2] Numaralı cetvel 

Memurlar, sicil ve muamelât umum müdürlüğü 

D. Ad. Ma. 

3 
5 

11 
14 

Umum müdür 

Dosya memuru 
Kâtib 

muavini 

Birinci şube 
6 Müdür 

Muamelât bürosu 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
14 Kâtib 

Sicil ve kıdem bürosu 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
14 Kâtib 

Tahakkuk bürosu 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
14 Kâtib 

Tekaüd ve tahsis bürosu 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
14 Kâtib 

İkinci şube 
6 Müdür 

Teşkilât ve intihab bürosu 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
14 Kâtib 

Muamelat bürosu 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
14 Kâtib 

1 100 
1 80 
1 30 
1 20 

1 
1 
2 
2 
3 

1 
2 
2 
6 
7 

1 
1 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
2 
3 

70 

40 
35 
30 
2& 
20 

40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 

70 

40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi merbu
tu cetvelle reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7 — 3406 sayılı kanuna bağlı cet

velden levazım teşkilâtı çıkarılarak bu kanuna 
(Levazım müdürlüğü) namı altmda (3) numa
ralı cetvel ilâve edilmiştir. 

[3] numaralı cetvel 
D. Ad. Ma. 

7 

10 
10 
11 
12 
12 
14 
11 

9 
10 
11 
12 
12 
14 

Levazım müdürlüğü 
Müdür 

Levazım bürosu 
Mümeyyiz 
Mutemed 
Tedkik memuru 

» » 
Memur 
Kâtib 
Ambar memuru 

Ayniyat bürosu 
Ayniyat muhasibi 
Mümeyyiz 
Tedkik memuru 

» » 
Memur 
Kâtib 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

55 

35 
35 
30 
25 
25 
20 
30 

40 
35 
30 
25 
25 
20 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi mer
butu cetvelle reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Halen vilâyetler 
idaresi umum müdürlüğünde müstahdem me
murlardan, bu kanunla teşkil olunan memur
lar, sicil ve muamelât umum müdürlüğüne 
aid (2) numaralı cetvelde derece ve unvanları 
yazılı bulunan memuriyetlere, unvanları, değiş-
meksizin tayin edilenler, tayin olundukları de
rece maaşmı alırlar. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun, heyeti umumiyesini'reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kanu
nun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

3 — Mahsuldar ve yabani zeytain ağaçlarının 
aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, îktısad 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/808) [1] 

[1] 56 sayılı baymayazı zabtm sonun.dadır. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? 

ZİRAAT V. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — 
Yüksek tasvibinize arzedilmiş bulunan ve kısaca 
zeytin kanunu dediğimiz bu lâyiha, mevzuu 
ve muhteviyatı itibarile çok mühim esasları ih
tiva etmektedir. 

Esaslar: 
— Mevcud zeytinciliğimizin ıslahı, 
— Yabani zeytin ağaçlarının krymetlendiril-

mesi ve krymetlendireceklere maledilmesi, 
— Ziraat vekâletinize bu hususlarda hususî 

bazı salâhiyetler itası, cümlelerinin içinde top
lanabilir. 

Bunlara aid maddelerin müzakeresi sırasın
da mevzuun ve her hükmün ehemmiyeti ve por
tesi nedir? Buna aid esasları toplu bir halde 
bir kere daha gözden geçirmekte fayda mülâ
haza buyuracağınız ve vekâleti dinlemek isti-

yeceğiniz kanaatidir ki, beni huzurunuza sev-
ketmiş bulunuyor. Bunu kısaca ana hatlarile ar-
zetmeme müsaadenizi rica ederim. 

Hepimizin malûmudur ki, tarihin kaydettiği 
en eski ağaç olan ve içlerinde 700 seneye kadar 
yaşjyanlar da bulunduğu gene bu kitablarda 
zikredilmekte olan zeytin ağacrnm vatanı, Ak
deniz sahilinin muayyen memleketleridir. 19 n-
cu asır sonlarında Cenubî Afrikaya, Kalifor-
niyaya, Avusturalyaya da nakledilmiştir. Ve 
fakat Akdeniz memleketlerinin tabii imtiyazını 
haleldar edecek vüsatte tevsi ve teksir edile
memiştir. 

Memleketimiz, deliceler de dahil edilirse, 
zeytin ağacı itibarile zeytin yetiştirmek tabu 
imtiyazına malik memleketlerin en başındadır. 

Zeytin tanesi ve zeytin yağı istihsalâtı itiba
rile dördüncü derecede gelir. Fakat arsıulusal 
piyasa itibarile bu piyasalarda rol ve devamlı 
mevkii olan memleketlere aid ticarî edebiyatı 
ve neşriyatı ararsanız, Tüfkiyenin bu filî vazi
yetine rağmen sadece asıl zeytinci memleketle
re zeytin ve ham yağ halinde iptidaî madde ye
tiştiren memleketler arasında kaybolduğunu gö
rürsünüz. 

Bunun sebebi, zeytincilik ve sanayiinin mem
leketimizde mühmel vaziyetidir. 

Şu rakamlar belli başlı zeytinci memleketler
le memleketimiz zeytinciliği arasmda bu bakım
dan mevcud büyük farkı gösterir : 
Daneye na
zaran yağ 
randımanı 

% 4,5 - 5 
% 4 - 5 
% 5 
%6,5 
%8,5 

Hektardan alman 
zeytin tanesi 

Kilo 

1900 - 2500 
1800 - 2000 
1350 -1800 
1200 -1850 

370 -1175 

Hektardan 
alman yağ 

Kilo 

208 İspanya 
160 İtalya 
145 Fransa 
133 Yunanistan 
120 Türkiye 

Bu gün ağaç basma : 9,2 kilo tane alıyoruz. 
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Bu pek azdır. Bu mikdan ıslahat, kontrol ve 
murakabe tesis ederek arttırabiliriz. 

Bu gün ağaç basma 0,960 kilo zeytinyğı dü
şüyor ki, bu da pek azdır. Halkm eline, keyif 
ve arzusuna, bu işi birakacak olursak, durduğu
muz yerde saymaktan başka bir şey yapmamış 
oluruz. 

Üç büyük zeytin mmtakasmdaki mahsuldar 
ve Delice halindeki zeytin ağaçlarının adedi son 
tahminlere göre 80 milyondur. Bunlardan : 

Mahsuldar zeytin ağaçlarmm mikdan 
20 000 000, işgal ettikleri saha 198 000 hektar, 
Delicelerin mikdan 54 000 000, işgal ettikleri sa
ha dağınıktır. 

Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, îzmir, 
Manisa, Aydın, Muğla ve Gazi Anteb vilâyetle
rinde mahsuldar zeytin çoktur. 

Mevcud ağaçlardan 362 000 i Evkafm elin
dedir. 

Yabani zeytinlikleri kesif olan yerlerimiz 
ise şunlardır : 

Muğla, Antalya, tçel, (Birinci derecede) 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, îzmir ve Aydn 
vilâyetleri, (ikinci derecede). 

Bu kanunla aşı ve bakım mukabili temliki 
mevzubahs olan yabani ağaçların tevezzüü şu 
şekilde tesbit edilmiştir. 

Ağaç adedi 

Antalyada 
Muğlada 
îçelde 
îzmirde 
Çanakkalede 
Balıkesirde 
Bursada 
Diğer vilâyetlerde : 

28 000 000 
6 500 000 
5 500 000 
5 000 000 
4 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
3 000 000 

Yekûn : 54 000 000 
Bu rakamlar yanyana getirilirse şu neticeye 

varılır : 
Bu gün mevcud imkânm ancak yarısından ve 

çok noksan şekilde istifade ediyoruz. 
Diğer yarısı aşılanmamış, yabani ve unutul

muş bir servet halinde çürüyüb gitmektedir. 
Mevcud zeytinliklerden istihsalâtımız : 
Vasatı bir rakam olarak : 
Tane halinde 
Yağ » 
Salamura halinde 

olarak ifade edilebilir. 
tstihsalâtımızdan : 

230 000 
24 000 
13 000 

Ton 
» 
» 

11 000; tonunu yemeklik olarak tane halinde 
kullanıyoruz. 

Nerelere, ne mikdar ve ne halde ihraç ediyo
ruz? 

Zeytinciliğimizin bir çok karakteristiklerini 
ifade ettiği için son beş senenin rakamlarım ar-
zetmeme müsaadenizi rica ederim: 

Seneler 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Zeytin tanesi 
Mikdar 

Ton 

1.030 
2.015 
1.052 

911 
322 

Kıymet 
Lira 

99.865 
158.821 
114.165 
186.972 
68.971 

Zeytinyağı 
Mikdar 

Ton 

14.148 
7.742 
6.668 

732 
3.197 

Kıymet 
Lira 

3.431.341 
1.928.096 
1.926.386 

317.071 
1.553.690 

Yağ istihsalâtrmızm ise : 
7 - 8 bin tonu yemeklik için, 11 000 tonu sa

nayide kullanmaktayız. Geri kalanını ihraç edi
yoruz. 

Bu rakamların gösterdiği başlıca karakteris
tikler şunlardır: 

1 - Diğer memleketlerdeki vaziyete rağmen 
bizde zeytincilik münavebeli ve büyük ihtizazlı 
bir vaziyet gösteriyor. 

2 - Bu yüzden ihracatımız yekûn krymetinde-
ki payı % 0,25 ile % 2 arasmda değişiyor. 

Elde edilmiş vasati fiatlar kilo basma 24 ku
ruşla 48 kuruş arasmda ihtizaz ediyor. Birinci 
köy ve ziraat kongresi münasebetile bellibaşlı zi
raî mahsullerin dünya istihsal ve ticaret vaziye
tini gösteren bir istatistik etüdünü A serisi ta
kım: 4 işaretile tevzi etmiştik. Bu etüdün 107 
nci sahifesindeki rakamları tedkik edersek, Tür-
kiyenin bellibaşlı memleketler arasmda zeytin
yağı bakımmdan istihsal itibarile üçüncü, ihra
cat itibarile dördüncü derecede geldiğini görü
rüz. 

İhracata temin ettiği kıymetler ise diğer 
memleketlere nazaran % 50 - 60 dundur. 

Bunun sebebi nedir? İstihsal tekniği sahasın
da olduğu gibi bilhassa sanayi sahasmda da ge
ri vaziyetimizdir. iyi yağ, iyi taneden istihsal 
edilir ve ziraatin hiç bir şubesinde, sanayie geç
meden rasyonel bir işletme mevzubahs olamaz. 

Bizdeki fabrikalar şunlardır: 
— îdrolik prese ile işler 217 tasirhane (Ay

valık ve Edremid). 
— El ve hayvan kuvvetile işler 772 menge-

neli yağhane. 
— Pirina 5. 
— Yağ tasfiyesi fabrikası 4. 
Ve nihayet tekne içinde ezerek yağ çıkaran 

ve zikrine bile mahal olmayan iptidaî vesait. 
Bizde randıman sekiz buçukta veya dokuzda 

bir lüsbetindedir. Başka memleketlerde ise dört
te bire kadar yükselmektedir. Bizde istihsal 
edilen yağm % 75 - 80 i 4,5 tan yukarı asitli 
lâmpant ve sabunluk denen yağlardır. Hemen 
bütün diğer memleketlerde ise vaziyet bera-
kistir. Yani bu kısım yağlar % 20 - 25 i geç
mez. Bizden alman pirinaları bile başka mem
leketler, mevcud tesisatın mükemmeliyeti sa
yesinde yağ iptidaî maddesi olarak kullanırlar. 

Bizde zeytin yağı, dünyanm her tarafında 
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100 seneden beri metruk olan bir yoldan gidile
rek sabun sanayiinde israf edilir. 

Halbuki zeytinyağı, bu gün ancak «Castile» 
denen hususî mensucat sabunlarile çok yüksek 
lüks sabunlar imalâtına münhasırdır. En âdi 
hatta en gayri sıhhî sabunlar için zeytinyağı 
gibi kıymetli bir maddeyi hedretmekteyiz. 
Sanayide kullanıyoruz, derken tasavvur edil
mekte oan sanayi, işte bu vasıftaki sabun sana
yiidir. Bunun böyle olmasmm sebebi de, gene 
zeytinyağı tesir sanayiimizin gelirliğidir. 

Bu maruzatım meselenin: 
1 - Millî istihsal bakımından, 
2 - Millî gelir bakımından, 
3 - Döviz istihsal vasıtası olmak itibarile, 

döviz bakımından, 
4 - Ve nihayet mevcud filî vaziyetimizi aza

mî kıymetlendirme bakımından ihtiva ettiği 
büyük ehemmiyeti kâfi derecede izah eder sa
nırım. 

Takdim edilmiş bulunan lâyiha, bu mülâha
zalara istinad etmekte ve şu gayeleri istihdaf 
etmektedir: 

— iyi ve nefis zeytinyağı elde edebilmek, 
— Kalite zeytini elde etmek, 
— Mükemmel salamura zeytinciliğini kur

mak, 
— ihracatı arttırmak, 
— Istihsalâtı arttırmak, 
— Yağcılık tekniğini düzeltmek, 
— Zeytin ağaçlarını hırpalamamak, dolu 

ve boş seneleri ortadan kaldırmak, 
— Toprak işlerini zamanında yapmak, 
— Devşirmeyi tam zamanında icra etmek, 
— Yağ randımanını arttırmak, gübreleme ve 

budamayı, zevtin toplama ve muhafaza ve işle
melerini usulünde yapmak, 

— Taçlan aşağıya indirmek, 
— Hastalık ve böceklerle daha müessir ve 

ucuz şekilde mücadele eylemek, 
Bu mesai muvaffak olduğu takdirde: 
— Kalite yağı elde edilecek, 
— Randıman yükselecek, binnetice mali

yet düşecek, 
— İstihsal mikdan yükselecek, 
— Yıl rekolteleri arasındaki bu günkü anor

mal fark, normal hadde inecek, 
— Türkiye dünya zeytinciliğinde hakikî 

mevkiini alıb en başa geçecek, 
— Ve senede 20 milyon liraya yakm bir ih

racat temin ederek zeytin tütünden sonra en 
mühim ihraç mahsulümüz ve serbest döviz istih
sal vasıtamız olacaktır. 

Bu emniyetle lâyihayı yüksek heyetinizin 
ti»svibine arz ediyor ve müstaceliyetle müzake
resine karar verilmesini de vaktin darlığı do-
layısile ayrıca hürmetle dileyorum. 

BAŞKAN — Hükümet lâyihanın müstace-
len müzakeresini teklif ediyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Müstaceliyet hak
kında söz söyliyeceğim. Bir defa usul bakımın
dan müstaceliyetle müzakerenin kabulü, bir 
kanunun heyeti umumiyesinin kabulünden son
ra olmak lâzımgelir. Çünkü daha evvelinden 
müstaceliyet kararı kabul edildikten sonra, o 
kanunun heyeti umumiyesinin kabul edilme
mesi takdirinde müstaceliyet kararının müte-
allikunaleyhi ne olur? Bence işin mantıkî şek
li, kanunun heyeti umumiyesi hakkında karar 
verildikten sonra bir defa müzakere olsun, iki 
defa müzakere olsun diye karar vermek lâzım
dır. 

Şimdi arkadaşlar, bu kanunun ehemmiyeti 
üzerinde söz söylemek, bence, manasızdır. Ha
kikaten hayatî bir mevzudur. Burada ben, bir 
bütçe müzakeresi esnasmda, o zamanki Ziraat 
vekili arkadaşımıza, bu gayrimüsmir eşcarı aşı
lama kanununun husule getirdiği zorluklardan 
bahsetmiş ve bunun kolaylaştırılması yolunda 
temenniyatta bulunmuştum. O temenniyatımm 
bu gün tahakkuk etmiş olmasından mütevellid 
memnuniyetimi söylemek imkânı yoktur. 

Kanun, 1937 mayısmm beşinde Hükümet
ten Meclise verilmiştir. Bizim Ziaraat encüme
ninden de 1938 kânunusanisinin birinde çık
mıştır. Bu gün de 1939 senesi kânunusanisin
de bulunuyoruz. Bundan tam bir sene evvel de 
bizim arkadaşlar müstaceliyetle müzakeresini 
istemişlerdi. Binaenaleyh kendilerinden rica 
ederim, şu veya bu gibi işlerin müstaceliyetle 
müzakeresi doğru olabilir amma bu çiftçi işle
rinin üzerinde, tıpkı çiftçinin tarlasındaki sab-
rü sebatma misal teşkil edecek surette tevak
kuf, etmek lâzımgelir. Nitekim hâdisat bunu 
bize göstermiştir. Müstacelen müzakere ede
lim, 5 gün kazanalım derken bir sene şu ka
dar ay geri kalmıştır. 

Şimdi bu mukaddemeden sonra bendeniz 
bu kadar takdirkârı olduğum bu kanunun, Zi
raat vekilinin bizi tenvir etmesine rağmen, çık
tıktan sonra derhal tatbik edileceğine kani de
ğilim. Bu kanaatimin menşei de Bütçe encü
meninin mazbatasıdır. Müsaadenizle bu maz
bataya girmeden evvel kanunun ruhunu zaten 
birinci maddesi ve müteakib maddeleri izah 
etmektedir. Aşılar bundan sonra fennî olacak, 
yabani ağaçları aşılamak isteyenlere namüte
nahi, tabiî kanun dairesinde, müsaade gösteri
lecek, bundan sonra fabrikalardaki zeytin mah
sulâtının randımanı Hükümetin murakabesi al
tında iyi olacak, zeytin mahsulâtı, zeytin yağ
ları temiz olacak, dokuza bir nisbetinde yağ 
aldığımız, yani 9 kilo zeytin tanesinden, Ve
kilin bayanına göre, bir kilo zeytinyağı çıktı
ğı halde - ki ben böyle bilmiyorum - zeytin mm-
takasmda bulunmama rağmen, bundan sonra 
Avrupalılar gibi dörtde bir nisbetine ineceğiz. 
Yani 4 kilo zeytinden bir kilo zeytin yağı ala
cağız. Bunların heyeti mecmuası iyi, fakat ne 
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ile yapacağız? Teşkilâtla. Bütçe encümeni di
yor ki, bunun teşkilâtı ayrı bir meseledir. 

Bir faaliyet meydana getiriyoruz/Zeytinden 
azamî istifade için fikirler dermeyan ediyoruz. 
Bu fikirileri sahai tatbika getirecek olan ana-
sırm nel&rden ibaret olacağını söylemiyoruz. 
Ne diyotuz? Bütçe encümeninin ifadesi sarih 
olduğundan aynen okuyacağım. Bütçe encüme
ni diyor İri: 

«Hükümetçe ne şekilde teşkilât yapılması 
tasavvur olunuyorsa bunun ayn bir lâyiha ile 
Mec^aten istenmesi ve tahsisatmm da malî im
kânlar nazarı itibara alınarak tesbiti tabiî bu
lunmaktadır. Bu mevzu bu lâyihalarla birlikte 
ayrıca tedkik ve müzakere edileceğinden teşki
lât icrası ve tahsisat itasına mütedair bulunan 
maddenin bu lâyihadan çıkarılması münasib gö
rülmüştür.» 

Arkadaşlar, kanunun maddeleri arasından 
Bütçe encümeni, 25 nci maddeyi çıkarın, mese
le hallolttnur diyor. Hayır halledilemez. Tensib 
buyururslanız maddeleri okuyayım: Birinci mad
dede, «Alelûmımı aşılı zeytinliklerin bakımı, 
timar ve toplanma ve yeniden fidan dikme su-
retile meydana getirilecek zeytinliklerin tesis 
ve yetiştirilme, yabani zeytinliklerin açma ve 
aşılama işleri Ziraat vekâletinin direktif ve 
murakabesi altmda yapılır» diyor. Beşinci mad
de ise; «Zeytin teşkilâtının kurulmadığı saha
lardaki yabani zeytin ağaçlarının aşılanması 
için vaki olacak talebler üzerine mahallin bağ
lı buluncjuğu kaza, yoksa vilâyet Z'raat ve or
man idamelerinin birlikte hazTrlryacakları ra
por üzerine mahallin en büyük mülkiye memur
ları tarafından bu kanun hükümleri dairesinde 
aşılama müsaadesi ve müddeti zarfmda asılı-
yanlara tapusu ver'lir» o halde yabani zeytinlere 
taallûku olmryandan maada mesailin yine teşki
lât tarafından yapılması lâzım gelir. Altmcı 
madde «Devlet ormanları içinde ve dışmdaM 
yabani zeytin ağaçlan ya yerlerinde aşılattırı
larak veya zeytinlikte aşılattrrdmak üzere ya
bani halinde yeni kurulacak zeytinliklere nak
lolunur. ı Bu işlere aid müsaade zeytin bakım 
te«drilâtnı(a dahil memurun teklifi üzerine ma
hallin orman idaresince ayrıca keşfe lüzum gös-
terilmeksizin derhal verilir. Nakledilen fidan
lardan bir gûna resim alınmaz.» 

Yedinci maddede: «Birinci derece askerî 
memnu mmtakalarda bulunan aşılı zeytinlerin 
bakım, yftbani zeytinlerin aşılanması işleri zey
tin bakım teşkilâtının vereceği talimat altmda 
mahallin askerî makamlarınca yaptırılır.» di
yor. 

Hülasa başmız; ağrıtmaktan istinkâf ediyo
rum. Öyle bir kanun yapıyoruz ki harekete ge
çilmesi yine o kanunun içindeki sarahat muci
bince, nehrinden itibaren harekete geçilebilmesi 
mutlaka teşk'lâtmm kurulmasına mütevakkıf
tır, Halbuki Bütçe encümeni, Ziraat vekâletile 

görüşüyor, oradaki müsteşarla veya di#er bir 
zatla mntabık kalryor ve bu teşkilât kalsm di
yorlar. Bu kanunu neşri tarihinden meri kılıp 
anasırım akim bırakmak bence doğru değildir. 
O halde yapılacak is şudur; Bir noktayı daha 
ilâve edeceğim. Bu kanunla mevcud olan ka
nun da ilga ediliyor. Şimdi elimizde bir kanun 
vardır. Bu da kalktıktan sonra aşılamak içm 
müsaade istemeye gidivoruz. Karsımızda teşki
lâtın memuru yoktur. Çünkü bu kanunda «Mün
hasıran bu işler zeytin bakım teşkilâtı tarafın
dan yapılar» diyor. 

Binaenaleyh kanunun hasren bu teşkilât ta
rafından görülmesini emrettiği bir hususu her 
hangi bir mercie gitsek baktırmağa imkân yok
tur. Mevcud kanun da ilga ediliyor. O halde 
bütün vazıı kanunun gayretlerine, himmetle
rine, ideallerine muvafık olmak üzere yapmış 
olduğu bir kanunu, teşkilât kanununun ihzarı
na, bütçenin imkânı nisbetinde tasdikma tali
kan hareketten kalıvor. Bence bu teşkilât ka
nunu ile buna taallûk eden bütçe tamamen ka
bul edilmedikçe bu kanunu çıkarmakta hiç bir 
fayda yoktur. Binaenaleyh bu husustaki katği 
noktai nazarımı Yüksek Heyete teklif etmezden 
evvel, mütaleam karşısındaki fikirlerini öğ
renmek faydalı olacaktır. Belki verecekleri iza
hat beni tatmin edecektir, etmediği takdirde 
takdir Heveti celilenindir. 

BAŞKAN" — Müstaceliyet kararı hakkmda 
mı söyliyeceksiniz? 

ZÎRAAT V. FAİK KURDOĞLU (Manisa) 
— Refik İnceye cevab vereceğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, evvelâ 
müstaceliyet kararını reye arzedeyim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu meselenin ev
velâ halledilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Riyasete müstaceliyet teklifi 
vardır, binaenaleyh onu reye koymak mecburi
yetindeyim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ya kanun red
dedilirse, o halde müstaceliyet kararı ne olur? 

BAŞKAN — Nizamname mucibince birinci 
müzakereye başlanırken, hatta başlamazdan ev
vel müstaceliyet kararı istenebilir, Vekil, bi
rinci müzakereye başlanırken müstaceliyet ka
rarını istemiştir. Riyaset bunu reye koymak 
mecburiyetindedir. Bu teklifi reye arzediyo-
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler... Anlaşılmadı. 

Müsaade buyurursanız kabul edenler lütfen 
ayağa kalksın... 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Usul hakkın
da söz söyliyeceğim. Refik İnce arkadaşımı
zın vermiş olduğu izahat üzerine görülüyor ki 
arkadaşlarda bir tereddüd hâsıl olmuştur. Ben
denize söz veriniz de bu izahatm varid olmadı
ğını izah edeyim. 

BAŞKAN — Buna taallûk etmez. 
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ÖALİL MENTEŞE (İzmir) — Tabiî taallûk 

eder. 
BAŞKAN — Müstaceliyet teklifini kabul et

meyenler lütfen ayağa kalksın... Müstaceliyet 
teklifi kabul edilmiştir. 

ZfitAAT VEKİLİ FAÎK KURDOĞLU (Ma
nisa) — Muhterem arkadaşlar; eğer Refik İnce 
arkadaşımız bizim bilmediğimiz böyle Devlet 
hizmetleri için kanunun müzakeresi sırasında 
tahsisat istihsali için bir yol görüyorlarsa ve 
bunu gösterirlerse cidden kendisine her keşten 
evvel bendeniz teşekkür edeceğim. Filhakika 
ihzar edilmiş bulunan bildiğiniz bu lâyiha ba
zı mebus arkadaşların da iltihak ettiği bir ko
misyon tarafından tedkik ve müzakere edilmiş
tir. Bu lâyihada tahsisata taallûk eden bir 
madde vardır. Bu maddenin hakikaten yersiz
liğini herkesten evvel bendeniz gördüm. Bütçe
mizi açtım, böyle bir servis vardı. Zeytin müs
tahsili ile budama ustalarna verilecek budama, 
aşı takımı levazımı ve saire, masarifi umumiyesi, 
nihayet başka bir fasıl, zeytin bakım teşkilâtın
da zeytin istasyonu, fidanlklar ... Ve bütçenin 
nasıl hazırlandığını en nihayet kendileri de he
pimiz kadar bilirler. Bizde kabili istihsal ola
cak olan parayı, tahsisatı elimizde mevcud bu
lunan hizmete ve bu hizmeti ifa kabiliyetimize 
nazaran tevzi edeceğiz. Yine bildiğimiz veçhile 
yeni bir teşkilât kanunu hazırlanmaktadır. Bu
rada yine bu tahsisatın mütemadi olmak üzere 
bir kısmı filen ve derhal tatbik sahasma gire
cek diğer bir kısmı el cetvelinde bulunacak, 
muntazm bir teşkilât yapmaktayız. Bundan do
layı tahsisat bakımından şimdiye kadar biz baş
ka yol bulamadık ve Meclisten bizim istediğimiz 
tahminen 180 bin lira kadar bir paradır. Bu 
parayı ümid ediyoruz ki, eğer umumî bütçenin 
tevzii sırasında imkân hâsıl olursa Maliye ve
kili arkadaşımız bize verecektir ve bu servisi 
tam kadrosu dahilinde vücude getireceğiz. Bu 
kadar para verilmezse bu günkü teşkilât baki 
kalmaktadır. Elimizdeki tahsisata göre tevsi 
edeceğiz. Maruzatım bundan ibarettir. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar, 
bu gün Ziraat vekâletinden bir bakım teşkilâtı 
mevzubahstir. Esasen bu bir kaç senedenberi ha
li faalyettedir. Hatırlarsınız 1931 senesi bütçe 
umumî müzakeresinde uzunca bir nutuk söyle
miştim. Onun mevzuu şu idi: Buhran dolayısile 
fiyatlar mütemadiyen düşmektedir, bilhassa zi
raî ürünler fiyattan, daha ne kadar düşeceği 
malûm değildir. Memleket karanlık ihtimaller 
karşısmdadrr. Fakat memleketin şeraiti umumi
yesi nazarı dikkate almrr da muattal ve yan 
muattal veyahud hali tevakkufta bulunan ser
vetleri faaliyete geçirecek tedbir bu günden 
alınacak olursa buhranı önliyecek tedbirler alı
nabilir, demiş ve madenler üzerinde yaptığım 
tedkikatı uzun uzadıya izah etmişken zeytinci

lik üzerinde de durmuştum. Demiştim ki, zey
tincilik hali tevakkuf ve inhilâldedir, binaena
leyh delice zeytinleri imar etmeğe çalışmadan 
evvel bu vaziyeti ıslah etmek lâzımgelir. Zey
tinciliğin hali tevakkuf ve inhilâlde olduğunu 
Milâsı misal getirerek arzetmiştim. Milâsta 15 
seneden evvel yedi milyon okka yağ istihsal 
edilirken bu gün 1,5 - 2 milyon arasında temev-
vüç etmekte olduğunu, halbuki 15 senedenbe
ri gerek yeniden tesis ve gerek delicelerin ıs
lahı suretile bir çok yeni zeytin servetlerinin 
eskilerine ilâve edilebileceğini arzetmiştim. 
Esas itibarile bizde zeytin hakkmda teknik 
vukuf bulunmadığını ve kuruları aralamaktan 
ibaret bulunan aralamağı halkm bildiği halde 
15 - 20 senede bir yapılmakta olan zeytin buda
masını halkm bilmediğini söyliyerek bu mahsu
lün budamadan mahrum kalmasının bu hali te
vakkuf ve inhilâli doğurduğunu o zaman bildir
miştim. Yine demiş idim ki, maalesef Ziraat 
veKâletinde her şube için mütehassıslar mevcud 
olduğu halde zeytin mütehassısı yoktur. O vakit 
Ziraat vekili Muhlis Erkmen arkadaşımız beni 
teyiden dediler ki, evet Bay Halilin hakkı 
vardır, fakat derhal tedbir alacağız ve zeytin 
mütehassısı yetiştirmek üzere Italyaya talebe 
göndereceğiz. Zannediyorum, bu gün dört efen
di hakikaten iyi yetişmiş ve mütehassıs olarak 
memlekete gelmişlerdir ve Ziraat vekâleti de 
Muğlada, tamirde, Balıkesirde bakım teşkilâtla
rı yapmıştır. Bu mütehassıs arkadaşlar da; di
ğer ziraat mekteblerinden yetişmiş bir takım 
pratik kimseleri bir iki aylık kursa tâbi tut
mak suretile onlara teknik meleke verdikten 
sonra bakım memuru sıfatile muhtelif kazalara 
göndermişlerdir. Ayrıca bu mütehassıs arkadaş
lar da faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu 
mütehassısların ikisile ben zibbat zeytin buda
masında bulundum. Kestikleri dallarm niçin 
kesildiğini sordum: Verdikleri izahat beni ve 
diğer halkı ikna etti. Bunlar hakikaten iyi yetiş
miş, ve teknik bakımdan da işin ehlidirler. 

Sonra bu mütehassıslar yerli zeytincilerden 
her sene onar, on beşer kişiyi her köyden toplı-
yarak on beş günlük bir kurs yaptırmak suretile 
yerli ustalar yetiştirilmiştir ve yüzlerce us-
tanm yedinde ustalık vesiKaları vardır. Bun
lar gerek budama ve gerek aşı işinde mütehas
sısların tarifleri veçhile yetişmiş ve epice bir 
kütledir. Binaenaleyh, kanun tatbik sahasına 
girdiği zaman bütün memlekete şamil olmak 
üzere bir teşkilât kurulmamış olsa bile en mü
him zeytin mmtakalarmda bu gün işlemekte olan 
teşkilât dahi büyük bir faaliyet verecektir. Çün
kü bir taraftan deliceleri halka tevzi etmek için 
memur salâhiyetini başka şekle koyuyor. Eski 
kanuna göre bu iş merkezden sual ediliyordu ve 
merkeze geldikten sonra orman dairesine gider

di. Orman idaresindeki son senelerde görülen 
hassasiyet malûmdur. Mecliste de bu hususta 
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uzun boylu müzakereler olmuştur. Orman ida
resine gittimi artık oradan çıkamazdı, Orman 
memurları zeytinlik imar edeceğim derken or
manların tahrib edildiği kanaatini taşıyorlar. 
Şimdi bu kanuna göre zeytin mıntakalan mü
tehassısları tarafından tefrik ettirildikten sonra 
halka verme işi mahalline bırakılıyor. Mütehas
sısın göstermesi üzerine mahallî mülkiye memu
ru derhal o vatandaşa tapusunu verecektir. Bi
naenaleyh, bir kere bu bakımdan çok büyük fay
dası vardır. 

Sonra bakım memurları bu kanun mucibin
ce alacakları salâhiyetle halk üzerinde daha mü
essir surette hareket edeceklerdir. 

Diğer taraftan teknik bakımdan, mütehas
sıs zeytinlik sahibine imar et, buda dediği za
man bu işler için hususî aletler vardır. Halk 
kendi baltası ile bunu yapmağa kalkışırsa ağaç 
daha ziyade harab oluyor. Onun için zeytin ba
kımları hakkında teknik aletler vardır. Bu 
aletler ağacm budanma tarzmı değiştirmiştir, 
yenileştirmiştir. Sonra ağaçları imar için de 
köylüye para vermek lâzımdır. Kredi meselesi
ni de kanun nazarı itibare almıştır. Ziraat ban
kası bu sene mevcud zeytinlerin bakımı için 
mütehassıs vesikaları üzerine lâzımgelen masra
fı bir sene müddetle ikrazatta bulunarak temin 
edecektir. Doğrudan doğruya bakrm işinde bu 
suretle bir küşayiş olacaktır. Binaenaleyh, büt
çeden tahsisat almak o kadar uzun bir günü
müz yoktur. İhtiyaca göre teşkilât yapılır ve Ve
kil Beyin dediği gibi kanunun vekâlete tahmil 
edececeği külfetleri görecek şekilde teşkilât yap
mak lâzımgelir. Bu mükellefiyet kanununu Mec
lisin görmesi ve vermesi lâzımdır. Tam teşkilât 
yapılmaksızın elde mevcud olan teşkilâtla bu ka
nunu derhal tatbika çalışacaklardır. Bunun 
için her halde kanunun müstaceliyetle kabulü 
lzımdrr. Çünkü zeytin bakımı işini şimdiden 
kabul edecek olursanız memleket için çok iyi 
olacaktır. Teşkilât meselesini de vekâlet hazır
lar, tahsisatı 180 000 lira kadar tutuyor, bu da 
gayet mübrem bir şeydir. 

Bu 180 bin lira tahsisatı Maliye vekili ve
rirse ki bence zannediyorum ki bundan daha 
mübrem bir masraf olabilsin. Çünkü memleketin 
milyonlarca serveti bu paranm verilmesine bağ
lıdır. Bu para da çok bir şey değildir. Onun 
için bir tereddiid hâsıl olâcağmı hiç zannetmi
yorum. 

Şimdi arkadaşlar; bu iş, bizim alelitlak zira-
atçilerimizin başaracağı bir iş değildir, bu bir 
ihtisas işidir. Ve ben dört kişi biliyorum, ki 
bunlar hali faaliyettedirler, Vekil beyden rica 
ediyorum. Bu teknisiyenler Italyada ki zeytin
cilikte italya teknisiye edilmiş bir memlekettir, 
orada iki sene kalmışlar zannediyorum. Bu gi
den efendileri iyi intihab etmişlerdir. Yine rica 
ediyorum kendileri de dikkatli bulunsunlar, 
böyle meslekine çok bağlı, genç, iyi görüşlü 

ve kavrayışlı kimseleri seçsinler, göndersin
ler. Filhakika mevcud mütehassıslar kurs aç
mak suretile bu işi mehma imkân başabilirler-
se de mutlaka teknisyenlerin yetiştirilmesi lâ
zımdır. 

Huzurunuzda şunu da arzedeyim ki, bu ka
nun, benim gördüğüme göre, çok iyi tanzim 
edilmiştir. Zeytincilik yalnız dane itibarile de
ğil yağ itibarile de nazarı itibare almmış ve 
kredi cihetleri de gözden uzak tutulmamıştır. 
Binaenaleyh tekrar ediyorum, çok iyi hazırlan
mış bir kanundur. Maddelerde bazı fikirleri
miz olacak, onları da müzakereleri sırasında 
söyleriz. Kanunun müstaceliyetle müzakere ve 
kabulünü teklif ediyorum. 

Sonra, yağ meselesinde Ziraat bankası bir 
kaç yerde numune yağhaneleri açmak ve hal
ka tipik yağlar göstermek üzere bir takım 
tedkikat yapmıştır. Bu numune yağhanelerin
den büyük zeytin mıntakalarmda birer numu
ne yağhaneleri kurulmasını da Vekil Beyin na
zarı itibare almasını rica ederim. Söyliyeceğim 
bundan ibarettir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Endişemiz, bu ka
dar güzel bir kanunun yine kanundan alınan 
mana ile tatbik edilmemesi ihtimalinden doğu
yor. Bu kanun diyor ki, ikinci maddesinde; 
şu işler yalnız «Zeytin bakım teşkilâtı» tarafın
dan yapılır. O halde bu kanunla Ziraat vekâ
leti içinde bir «Zeytin bakım teşkilâtı umum 
müdürlüğü» veya şubesi diye bir masaya ihti
yaç vardır. Amma bu gün dahi bu işe bakan 
bir masa vardır. Fakat Ziraat umum müdür
lüğüne rabıtasından dolayı onun dairesinde bir 
masa halinde bulunması da lâzımdır. Diyecek
ler ki, zeytin aşılamak üzere gezen memurlar 
vardır. Bunlar Ziraat vekâletinin memurudur 
ve Ziraat vekâleti tarafından verilen işleri gö
rürler. Fakat bundan sonra bu kanun ancak 
«Zeytin bakım teşkilâtına» merbut hususî mü
düriyeti umumiye ile, hututu umumiyesile Zi
raat vekâletine merbut olmakla beraber yine 
bu umum müdürlüğün adamları mahiyetinde 
olacaklardır. 

Onun içindir ki benim, bu kadar güzel kanu
nun çkımasile beraber hareketsiz kalacağı endi
şesi içime doğuyor. Bizim Ziraat vekili arkada
şımız bütçeden bahsettiler ve şayanı dikkattir 
ki, bütün bu kanunla millî servet 20 milyon ar
tacak, Türkiye istihsali içerisinde tütünden 
sonra zeytin mühim bir mevki alacak. Zeyti
nin dahilde ve hariçte iktisadî mevkii tutması 
için yapılan bu kanunun teskilâtmm masarifi 
umumiyesi de 180 bin liradır. Bendeniz de Ma
liye vekilinden rica ederim ki, lütfetsinler, bu 
180 bin lirayı versinler, biz de tasdik edelim, 
bu faydadan mahrum kalmayalım. Çok ister
dim ki, Maliye vekili ile Ziraat vekili anlaştık
tan sonra mükemmel kadrosüe, zeytincilik da-
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Vasmı gütmeğe memur adamlarüe taMb edece
ği politikayı ve onların sıfat ve salâhiyetlerini 
gösteren bir teşkilâtla beraber bize gelsinler. 
Nasıl ki, biraz evvel Dahiliye teşkilâtım kabul 
ettik, onun gibi bunun da müdürü umumisi, 
müsteşarı, mümeyyizleri şu kadar dereceden şu 
kadar memuru ve şu kadar maaşları diye şimdi
den kabul ederiz. Demin bir arkadaşın dediği 
gibi teşkilât var, hareket yok. Bence o zaman 
hareketsiz kalmasına imkân yoktur. Bu kanun 
kanaatimce, bu günkü müzakereden aldığım 
ilhama göre 1939 senei maliyesi haziranına gir
medikçe harekete gelmez. 

Oraya dahi girerken belki memurlar, ma
aşlar halinde girecektir. Yoksa bir kanunla teş
kil edilecek memur kadrosu halinde girmeyecek
tir. Biliyorsunuz bütçenin ömrü bir senedir. 
Bu suretle kabul edilen tahsisatın, kadronun ge
lecek sene kaldırılması daima mümkündür. Bu
nun için bunu teşkilât kanunu ile yapmalı. Ha
lil Menteşe arkadaşıma söylüyorum M, bu şe
kilde olursa istifade % 1 dahi değildir. Herkes 
kaçakçılık yaptı diye tahtı mahkemeye alınacak
tır. Teşkilâtsız kanun yürümez. Kanunların 
uzuvlarını evvelâ hazırlamk lâzımdır. Tekrar 
izah ediyorum, mesele teşkilât ve bütçe mesele
sidir. Ben Ziraat vekilinin ifade ettiği veçhile 
(imkân hâsıl olursa) şeklini kabul edemem, im
kânı yaratmak ve buraya öyle gelmeli. Bu işin 
selâmetle yürüyeceğine ve tatbikatına dair temi
nat gösterilmiş olmalıdır. Takdir Heyeti Celile-
nizindir. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Refik İnce arka
daşım kanunun böyle uzun bir fasıladan sonra 
Heyeti umumiyeye arzedilmesinden Ziraat encü
menini tahtie ettiler. Bu lâyiha Ziraat encüme
ni bunu ehemmiyetli surette inceledi. Esasen 
Meclisin tatili sırasında gelmişti. Bilâhare lâyi
hanın Ziraat bankasını ilgileyen dokuzuncu 
maddesinde ikrazata aid hükümler olduğundan 
Ziraat bankasının daha evvel çıkan kanunile te
aruz hâsıl olmamak için lâyihayı Hükümet Mec
listen geri istedi. Encümen ikinci defa bunu 
tedkik etti. Ziraat bankası kanunile tearuz teş
kil edecek vaziyetlerini bertaraf etti, tekrar He
yeti Umumiyeye arzeyledi. Ziraat vekâletinin 
teklifi üzerine lâyiha tekrar encümene istendi. 
Belki tahsisata aid vaziyetler de nazarı dikkate 
alınır, ve ziraat kongresinde de buna aid bazı 
mütalealarda bulunulur mülâhazasile lâyiha bir 
müddet encümende kaldı. 

Ziraat kongresi neticelendikten sonra encü
men lâyihayı Heyeti umumiyeye şevketti. Bu 
üçüncü şevkte malûm olan bütçe vaziyeti dola-
yısile Maliye vekili arkadaşımız lâyihayi ge
ri istedi. Bu suretle Heyeti umumiyeden de
falarca geri almalar kanunun vaktinde çıkma
sına mâni oldu. Refik İnce arkadaşımızın bu 
lâyihanın mutlaka te§Mlâta aid madde ile be

raber çıkması hakkındaki fikrine encümenimiz 
iştirak etmiyor. Esasen zeytin bakım teşkilâtı 
vekâlette mevcuddur. Bakım memurları var
dır. Hattâ yirmi tanedir. Bu memurlar bu gün 
vazifelerini yapmaktadırlar. Ayrıca beşinci 
madde; ziraat memurlarına da bu vazifeyi tah
mil etmektedir. Bu maddede «zeytin bakım teş
kilâtının kurulmadığı sahalarda» cümlesile baş
lıyor. Ayrıca arzedeyim ki.... 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkasmı okusana. 
YAŞAR ÖZEY ( Devamla ) — Okuyayım. 

«Zeytin ağaçlarının aşılanması için bakım me
murları yoksa mahallî ziraat memurları yapar» 
Arzetmek istediğim zeytin bakım teşkilâtı zaten 
mevcuddur. Refik İnce arkadaşımızın bu nok
tayı göz önünde tutmasını rica edeceğim. 

Zeytin bakım teşkilâtı olmasaydı, buyur
dukları mülâhaza varid olabilirdi. Bu gün zey
tin bakım teşkilâtı vardır, bütçede tahsisatı da 
mevcuddur. Bu memurlara ücret verilmektedir. 
Bu ücret E cetveline dahildir. Şu halde E cet
velinde ücretleri mevcud olduğuna ve esasen 20 
tane de mütehassıs bakım memurumuz da bu
lunduğuna göre zannediyorum ki tam olmasa 
dahi her halde lâyiha kanuniyet iktisab ettikten 
sonra ehemmiyetli mikdarda yabani ağaç aşı
lattırılacak bu gün orman halinde hiç bir işe 
yaramayan yabani zeytin ağaçlarının aşılanma
sı temin edilebilecektir. Acaba Refik ince ar
kadaşımız memleketin iktisadiyatı bakımından 
bunu faydalı bulmaz mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — öyle bir sual sor
madım. 

YAŞAR ÖZEY ( Devamla ) — Bendenizce 
şimdilik bu vaziyet kâfidir, ileride kendileri de 
yardım ederler, daha geniş bir mikyasta ve da
ha vasi bir bütçe ile bunu kuvvetlendirmek şüp
hesiz faydalı olur. Fakat bunun için çok fay
dalı olan bu lâyihayı bir daha geri alıp kendile
rinin de arzu etmedikleri bir vaziyet ihdas 
edilmesi üzerinde lütfen ısrar buyurmasmlar. 

Yabani ağaçlar aşılanacak, yağhanelerin ıs
lahı ciheti temin edilecek. Bendeniz Heyeti 
Umumiyeden lâyihanın müzakeresine geçilmesini 
tekrar rica ederim. 

EMİN ARSLAN TOKAD (Denizli) — Bu 
lâyihanın tanziminde Ziraat vekâletindeki ko
misyonda ben de dâhildim. Aylarca teknisiyen 
arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Gayet güzel, 
memleketin ihtiyacım karşılayan prensibler 
tesbit ettik ve huzuru âlinize sunduk. Tabiî 
memleketin bu gibi iktisadî işlerini tedkik eder
ken teknisiyenler malî kayidlerle bağlı kalamaz
lar ve nihayet malî kayid de 180 bin lira gibi 
ehemmiyetsiz bir mikdardrr. Esasen halihazırda 
vekâlette kurulmuş bir teşkilât vardır. Bu teş
kilât hali faaliyettedir. Yalnız bu teşkilâtın 
daha disiplinli bir tarzda çalışmalarını temin 
için bu kanunun hükümlerine ihtiyaç vardır, 
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Müstacelen kabul edilmesi icab ediyor. Şimdi- I 
lik böyle; çalışılır ve teşkilatı tevsi için önü
müzdeki haziranda da 180 bin lira gibi az bir 
tahsisat alınarak daha geniş bir teşkilatla çalışı
lır, bu memleketimiz için büyük bir ihtiyaç
tır ve eldıe edilecek mahsul bir kaç sene zarfmda 
bu 180 bin lirayı çok aşacaktır. Onun için tehi
rinde mahzur vardır. Kanunun müstacelen mü
zakeresini rica ediyorum. 

ZlYAr GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Sa-
ym Bakamın benim sahamda da 4 milyon zeytin 
ağacı bulunduğunu söylemesi, benim de bir az 
huzurunuzda söz söylememin yerinde olduğunu 
gösteriyor. Arkadaşlar, zeytin meselesine el 
koymamız çok geç kalmıştır. Bu kanunu bir an 
evvel çücanb zeytini mahvolmaktan ve Akdeni-
zin en güzel bir meyvasmı en feyizli ve iktisadî 
bir mahsulünü ölümden kurtarmak zamanı çok
tan gelib geçmiştir. Asıl Ziraat vekâletinin mu-
ahaze edileceği cihet neden bu kanunu şimdiye 
kadar getirmemesi ve geciktirmesidir. Ziraat ve
kaletini bunun müstaceliyetle müzakeresini iste
mesinden dolayı muahaze etmiyelim, bu kanun | 
çok yerindedir. 

Arkadaşlar; bilirsiniz ki Istanbulda zeytin 
evlerimizin bahçelerine kadar girmiş sevimli 
bir meyva idi. Bu gün değil istanbul bahçeleri
nin, en nihayet Çanakkalenin her hangi bir 
deresinde, çalı halinde maalesef. Bir saym 
ziraatçi arkadaşım bu kütükleri de hemen he
men aşılayacağını söyledi, maalesef biz bun
ların kadrini bilmiyerek çoktan yaktık. Bü
tün servetimiz, çalı halinde bir kaç milyon 
ağaçtan başka bir şey kalmamıştır. Hepiniz 
bilirsiniz arkadaşlar; zeytin eskiden fakirin 
gıdası idi. Bununla geçinmek ancak fakirin te
nezzül edjeceği bir şeydi. Bunun da sebebi; 
zeytin boldu arkadaşlar, zeytin iyi idi. Şimdi 
bu kadar dejenere olmuştur ve azalmıştır ki 
bu gün anoak pazarlarda lüks gıda olarak ki
losu 60 kuruşa satılmaktadır. Bu zeytin eski
den beş kuruşa almrrdı. Bu gün satılan zeyti
ne, zeytin diyemem, çünkü bu zeytinin % 70 i 
tuzdur arkadaşlar. Bu mahsulümüze de her 
nevi ihtiklr girmiştir. Lüks eşya olarak pazar
larda satîlan bir meta olmuştur. Bunların se-
beblerini aramak lâzımdır. Arkadaşlar, zey
tinyağı dünyanın en güzel ve en sıhhî gıdala
rından bitidir. Zeytinyağı memleketimizde o 
kadar revaç bulmuştur. Fakat arkadaşlar, bir 
takım muhtekirler buna bir çok madenî yağlar 
katarak, mekteblerimize kadar bunu zehir ha
linde satmağa teşebbüs etmişlerdir. Bunun se
bebi azlıktır arkadaşlar. Araşit yağmm ve sa-
irenin memlekete girmesi bu zeytin mahsulü
nün azalatak berbat bir şekle girmesinden ileri 
gelmiştir. Binaenaleyh zeytinciliği yalnız ka
zançlı bir meta olarak değil, ayni zamanda 
memleketimizin sıhhati ile yakından alâkadar 
bir meta olarak ele almamız lâzımdır. Benim j 
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[ ricam, bu işi ele alırken bir kaç noktayı göz 

önünde bulundurarak teşkilâtının sağlam ya
pılması ve bizden 180 bin lira, değil, milyonlar
la lira isteyerek işi memlekete milyonlar temin 
edecek safhaya getirmek olacaktır. 

Arkadaşlar; geçen gün bir arkadaşımla ba
lık almağa gittik. Kendisi balık seven bir ar
kadaştı. Gelibolu balığı alamadık. Haklıdır, 
Fransadan gelen balığı tercih etmek mecburi
yetinde kaldı. Son günlerde Gelibolu balıklan 
çok bozuldu. Bilhassa Maliye vekili arkadaşım, 
beni dinlemek lûtfusda bulunurlarsa - çünkü 
en ziyade kendilerini alâkadar eden bir şeydir-
son zamanlarda Gelibolu balıkları gübre ha
lindedir, sebebi de zeytinyağı koyamıyorlar. 
Çünkü muamele vergisi çok ağırdır. On bin 
liralık, beş bin liralık makinelerin hepsi kalk
mıştır. Yeniden eski usule dönülmüştür ve el
lerle kutulara balık istif edilmeğe başlanmıştır. 

Derdlerimiz yalnız zeytin ve zeytincilik der
di değildir. Bu teşkilâtın içinde Hükümetin 
nazarı itibare alacağı meseleler vardır. Çok 

I rica ederim, Maliye vekili gitsin, bu gün bir 
sardalya alsm. Gübre olduğunu görecektir. Bir 
sene evvelki Gelibolu sardalyasmı bulamıyacak-
tır. Makine yoktur. 

Arkadaşlar, bu gün vekâletten iki mühim 
şey istiyorum. Yağ zeytini, yiyecek zeytini. 
Bunları birbirinden ayırmak lâzımdır. Asit iti-
barile yiyecek zeytin olarak kullanılmıyacak 
zeytini, yağ zeytini olarak kullanılması lâzım
dır. Bu gün memlekette yeşil olarak, iri si
yah olarak gürüpte imrendiğimiz zeytinlerin 
hepsi dışarıdan gelir ve yanıbaşımızda Akdeni-
zin bir tarafı bizim, bir tarafı Yunanistanm 
olduğu halde maalesef gelen zeytinlerin ço
ğu da o memleketin mahsulüdür. 

İşte vekâlet bu deliceleri aşılatırken ayni za
manda iyi bir gıda ve bize çok para getirecek 
olan yinecek zeytini de behemehal beraber yap
mak lâzımdır. 

Arkadaşlar, bir kaç mütehassıs gittiğini söy
lediler. Bir kaç olmamalı, 10, 20, 40 olmalıdır. 
Benim söylemek istediğim şey şudur: Müte
hassıs gelmiştir, fakat aşı için damızlık temin 
edilmiş inidir? Yapılaeak bu delice aşılan için 
damızlık fidanlıkları hazır mıdır? Bize güzel 
zeytin verebilecek fidanlıklar yapılmamışsa, 
masraf dahi boşa gidecektir. O takdirde böylece 
bırakmak daha doğrudur. Bizim yapacağımız 
şey; zeytinlerin cinslerini ıslah etmektir. Eğer 
bunlarm ıslanma çare bulmuşsak, ben bu ka
nunun - zaten geç kalmış olduğuna kaniim -
bir an evvel çıkmasına taraftarım. Çanakkale 
ormanlarının içerisi yabani zeytin ağaçlarile 
doludur. Kimse elini bile sürmez. Bunlarm ke-
sile kesile yalnız kütükleri kalmıştır. Toprak 
kuvvetli de bize yenisini yetiştiriyor. Ormanm 
içerisine girdiğiniz zaman zeytin ağacmı görür-

I sünüz de zeytin verir zannedersiniz. 
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Damızlık işi için Ziraat vekilinin izahat ver

mesini rica ediyorum. Ayni zamanda sayrn Ma
liye vekilinin de Gelibolu işini bir az tedkik 
buyurmasını rica ederim. 

ISMAÎL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Ar
kadaşlar, aşı meselesi <jok mühimdir. Mevsimi 
gelmiştir. Bu kanun bu gün teahhur ederse aşı 
işini bir sene daha geriye bırakmış olacağız. Bu 
ise zeytinciliğin inkişafına mânidir. Binaenaleyh 
Vekil Beyefendiden soruyorum: Bu kanun geri 
bırakılırsa aşı meselesi bir sene teahhur etmez 
mi? Çünkü şimdi tam aşı zamanıdır. Marta, 
nisana bırakmak, işi bir sene daha geriye bırak
mak demektir. 

TAHSİN SAN (Aydm) — Zeytin edebiyatı 
hakkmda görüşülürken bendeniz de bir kaç söz 
söylemekten kendimi alamadım. Zeytin hepimi
zin malûmu olduğu veçhile dünyada ancak bir 
kaç memlekete mahsus bir ihsanı ilâhidir. Bun
lar içinde bizim delicelerimizin sahalarmm vü
sati bizi birinci derecede zeytin yetiştirici mem
leket haline koymuştur. Bu kanun lâyihasmm 
bu gün Meclisi Âlinizde müzakere edilmesi ha
kikaten mesud bir hâdisedir. Eğer zeytinciliğe 
kendisine lâyik ehemmiyet verilirse ve bu husus
ta metod dahilinde tedricen, tütüncülükte oldu
ğu gibi, çalışılırsa on seneye kadar zeytin mah
sulâtımızda, pek büyük ehemmiyet verdiğimiz 
tütün mahsulâtının memlekete verdiği para ka
dar bir varidat temin etmek imkânmı haizdir. 
Çok şayanı teessüftür ki, bu lâyiha daireden 
daireye gitmek ve vekaletlerce geri almmak su-
retile şimdiye kadar uzatılmıştır. Vekil Beye
fendi buyurdular ki, bizim zeytinyağı mahsulâ

tımız randıman itibarile az, nevi itibarile pek ge
ri ve zeytin yağlarımızın nısfmdan fazlası acıdır, 
şöyledir, böyledir.. Arkadaşlar, bunun sebebi 
acaba nedir? Biliyorsunuz. Memleketteki tasir-
haneler aldıkları zeytinleri vaktinde tasir et
memektedirler. Vekâletin ttalyaya göndermiş 
olduğu talebelerden birisile görüştüm. Bir yer
de, diyor, bir zeytinyağı fabrikasına gittim, 
orada 120 tane zeytinyağı tasir makinesi vardı. 
Aydm ve İzmir vilâyetleri dahilinde bir takım 
yerlerde bulundum. Oralarda görüyordum ki 
zeytinler tasirhanelerde ayrı hücrelerde İM üç 
ay duruyor. Böyle zeytin acılanmaktadır. Tabiî 
bundan çıkan zeytin yağları da acılaşır. Sonra 
zeytinyağı sabuna kullanmaktan başka .bir işe 
yaramaz. Şimdi Ziraat vekâletinin bu zeytin 
ağaclarmm aşılaması ve zeytinciliğin inkişafına 
yardım etmesi şayanı şükran olmakla beraber 
ayni zamanda iki üç gün zarfmda makine ile 
zeytinyağı elde edilmesini temin için makine me
selesini halletmesi lâzımdır. Nasıl ki bir takım 
sanayide kullanılan makinelerin vergisi af f edil
mişse zeytincilikte kullanılan makinelerin de 
vergiden muaf olması lâzımdır. Bir de, bu ma
kinelerin yerli fabrikalarda yapılmasını temin et
mek suretile çok ucuza mal edilmesini ve bu su

retle herkesin makin ile yağ çıkarmasının temin 
edilmesini rica ediyorum. 

Arkadaşlar; zeytincilik o kadar mühim bir 
meseledir ki; bunu bu sırada pek çok meşguliye
ti olan Ziraat müdüriyeti umumiyesi yapamaz. 
Orman müdüriyeti umumiyesi hiç yapamaz. Çün
kü bütün bu şeyler hep inkişaf halindedir. Hep
si dairei aidesinin meşgalesinin çok fevkindedir. 
Hepsinin işini çoğaltıyoruz. Bendenizce bu iş 
başlı basma bir müdüriyeti umumiyeyi işgal 
edebilir. Büyük bir servet membaıdrr, bun
dan teşkilâtı esirgememelidir. Bununla kazalar
daki ziraat memurları iştigal edemez, ayrı bir ih
tisas isidir. Bu is üzerinde çok kıymetli eleman
larımız yetişmiştir. Onlarm mmtakalannda nu
mune yerleri kurmalı ve zevtin eshabmm ço
cuklarından veya orta mektebi bitirib lise tah
sili yapamamış olanlardan bir takım gençleri bir 
senelik staia tâbi tutmalı, aşı nasıl yapılır, buda
ma nasıl olur, fabrika hesablan nasıldır, ne şe
kilde isler, bütün bunları öğretmeli, bu işler öy
le 10 günlük, bir aylık kurslarla olmaz. Başlı ba
sına ihtisas işidr. Şimdilik mevcudla idare ede
biliriz. Fakat arzettiğim eribi varidat memba-
ıdır. Bu cihetin nazarı dikkate alınmasını He
yeti AHyenizden ve çok muhterem vekilden ri
ca ediyorum, Kendilerinden çok şevler ümid 
erlerim. Bu kanun çok faydalı bir kanundur. 
Gervktirilmemesini ve bir an evvel çıkarılmasını 
muhterem Heyetinizden rica ederim (Alkışlar). 

BAŞKAN — B ^ takrir var okutacağın. Fa
kat daha evvel Vekil söz istiyor. 

Buyurun. 
ZİRAAT VEKİLİ FAİK KURDOĞLU (Ma

nisa) — Muhterem arkadaşlar, bir vesilei rah
met olur diye bir misal arzedece#im : 

Bir erüu Atatürk, bu memleketin sanayileş
mesi inin lâzrmsrelen parayı bir zate sormuş, o 
zat hesab ettikten sonra laakal 500 milyon Türk 
lirası lâzımdır, demiş. Atatürk de demiş ki: De
sene ki bu iş olmayacak. 

Biz mütemadi bir tarzda Atatürkün verdiği 
direktiflerden fasTİasız istifade eden adamlarız. 
Bu isin ehemmiyetile mütenasib bir teşkilât mey
dana getirmek inin cidden milyonlar lâzımdır. 
Bu milyonları istihsal etmek imkânı olsa dahi 
tahsiste favda yoktur. Çünkü müsbet istimal im
kânlarını da nazara almamız icab eder. Ne ka
dar thsisat istihsali mümkündür diye Maliye ve
kilimizi ben şahsan rahatsız ediyorum ve niha
yet kabili istihsal olan azamî rakamı aldıktan 
sonra bunu, israf edilmeksizin müsbet şekilde 
sarf etmek için elimizdeki eleman nedir, bunu da 
düşünüyorum. 

Vücude getirmek istediğimiz teşkilât yalnız 
alacağı para ile değil, eleman mevcudu ile de 
mahdud bir hale geliyor. Burada muhterem ar
kadaşların söyledikleri sözlerden, bu işe ver
dikleri ehemmiyet ve gösterdikleri hassasiyeti 
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ifade etmekte bulunmaları itibarîle ben şahsan 
çok memnunum ve hepsine bilhassa teşekkür 
ederim; Fakat bana da itimad etmelerini istir
ham edârim ki, öyle sıtmaya muska yazmak ka
bilinden manasız bir kanun olduğunu hatırım
dan geöirseydim, kanunu peri almakta tereddüd 
etmezdim. Kanunun teşkilâtsız dahi tatbik edi
lecek bir cok favdalı kısımları vardır. Bunları 
tatbik edeceğimizi düşündük. 

Şimfti arkadaşlarımın srra ile mühim noktala
rına cevab evereceğim. Düşündük ki. şimdiden 
- mütevazi da olsa - ele geçirebileceğimiz para 
ve insan elemanile, ise koyulursak i«i emin şe
kilde inkişaf ettireceğiz ve bir gün huzurunuza 
gelib de vaziyeti izah ettiğim zaman benim is
teyeceğim tahsisatı kolayca vereceksiniz. 

Halil Menteşenin buyurdukları gibi müte
hassıs olarak elimizde dört genç vardır. B̂ 'z 
İtalyaya bir gruw daha göndermek için hazır
lanmaklayız. Mütemadiyen kurlar tertib edi-
yor ve ;bakım ve aşılama husus^rrnda malûma
tı haiz adamların adedini çoğaltmak istiyoruz. 
Kanunun besinci maddesindeki hüküm, şayed 
bu teşkilât ihtiyaçla mütenasib nisbette tevsi 
edileme(zse, ağaç aşılamadı durdurmamak mak-
sadile konmuştur. Bu kabîl mmtakalarda ziraat 
memurlarınm yanmda kurstan gecmis memur
lar da bulundurmağa çok gayret edeceğiz. 

Numune yağhaneleri hakkmda size bazı ra
kamlar arz etmek icabediyordu. Fakat bu kadar 
ciddi meşguliyet arasında sizi yormamak için 
bu bahsi mümkün olduğu kadar kısa olarak 
arzetmiştim. Tekrar arzediyorum ki yalnız zey
tinin tanesini ıslah etme#i düşünmüyoruz; biz 
zeytinciliğimizi de. yağcılığımızı da ıslah etmek 
istiyonız. Bizim asıl hedefimiz, zeytm tanesinin 
sanayiidir. Onun için numune yağhanelerine 
dair de kanundabir çok hükümler vardır. Ziraat 
bankasUe beraber çalışacağız. Listesini okudu
ğum 2117 adedini bu kanunla bir misline iblâğ 
için şekiller arıyoruz. 

Refik İnce arkadaşımızın işaret buyurduk
ları 1528 sayılı kanun yabani ağaçların aşılan
ması hakkındadır. Filhakika bu ağaçlar meya-
nmda zeytin de vardır; fakat Orman kanunu ile 
öyle bir tearuz teşkil ediyor ki, çok defa orman 
memurları zeytin ağacr aşılamak için dallarm 
kesilmesine mümanaat etmek mecburiyetinde 
kalıyor ye arada ihtilâf çıkıyor. Zeytin bakımı 
için elimizde mevcud başka bir kanun yoktur 
ki, ilgasından doğacak her hangi bir zarar ol
sun. 

Nihayet Ziya Gevher arkadaşımızın yemek
lik zeytin tanelerile yağlık zeytin tanelerinin 
tefrike hakkındaki mütalealan tamamen doğru
dur. Bu lâyihanın 16 ncı maddesi bunu derpiş 
etmiş bulunuyor. Yemeklik, salamuralık zeytin
leri tamamile ayırıyoruz. Bunlarm nerelerden, 
ne suretle tedarik edilerek ıslâh edileceği mese

lesine gelince; bu gün yep yeni getirdiğimiz 
27 000 kadar fidan vardır. Ayrıca bizim kendi 
istasyonlarımızda hakikaten çok iyi bir şekilde 
yetiştirdiğimiz ağaçlar mevcuddur. 

Bunlardan istifade edeceğiz, ihtiyaç nisbe-
tinde icabmda yeniden hariçten getirmeğe de
vam edeceğiz. Mevcud kalitelerin adedi 37 yi 
geçmektedir. Biz bunlardan takriben 15 kada
rının üzerinde çalışmak istiyoruz. Çünkü bun
lar, bizim coğrafî ve iklim vaziyetimize uygun 
olan nevilerdir. Bunları uygun olduğu sahalar
da yaymağa çalışacağız ve kalite adedini de gay
ri ticarî şekilde çoğaltmamış olacağız. 

İsmail Kemal arkadaşımızın ehemmiyetli bir 
sualleri vardır. Esasen müstacelen müzakeresi
ni istememizin sebebleriden birisi de budur. 
Aşılanmış bir ağaç 6 sene sonra tek tük meyve 
vermeğe başlıyor. Hakikî meyve vermesi 20 se
neyi geçmesini icabettiren bir davadır. Bir 
gün kaybetmek dahi zararlıdır. Bu kanun 2 se
ne evvel çıksaydı bu günkü zeytinliklerin tam 
randıman verecek devreye girmesi için 18 sene 
kalacaktı. Bu sene başlarsak 19 sene kain*. 
Mart ayı aşı zamanıdır. îşe zamanında başla
mak için müstaceliyetle müzakere maruzatında 
bulundum. 

Tahsin arkadaşımız, yağhanelere sevkedile-
cek zeytinlerin vaktinde tasir ettirilmesi ve di
ğer hususlarda da ehemmiyetli noktaların takib 
edilmesi lüzumundan bahsettiler. Bunu takib 
etmek için tasvib buyurulacak kanun bize ih
tiyacımız olan salâhiyeti verecektir. Bu suret
le arkadaşlarımın dileklerine cevab vermiş ol
duğum". zannediyorum (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum : 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini tek
lif ederim. 

Bolu 
İsmail Hakkı Uzmay 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Hem 
kifaveti müzakereyi, hem de maddelere geçilme
sini kabul buvuranlar ... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşüat-
tırılması hakkmda kanun 

MADDE 1 — Alelûmum aşılı zeytinlerin ba
kım, tımar ve toplanmak ve sıklarının kökletme 
ve yeniden fidan dikme suretile meydana getiri
lecek zeytinliklerin tesis ve yetiştirme, yabani 
zeytinliklerin açma ve aşılama işleri Ziraat ve
kâletinin direktif ve murakabesi altmda yapılır. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
bir noktayı yüksek huzurunuzda tebarüz ettir
mek için kürsüye çıktım. Gerek vekil arkadaşı
mız, gerekse Ziraat encümeni reisi, teşkilâtın 
mevcud olduğunu ve bu kanuna göre tevsii icab 
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ederse ücret tahsisatından da temin edilebile
ceğini söylediler ve Bütçe encümeninin teşkilâ
tı çıkarması, kanunun tatbik edilmesine mâni 
olmayacağım ifade ettiler. Bu noktanın bilhas
sa tebarüz etmesi lâzımdır. Arkadaşlar, bu çı
karacağınız kanun çok ehemmiyetli bir kanun
dur. Çünkü bizim, Vekil arkadaşımızın da 
izah ettikleri veçhile memlekete has bir husu
siyeti olan bu zeytin işinde hakikaten çok iş-
liyememişizdir. Şimdi ziraatin her şubesinde 
olduğu gibi zeytincilik şubesinde de, iftiharla 
görüyoruz, yetişmekte olan gençler, ilim adam
ları vardır, Arkadaşlar, bunlar bize ümid ve
riyor. Bu şubede lâzımı veçhile yurdun istifade 
edebilmesi için teşkilâttan çekilmeyelim arka
daşlar. Biliyorsunuz Istanbuldan başlayıb, Ça
nakkale boğazından gerek Hataya kadar bütün 
Akdeniz sahilleri zeytincilik sahasıdır. Izmir-
den Muğlaya kadar zeytincilikte bir az inkişaf 
görebilirsiniz. Muğla - Antalya - Silifke kısmı
na geçecek olursanız oralarda zeytincilik tama
men ölmüştür, yeniden başlamak zarureti var
dır. Halbuki eski devirlerin tarihini açarsanız 
Akdenizde dünyanm en mamur yerleri bulunan 
Antalya, Muğla ve Silifkenin imarmm istinad 
ettiği servet zeytinciliktir. Bu gün dahi ikli
min sıcaklığından dolayı o havalinin en çok is
tinad ettiği şey meyvecilik, ağaççılık ve zeytin
ciliktir, arkadaşlar. Onun için hepimizin beildiği 
bazı sebeblerle bilhassa bu noktayı nazarı dik
katinize arzetmek isterim: Antalya, Muğla ve 
Silifkede bu teşkilâtı tevsi ederken, hatta ar
kadaşlar, Devlet kuvvetile halkı, cebrederek 
zeytin işine sevketmemiz lâzımdır. (Çok doğru 
sesleri) Hatta iskânı, sıhhat işlerimizi ve ziraa
tın diğer şubelerini biran evvel orada teksif 
etmeliyiz. 

Arkadaşlar; iskân ve oturma işleri halledil
melidir. Ziraat kalkınması için tahsisatımız var
dır. Oradan mı alınacak, nereden almacaksa 
almam. Bu kanuna aid teşkilât vardı, Bütçe en
cümeni çıkardı, yarım kaldı demekle vakit ge
çiremeyiz. Bu işin hususiyeti vardır, onun için 
burada fazla izahat vermeyeceğim. 

Arkadaşlar, bu işe cebirle başlamalıyız. Bu 
işten hem memlekete servet gelecek, hem bu 
işi İslah edeceğiz, hem de halkı doyuracağız. 
iftiharla zikrederim. Antalyada iki sene içinde 
Evkaf bir zeytinlik yaptı. Ziraat vekaletimiz 
böyle 10 -15 zeytinlik tesis edecek vaziyettedir. 
Adamları vardır, itimad etsinler, onlar bu işi 
yaparlar. Yalnız onları çalıştırmak lâzımdır. 
Çalıştırdıktan sonra, Cumhuriyetin her şube
sinde olduğu gibi, bu şubede de muvaffak ola
rak çok verim alacağız. 

İklim o kadar bize yardımcıdır ki, arzet-
tiğim gibi ük devirleri göz önüne alm. Bu 
gün oraya bir gezintiye çıkın, arkadaşlar, önü
nüzdeki şehir harabeleri size vaziyeti göste
rir. O memleketlerde ne servet varmış ve bu 

servet ne ile istihsal edilirmiş, bunları görürsü
nüz. Saym Vekilimiz burada aded söylediler, 
26 milyon dediler. Bilmiyorum bu rakamı ha
kikatle karşılaştırırsak 26 milyonda mı kalır, 
200 milyonda mı kalır, bilmiyorum. Hakikaten 
iş bu kadar geniştir ve hakikaten bu, memle
ketin istifade edeceği mühim bir servettir. 
Şimdiye kadar üzerine gidilmemiştir. Biran ev
vel üzerine gitmek için bu noktanın bu suret
le tebarüz ederek lâyihanın müzakeresine de
vam etmenizi bilhassa rica edeceğim. Kanun
dan çıkarılan teşkilât maddesi mevzubahs de
ğildir. Kalkınma tahsisatından, ücretten ve 
saireden bu teşkilât ikmal edilerek kanun it
mam edilmelidir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual soraca
ğım, izahata ihtiyaç var. Müsaade ederseniz 
buradan arzedeyim? 

BAŞKAN — Buyurun sesiniz müsaiddir. 
(Gülüşmeler). 

REFİK İNCE (Manisa) — Belki duyulmaz. 
Birinci madde, kanunun takib ettiği maksadı 
ihtiva ediyor ve zeytinlerin aşılanması, bakım, 
timar ve toplama - toplanma yazıyor amma 
toplama olacak - ve yeniden fidan dikme su-
retile meydana getirilecek zeytinliklerin tesis 
ve yetiştirme, yabani zeytinliklerin açma ve 
aşılama işleri Ziraat vekâletinin direktif ve 
murakabesi altmda yapılır, diyor. Yani karma 
karışık bir cümle olmuş. Bizden maadasının 
anlaması için de biraz zorluk çekmesi lâzımdır. 
Direktif ve murakabeden maksad, direktif bir 
Devletin esasen vazettiği kanundan başlryarak 
nizam, talimat, emir halinde ısdar ettiği her 
şeydir ve bunlar çıktığı andan itibaren mura
kabeyi istilzam eder. Emir verildimi arkasın
da murakabe vardır. Binaenaleyh bence direk
tif verildimi derhal murakabe başlar. Mura
kabe, memurun suiistimal yapıp yapmadığmm 
kontrolüdür. Eğer burada murakabe diyecek 
olursak bu, demektir ki, sen zeytin dikerken 
muhakkak ben başında bulunacağım, aşı ya
parken ben göreceşim, fidan diktin ben bu
lunmadım gibi bir çok suiistimallere yol aça
bilir, bu endişelere meydan vermemek lâzım
dır. Murakabede, yeniden tesis edilecek fi
danlıklarda usul şudur, aşı da usul budur diye 
nizamname tesbit edilir, bilâhare murakabe 
etmek Devletin vazifei asliyesi olur. Binaen
aleyh buradaki murakabenin husule getireceği 
teşevvüşü ortadan kaldırmak lâzımdır. Mura
kabe kelimesinin kaldırılmasını teklif ediyorum. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — Cümlede «toplanma» yanlış yazılmıştır. 
Bunu tashih ediyoruz. Aşılı zeytinleri toplamak 
ve kökletmek ve yeniden fidan dikmek.... 

REFİK İNCE (Manisa) — Bizde kökleme 
yok. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — Vardır.. Toplama meselesi daha ziyade 
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zeytinlerin hasadının muayyen bir zamanda 
yapılmaiıdır. Tabiî erken devşirilirse başka bir 
vaziyet basıl olacaktır. Bunların geç \ ve erken 
devşirilmesinde başka başka mahzurlar vardır. 
Bizimkiler erken toplamak isterler. Bunun 
önüne geçmek için tedbir almdı ve murakabe 
konuldu* Bu direktif ve murakabe meseleleri 
aşağıdaki maddelerde tesbit edildiği gibi bir de 
nizamnamesi olacaktır. Bu veçhile her mmtaka-
ya direktif verilecek ve murakabesi yapılacaktır. 
Bunun için Refik İnce arkadaşımızın telâşma 
mahal yoktur; Bu; talimatname değil, nizamna
me ile olacaktır. Bütün maddelerde de bu cihet 
tasrih edilmiştir. 

REFİK ÎNCE (Manisa) —Sizin bu izahatı
nızdan sonra telâşım büsbütün arttı. Direktif ve 
murakabe.. Antalya mrntakasmı ve diğer yerle
ri 5,10, 50 memurla nasıl murakabe edebilirsiniz. 
Herkese filân günü toplama günüdür diyeceksi
niz. Kasaba o gün toplamayıp ta başka bir gün 
toplarsa mesuldür diyeceksiniz. Böyle muraka
be mi olur? Küçük bir ziraat memuru gidecek, 
sen geç toplamışsın diye mesul edecek. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa)— Vekâlet bunları daha evvel tesbit edecek. 
Mıatakata göre her yerin toplama vaziyetini 
mahalline bildirecek. Mmtakasma §öre her ye
rin toplaana vaziyeti bir değildir ve bunu doğ
rudan doğruya zeytin baknn memurunun yap
ması icaj) etmez. Ziraat memurları da yapabi
lir, teşkilât bu işi takib etmeğe müsaiddir. Bun
da teknik bir mahiyet yoktur. 

HALÎL MENTEŞE (İzmir) — Son tadil bu
yurduğunuz birinci madde mi reye konuyor? 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — Reye konan tadil edilen maddedir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Yüksek Reisliğe 

Murakabe kelimesi fazladır, tayymı teklif 
ederim. 

Refik İnce 
ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani

sa) — Eşeümen de musir değildir. 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan

lar . . . Almıyanlar . . . Takrir nazarı dikkate 
almdı. Murakabe kelimesini maddeden çıkarı
yoruz. Maddeyi yeni şekilde reye arzediyorum. 
Kabul edfnler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. f 

MADDE 2 —Devlet ormanları içinde bulu
nan ve alili hale getirilecek olan bütün yabani 
zeytinliklerin sahaları orman idarelerile zeytin 
baknn teşkilâtı tarafından müştereken ıtesbit ve 
ilân olunur. Bunun dışrnda kalan Devlete aid 
boş arazideki yabani zeytin sahalarının tesbit 
ve ilânı yalnız zeytin bakım teşkilâtı tarafından 
yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Teşkilât olmayan 

yerlerde orman varda*. İçinde zeytin de vardır. 
Müştereken bunu nasıl tesbit edecekler? 

FAİK KURDOĞLtT ( Manisa ) — Madde 
(Devlet ormanları içinde bulunan ve aşılı hale 
getirilecek olan bütün yabanî zeytinliklerin sa
haları orman idarelerile zeytin bakım teşkilâtı 
tarafından müştereken tesbit ve ilân olunur. Bu
nun dışrnda kalan Devlete aid boş arazideki ya
bani zeytin sahalarının tesbit ve ilânı yalnız 
zeytin bakım teşkilâtı tarafmdan yapılır) diyor. 
Bu gün zikredilen zeytinler Orman idaresile 
müştereken tesbit edilecek olan ağaçlardır. Ora
larda bu teşkilât faaliyete gelir gelmez kendi 
memurlarımızı hazır bulunduracağız. Bulundu-
ramadığımız takdirde ziraat memurlarımızı tav
zif edeceğiz. 

TAHSİN SAN (Aydm) — Bazı yerler vardır 
ki bir çok delicelerle kaplanmıştır, onun içinde 
çam ağacı da vardır. Orman memuru, burası 
çam ormanıdır, ziraat memuru burası delicelik-
tir, der. Bu mesele nasıl halleedilecek? Yapıla
cak nizamnamede bir az daha tasrih etmek, şu 
kadarı zeytin olan yer zeytinliktir, şu kadarı 
çam olan yer ormandır, demek suretile hudud 
koymalıdır. 

FAİK KÜRDOĞLU (Manisa) — Esasen tat
bikatta bir çok ihtiyaçlar karşısında bulunaca
ğız. Bundan dolayı imkân nisbetinde işin elas
tikiyetini muhafaza maksadile bir çok işleri 
arkadaşlarımın nizamnameye koymağı tercih et
tikleri anlaşılıyor. Hatta kanun maddelerinden 
bazılarmm nizamnameye terkini muvafık gör
müşlerdir. Bunu bu tarzda düşündük. Tatbikatta 
böyle vaziyetler olursa vekâlet hakem vazifesini 
görecektir. Binaenaleyh bir kaç çam ağacmm 
ortadan kaldırılmasına her zaman müsaade edi
lebilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arzettiğim müş-
kilât her zaman baş gösterecektir. Şimdi mevcud 
kanunun, en büyük zorluklarından bir tanesi de 
bir orman içinde bulunan zeytin ağacının aşı
lanması zorluğu idi. Bu madde o zorluğu kal
dırıyor. Bir orman içinde yabani zeytin bulun-
dumu, burası zeytinliktir, denilecek, memur içe
ri girecek ve aşılayabilecek. Buradaki maddei 
kanuniyeye bakarsanız (zeytin baknn teşkilâtı 
tarafından) bu teşkilât olmadan yapılamaz de
mektir. Bunun için vekil beye bir hal çaresi tav
siye edeceğim, sözlerimi hüsnü telâkki ediniz, 
bu kanuna bir madde koyalım: «Zeytin baknn 
teşkilâtı tamam oluncaya kadar, tamam olmryan 
yerlerde teşkilâta aid olan vazife Ziraat müdür 
ve memurları tarafından görülür» diyelim. 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Besinci maddede var. 

REFİK İNCE (Devamla) — Yaşar Özey ar
kadaşımdan rica ederim. Bu kanun yalnız aşı 
kanunu değildir. Tesis var, fidanlık var, 
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toplama var, fabrika var, ikraz var, istikraz 
var. Beşinci madde yalnız yabani ağaçların aşı
lanmasına mutlak olarak salâhiyet vermediği
ni gördüğümden dolayıdır ki böyle teklif yapı
yorum. Ziraat vekili, Ziraat memuru bakar di
yorlar; ödemiş Ziraat memuru Ödemişin ziraat 
memurudur. Zeytin bakım teşkilâtı memuru de
ğildir. Muğlanm, Ziraat müdürü Muğlanm Zi
raat müdürüdür. Fakat Zeytin bakım teşkilâtı 
müdürü değildir. Bu bakımdan çapraşık bir va
ziyete girmemek için yapılacak iş, bu zeytin ba-
knn* «teşkilâtmı vücuda getirinceye kadar bu 
vazifelerin ziraat müdür, memurları tarafından 
ifasıdır. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Yalnız, kanu
nun ruhu aşılamaktır, teknik işidir. Ma-
mafi mesele daha vazıh ifade eder bir 
tarz bulurlarsa kabul ederiz. Fakat ar-
zettiğim gibi, teşkilâtın esası aşılamağa mün
cer oluyor. Aşılamak ise teşkilât olmryan yer
lerde ziraat . memurlarına verilmiştir. Zatiâlini-
zin buyurduğu hususları esasen ziraat memur
ları yapacaktır. 

REFİK tNOE (Manisa) — Encümen re sin
den lütfen kanunun serlavhasmı okumalar mı 
rica ederim. Orada (ıslahdan) da bahsediyor. 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZER (Mani 
sa) -—Yabaninin ıslahı asile olur. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Gerek orman 
idaresi, gerek zeytin bakımı teşkilâtı Ziraat ve
kâleti içinde teknisyen teşkilâttır. Bu madde 
böyle diyeceğine, hem Devlet ormanları içinde
ki aşılanacak yabani zeytinleri, hem de orman 
haricindeki bu gibi zeytinleri aşılamak esasmı 
Ziraat vekâleti tayin eder, tabii teknisyenlerinin 
mütaleasmı alarak tayin eder. Binaenaleyh Zi
raat vekili iştirak ederse bunun yerine, Ziraat 
vekâleti tarafından tedkik ve ilân olunur, diye
lim. 

ZİRAAT V. FAİK KURDOĞLU (Manisa) 
— Doğrudur, tamamen iştirak ederim. 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZER (Manisa) 
— Enncümen de kabul ediyor. 

REFİK İNCE (Manisa) — Tabii buna ben 
de iştirak ederim. 

TAHSİN SAN (Aydın) — Arkadaşlar; ma
lûmu âliniz, zeytin ağaçlan daima cibali mü-
bahada, prrnarlıklar arasında olur. Bunlar 
köylerden az çok uzaklarda bulunur. Köylüler 
bir çok ömürler sarfederek bunları aşılaya
caklar, emek sarf edecekler sonra bir çobanın 
koyunları bu aşıları yiyerek telef edecektir. 
Mezruatm himayesine taallûk eden ve köylü
nün emniyetini koruyan bir köy bekçileri ka
nunu yapmıştık. Fakat bu gün köy bekçileri 
jandarmanın emirberi mahiyetindedir. Bun
ları jandarmalar emirber olarak kullanıyorlar. 
Binaenaleyh köy bekçisi vazifei asliyesi olan 
mezruatm korunması işile hiç meşgul olamı
yor. Köy bekçileri yalnız emniyet meselesi için, 

zabıta vukuatı için istihdam edilebilirler. Yok
sa jandarma efradının emirberi olarak kulla
nılan köy bekçisi bu işi yapamaz ve yaptığı 
işin muhafaza edileceğinden emin olmayan kim
se de buna heves etmez. Bu cihet nazarı iti-
bare almacak bir noktadır. Bu hususta vekâ
lete salâhiyet verilmelidir. 

Başıma gelen bir vakayı arzedeyim : Bende
niz bundan 35 sene evvel Bozdağmda 135 dö
nüm arazide 2 500 zeytin, 1 500 incir ağacı 
yetiştirdim ve çok güzel netice elde ettim. 
Sonra beni Nif'e naklettiler. Ertesi sene hiç 
bir şey kalmadı. Bu gün 40 - 50 tane ağaç kal
mıştır. 30 senelik ağaçtırlar, hepsi delicedir, 
çünkü aşüanmamıştır. Diktiğim ağaçlar tama
men kalaydı ben şimdi senede 15 000 lira pa
ra alacaktım. Şimdi bu vaziyeti gören köylü 
gider de emek sarf eder mi? 

ZİRAAT En. M. M. YAŞAR ÖZEY (Mani
sa) — Bu husus için ayrıca bir lâyiha encü
mende mevcuddur. Hükümet Tahsin San arka
daşımızın arzularını tatmin edecek tarzda da
ha şümullü surette tanzim etmek için geri al
dı. Nizamname feri noktalan tesbit edecektir. 
Binaenaleyh Tahsin San arkadaşımızın arzuları 
tamamen yerine gelecektir. 

BAŞKAN — Encümen maddeyi hazırladı mı? 
(Hazırdır sesleri) Encümenin hazırladığı ikinci 
maddeyi okuyoruz. 

MADDE 2 — Devlet ormanları içinde bulu
nan ve aşılı hale getirilecek olan yabani zeytin
liklerin sahaları ile Devlet ormanlan dışmda 
kalan Devlete aid boş arazideki yabani zeytin sa
haları Ziraat vekâletince tesbit ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet ormanlarile boş arazi
de muayyen bir kıta dahilindeki yabani zeytin
leri aşılamak isteyenler, istedikleri parçanm 
hudud ve mevkiini ve bu kanunun tayin eyle
diği şartlar dahilinde imar edeceğini bildiren 
bir arzuhal ile arazinin aid olduğu kazanm en 
büyük mülkiye memuruna müracaat eder. Bun
lara müracaat tarihini gösterir birer ilmühaber 
verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye razedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabani zeytin 
ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde ka
lır. Talihlerden yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfmda ve vereceği direktifler 
dairesinde temizlemeyi yapanlara zeytin bakım 
teşkilâtının müzekkeresi üzerine mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından tapu verilir. Aşı-
lanıb yerinde kalacak zeytinliklerin temizlenme-
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sinden çıkan odun ve kömür, kereste ve saire 
temizleyene aid olub bunlar zeytin bakım memu
rundan parasız alınacak bir vesika ile dışarı çı
karılır. Bunlardan hiç bir resim alnmaz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hangi encüme-
ninkini okuyorsunuz? 

KEMÂL ÜNAL (İsparta) — lâyihanın be
şinci sayıfasmdaki Ziraat encümeninin maddesi
ni okuyoruz. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Beye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Zeytin teşkilâtının kurulma
dığı sahalardaki yabani zeytin ağaçlarmm aşı
lanması için vaki olacak talebler üzerine mahal
lin bağlı bulunduğu kaza, yoksa vilâyet ziraat 
ve orman idarelerinin birlikte hazırlayacakları 
rapor üzerine mahallin en büyük mülkiye me
muru tarafından bu kanun hükümleri dairesin
de aşılama müsaadesi ve müddeti zarfında aşı
layanlara tapusu verilir. 

Zr. E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) — 
(Aşılama müsaadesi ve müddeti zarfında aşıla
yanlara tapusu verilir ) yerine « kanunun 
hükümleri dairesinde tapu verilir» denecek. 

BAŞKAN — Kanunun hükümleri dairesinde 
tapu verilir diye tashihini istiyorlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Buna ne lüzum 
vardır? Anlamıyorum. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY ( Mani
sa ) — Kanunda tapunun verilmesi için bazı 
şartlar vardır ki onları kasdediyoruz, 
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REFİK İNCE (Manisa) — Buna lüzum yok

tur, çünkü dördüncü maddede nasıl tapu verile
ceği tasrih edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir takrir veriniz. 
ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖEZEY ( Mani

sa) — Tapu, mülkiye memurları tarafından ve-
rile çektir 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Mül
kiye memurları tapu veremez. Bunun tapu daire
leri verir. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖEZEY ( Mani
sa) — Yine tapu daireleri verecektir, yalnız en 
büyük mülkiye memurunun işaretile olacaktır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Buna lüzum yok
tur. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bir noktayı 
işaret etmek isterim. Bundan evvelki madde ile 
bu madde arasmda bir tezad hâsıl olmuyor mu? 
Orada temizliyene, diğerinde bunları aşılayana 
tapu veriyor. Aradaki fark nedir? 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY ( Mani
sa) — Aşılamak için tapu almadan banka para 
vermiyor. Bu itibarla kolaylık olsun diye böyle 
yaptık. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Maddenin so
nunda böyle yazıyor. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY ( Mani
sa) — Şimdi onu arzettim, sondaki bu cümlenin 
tayymı istiyoruz. 

BAŞKAN — Ekseriyet kalmamıştır. Çarşam
ba günü saat 15 de toplanılmak üzere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 17,30 

T. B. M. M. Matbaasi 
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S. Sayısı: 53 
Gazi Antebin Lohan köyünden Karahacroğlu şöhretli Metı-
medoğlu Mehmed Ali Karanın ölüm cezasına çarptırılma

sına dair Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/467) 

T. C. 
Başvekâlet 2-III-1938 

Yazt İşleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 4/1393 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adam öldürmek maddesinden suçlu olup (Kara) soyadı verilmiş olan Gazi Antebin Lohan köyüde.ı 

Karahaeıoğlu şöhretli Memedoğlu 1325 doğumlu Memed Alinin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Gazi Anteb ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edile
rek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucbince kanunî merasimi tamamlanmak üze
re Adliye vekilliğinden 1 - III -1938 tarihli ve Ceza iş. U. Md. 88/55 sayılı tezkere ile gönderilen ilâm 
ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Bagvekil 

C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 17-1-1939 
Esas No. 3/467 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Ferecek karakolunda jandarma Hakkıyı öl
dürmekten suçlu Gazi Antebin Lohan köyün
den Karahaeıoğlu şöhretli Memedoğlu 1325 do
ğumlu Memed Karanm ölüm cezasma çarptı
rılmasına dair Gazi Anteb Ağır ceza mahke
mesince verilen hükmün Temyiz mahkemesi Bi
rinci ceza dairesince tasdikmı havi 12-X-1937 
tarih ve 2035/3541 sayılı ilâm müteakib kanu
nî muamelenin ifası için Başvekâletin 2-III-1938 
tarih ve 4/1393 sayılı tezkeresile Adliye encü
menine havale edilmekle mezkûr ilâm ve bu 
işe aid dosya tedkik edildi: 

Memnu bir silâhı vesikasız taşıyan Memed 
Ali jandarma Hakkı tarafından karakola sev-
kedilirken yolda silâhmı geri almak için hâ

mil bulunduğu sustalı bıçakla Hakkıyı on al
tı yerinden yaralamak suretile öldürmüş ve jan
darmanın silâhını, fişeklerini ve kendi silâhı
nı da alarak firar eylemiş olduğu mahkemece 
sübut bularak ölüm cezasma mahkûm edildiği 
ilâm mündericatmdan anlaşılmıştır. 

İcra edilen müzakere neticesinde Memed 
Ali Kara hakkında hükmolunan ölüm cezası
nın hafifleştirilmesini ve değiştirilmesini müs-
telzim bir sebeb görülmediğinden Teşkilatı esa
siye kanununun 26 ncı maddesi mucibince mez
kûr cezanm infazma karar verilmesi hususu
nun Umumî heyetin tasvibine arzına encümence 
ittifakla karar verilmiştir. 



Vüksek Reisliğe sunulur. Bursa Erzincan G. Antob 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib S. F. TaUy A, Ftrat Ö. A, Aksoy 

Çorum Kocaeli Erzurum İçel Kayseri Konya 
Münir Çağıl Salâh Tağrt H. Ongun R. özsoy R. Türel 

Antalya Balıkesir Balıkesir Manisa Erzurum 
Numan Aksoy ö. Evren O. Niyazi Burcu Refik İnce Dr, S. Ali Dilenire 

(S . Sayısı : .53.) 



S. Sayısı: 56 
Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının aşılanması ve zeytin 
mahsullerinin iyileştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 

Ziraat, İktısad, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/808) 

T. C. """ ' "r~ 
Başvekalet " 10 - V - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt : 6/1584 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Mahsuldar ve yabani zeytin, ağaçlarının aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkın
da Ziraat vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 7 - 1 - 1937 tarihinde Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekâlet vekili 
Dr. R. Saydam . 

Esbabı mucibe 

Elde mevcud istatistiklere göre memleketimizde halen 26 milyon mahsuldar zeytin ağacı ve 54 
milyon kadar da yabani zeytin (delice) mevcuddur. Mahsuldar zeytinliklerden vasati olarak senevi 
230 000 ton zeytin tanesi alınmakta ve bunun 210 000 tonundan takriben 10 milyon lira kıymetinde 
24 000 ton zeytinyağı çıkarılmakta ve mütebaki20 ton da salamura sofra zeytini imaline hasredil-
mektedir. 

Mevcud mahsuldar zeytinliklerimizden istihsal edilen dane zeytin ve yağ gerek kemiyet ve gerekse 
keyfiyet itibarile diğer zeytinci memleketlerden daha düşüktür. Bunun başlıca sebebi de mahsuldar 
zeytinliklerde tımar ve bakımın lâyikile ve fenne uygun olarak yapılmaması ve yağ istihsal eden yağ
hane ve fabrikaların iptidaî bir halde bulunmasıdır. Memleketimizin ihraç malları arasında zeyti
nin mühim bir mevki alabilmesi ziraat ve sanayiinin ıslâh ve tanzimile mümkündür. Bunun için de 
mahsuldar zeytinliklerin verim kabiliyetlerini yükseltecek olan rasyonel ziraat ve bakım sistemlerinin 
tesisi zaruridir. Bu işin kısa bir zamanda ve emin bir surette başanlaJbilmesi için müdahale ve mura-
kabeli bir ziraat usulünün kurulması icab etmekte ve ayni zamanda müstahsilin işletme sermayesizliği 
ve ziraat alet ve vasrtalarmm noksanlığının giderilmesini teminen de zeytin müstahsillerine mahsul
dar zeytinliklerin bakım işlerinde kullanılmak ve mahsul satışı sonunda ödenmek üzere Ziraat ban
kası tarafından kısa vadeli ikraz yapılması lâzım gelmektedir. 

Halen mevcud 54 milyon raddesindeki yabani zeytin ağaçlarından mahsul bakımından hiç istifa
de edilmemektedir. Halbuki bunlar da aşılanarak mahsuldar hale getirildikleri takdirde zeytin ge
lirimiz büyük mikyasta yükselecektir. Fekat bunun yerine getirilebilmesi için yabani zeytin sahaları
nın aşılanmak şartile isteyenlere verilmesi zarureti vardır. Bu hal bu zeytinlerin memleket, servetine bir 
şey katması bakımından ehemmiyetli olduğu kadar çiftçiyi toprak sahibi yapmak bakımından da 
ehemmiyetlidir. Bu itibarla yabani zeytinlikler sahalarının kısım kısgm orman mefhumu dışında bı
rakılması ve bunların açma? aşılama ve bakım işlerinin zeytin bakım teşkilâtı yolile yapılması 
uygun görülmüştür. 

Zeytin; biyolijisi itibarile aşılandıktan 8 - 10 sene sonra mahsul verirse de hesaba katılabilecek 
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normal mahsulün aşıdan 15 - 20 sene sonra başlaması ve aynı zamanda yabani zeytinliklerin bu
lunduklara toprakların hemen heyeti umumiyesi diğer ziraatlerin yapılmasına elverişli olmaması 
ve 'aşılaıjiJttt yabani zeytinlerin mahsul çağma gireceği müddet zarfmda bu zeytinliklerde ara zi
raatı yapılmak suretile bir kısım masraf m çıkarılması imkânı da bulunmaması ve bir yabani 
zeytinliğin mahsuldar hale getirilmesinde bir ağaca isabet eden açma, toprak tesviyesi, hafriyat, 
temizleme ve aşılama masrafının 150 kuruşa baliğ olması, halkm malî kudretinin bu işi başarmağı 
kâfi olmaması cihetleri dikkat nazarma alınarak ziraat bankası tarafından bu işi yapacaklara 
uzun vadeli kredi temini lâzımdır. 

Neşredilecek talimat dairesinde mahsuldar zeytinliklerin bakım işlerini yapmıyanlarla yabani 
zeytin sahalarını açarak muayyen müddet zarfında aşılamak üzere aldıkları sahalarda teşkilâtın 
verecekleri direktife göre aşılamayanlar ve zeytinliklere başı boş hayvan sokan veya ray edenler, mec
bur tutulduğu tedbirleri almayan ve vaktinde yapmayan zeytinyahane ve fabrika sahibleri hakkında 
cezaî hükümler konulmasına da zaruret görülmüştür. 

Mahsuldar zeytinliklerde tatbik edilecek bu tedbirler sayesinde bu günkü zeytinyağ hasılatımız kısa 
zamanda iki misline çıkarılabilir. Bu suretle bu günkü gelir de bir misli fazlasına iblâğ edilmiş 
olur. Bu kanunla mahsuldar zeytinliklerimizin verimi arttırılacağı ve yeniden mahsuldar zeytinlikler 
meydana; getirileceği gibi mevcud zeytinyağhane ve fabrikalarımızın teknik ve rasyonel bir halde ça
lışmaları da temin edileceğinden istihsal olunacak yağların kalite ve kıymet farklarile beraber müstak
bel istihsjllâtrmızın kıymeti bu günkü 10 milyon liraya mukabil 29 milyon liraya baliğ olacaktır. Bu
nun 70 ıi&ilyonu ziraatteki verimin arttırılması ve 9 milyonu da yağ istihsal sanayiinin tanzim edil-
mesile elle edilmiş olacaktır. Bu 19 milyon liralık fark ziraatteki rasyonalizasyon ve sanayideki tek
nik İslâhattan mütevellid yeni bir gelir olarak istihsalimize ilâve edilmiş olacaktır. 

Yukarıda yazılmış olan kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T:&M. M. 
Ziraat ̂ encümeni 
Esas Üo. 1/808 
Karat Nö. 21 

14- VI-1937 

Yüksek Reisliğe 

Zeytiaciliğin ıslah ye yabani zeytin ağaçla
rının aşılanması hakkında Ziraat vekilliğince 
hazırlanıl İcra Vekilleri Heyetinin 7-V-1937 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan: ve encümenimize gönderilen kanun 
lâyihası okunup görüşüldü: 

Memleket ekonomisinde mühim bir yer tu
tan ve Marmara, Eğe ve Akdeniz mıntakaların-
da ormanlar teşkil eden yabani zeytin ağaçları
nın aşılaiması' haMnde bu gün on milyon lira
ya varan iristihsal kıymeti bir kaç mislini bula
caktır. 

Memlejket zenginliğine bu derece müsbet te
sirler yapacak olan bu lâyihayı encümenimiz de 
yerinde btalmuş; tatbikatta kolaykğı temin et
mek için yabani ağaçların aşılanması hakkında

ki 1528 sayılı kanundan bir kısım hükümler lâ
yihaya alınmış maddelerde ilâve ve bazı değişik
likler yapılmak suretile zeytincilik ve bunun sa
nayiine, aid .bütün hükümler bir arada toplan
mıştır. ' . . .-.. 

Havalelerine göre İktısad encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat En. Rs. 

İzmir 
R. Köken 
Seyhan 

Tevfik Tamian 
Kırşehir 
A. Esen 
Ankara 

M. Ayaşlı 

M. M. 
Manisa 
Y. özey 
Konya 
C. Tekin 

Kâtib 
Bolu 

/. H. IJzmay 
Bolu 

Mitat Dağdemir 
Ankara 

H. Çırpan 
Bursa 

Ş. însel 
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î k W encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
tktısad encümeni 18 - XII -1937 
Esas No. 1/808 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının aşılan
ması ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hak
kında Ziraat vekâletince hazırlanıp icra Vekilleri 
Heyetinin 7 - V -1937 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihasile Ziraat encü
meni mazbatası encümenimize havale edilmekle 
tedkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde arz ve izah edil
diği veçhile zeytin, memleketimizin toprak mah
sulleri arasında çok önemli bir yer almaktadır. 
Akdeniz, Eğe ve Marmara sahillerimiz baştan 
başa zeytinciliğe müsaid bir saha olup tarihî ted-

kikat bu havalinin dünyanın en büyük zeytin 
mahsulü veren bir mıntakası olduğunu göstermek
tedir. 

Zamanla ziraat ilminin terakkıyatı sayesinde 
bu mahsul diğer Akdeniz memleketlerinde dev 
adımlarile artma ve iyileşme kabiliyeti gösterdiği 
halde memleketimizde ecdattan intikal eden bir 
takım iptidaî usullerin tesiri altında kalmaktan 
kurtulamamış ve bir çok tarihî hâdiseler sebebile 
bu günkü hale gelmiştir. 

Memleketimiz için emin ve devamlı bir gelir 
kaynağı olacak olan zeytinciliği yurdumuzda es
ki cihanşümul mevkiine çıkarmayı candan arzu 
eden Hükümetimiz gerek bu gün mevcud olan 26 
milyon mahsuldar zeytin ağaçlarına daha iyi bak
mak gerek bunun iki, üç mislinden fazla olan ya
bani zeytin ağaçlarını aşılamayı teşvik uğrunda 
esaslı tedbirler almayı istihdaf eden bu kanun lâ
yihasını tanzim ile Yüksek Meclise sunmuştur. 

Yağ ve salamura halinde ticaret piyasasına 
arzedilmek suretile zeytin mahsulünden iki şekil
de istifade edilmekte olub memleketimiz mahsu
lünün ise hemen onda dokuzdan fazlası yağ istih
salinde kuUanılmaktadır. Halbuki bu günkü 
mevcud yağ fabrikalarımızın hemen ekserisi çok 
iptidaî denecek derecede basit yağhanelerden iba
ret olduğundan zeytinde mevcud yağı tamamile 
alamamakta bu suretle takriben bir milyon lira
dan fazla bir zayiat verdiği gibi çıkardığı bu yağ
lar ikinci bir tasfiyeden geçirilerek istihlâk piya

salarına arzedilmek yüzünden de müstahsil elin
den cihan piyasasının çok dununda bir fiatle- alın
maktadır ki, bu suretle memleketimizin bu mah
sulden istifade noksanı halen bir kaç milyon li
rayı bulmaktadır. Bunun içindir ki bir taraf
tan mevcud ağaçların randımanını artırmak diğer 
taraftan milyonlarca yabani zeytin ağacını aşı
lamak suretile kabili istifade hale getirmeğe 
ve yağ fabrikalarını mütekâmil birer müessese ha
line sokmayı istihdaf eden bu lâyihayı JEneüme-
nimiz takdir ile karşılamış ve kabulünü muva
fık bulmuştur. 

liâyihada Ziraat encümeni tarafından yapı
lan tadilât ve ilâveler esas itibarile muvafık gö
rülmekle beraber aşağıda sebebleri arz ve izah 
edilen bir iki maddede Eneümenimizce de küçük 
bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Ziraat encümeninin birinci maddesi aynen ka
bul edilmiş, ikinci maddesinin son fıkrasıdaki 
(Devlet ormanları dışında) cümlesi (bunun dı
şında) şekline tahvil edilmek suretile hükmün 
Devlet ormanları haricinde kalacak bütün zeytin
liklere teşmili ile ileride ibr takım şüphe ve ilti
baslara mahal bırakmayacak şekilde tadili işin 
icabmadaha uygun görülmüştür, 

Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü madde, son fıkrasında yapılan bazc 

tavzihatla, 5 - 6 ve 7 nci maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Sekizinci maddede bir kelime tashihile ve 9, İÜ, 
11, 12,13, 14, 15 ve 16 nci maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tatbikatını izah eden bir nizamname 
yapılacağı lâyihanın diğer bir maddesinde esasen 
mevcud olduğundan 17 nci madde başına konan 
(talimatname) hükmünü encümenimiz hilâfına 
hareket dolayısile cezaya mevzu olması noktasın
dan esasa muvafık görmemiş ve (talimatname) 
kelimesini (nizamname) ye tahvil etmiştir. 

On sekizinci maddeyi aynen ve 19 ncu madde
de (fabrika) kelimesinin basma iltibasa mahal 
kalmamak için (zeytinyağı) cümlesini ilâveyi fay-
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clalı bulmuştur. Bunları takib eden maddelerde Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
yukarıda arz ve izah edilen tashihata göre küçük edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
bazı kelimeler ve cümle değişiklikleri yapılarak lk, E . Reisi M. M. Kâtib 
kabul edilmiş ancak bunlardan 1528 sayılı kanu- izmir Giresun Niğde 
nun bazı hükümlerini ilga eden 21 nci madde şim- # . Köken t. Sabuncu Dr. R. Ferid T alay 
diye kadar takib edilen usule tevfikan meriyet Maraş Gazi Anteb Konya 
maddesinden evvelki sıraya alınmış ve 26 nci K. Kusun B. Kaleli H. Dikmen 
maddenin son fıkrasındaki yemeklik zeytin yağla- İzmir Samsun Eskişehir 
n n m evsâfına aid hüküm esasen umumî hıfzıssıh- Hamdi Aksoy Ali Tunah E. Sazak 
ha kanununda daha şümullü bir mahiyette mev- Gümüşane Afyon K. 
cud olduğundan maddeden çıkarılmıştır. Edib Servet T ör Bere T ürker 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B-M.M. 
Adliye encümeni 10-1-1938 

Karar No. 13 
Esas No. 1/808 

Yüksek Reisliğe 

Zeytinciliğin jslahı ve yabani zeytin ağaçları
nın aşılanması hakkında Ziraat vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 - V - 19b7 
tarihli toplantısında Büyük Millet Meclisine arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası Ziraat ve îktısad 
encümenleri mazbatalarile birlikte Encümenimize 
havale edilmekle lâyiha Encümenimizce tedkık 
ve müzakere olundu. 

Hükümetin ve Ziraat, Îktısad encümenlerinin 
esbabı mucibe mazbatalarında da izah edildiği 
üzere toprak mahsullerinin arasında mühim bir 
yer alan zeytinciliğimizin ıslâhı ve Marmara, 
Eğe ve Akdeniz mıntakalarnıda ormanlar teşkil 
eden yabani zeytin ağaçlarının aşılanması, zey
tin istihsalinin ve zeytinyağı randımanının art
masına sebebiyet vereceğinden lâyiha esas itiba-
rile Encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Encümence maddeler üzerinde yapılan tadil
lere gelince: 

Lâyihanın, yabani zeytin ağaçlarını aşılama
ya talib olanlardan aşılama ve temizlemeyi müd
deti zarfında yapanlara tapu senedi verilmesine 
aid olan 4 ncü maddesi zeytin bakım teşkilâtının 
bu işdeki rolünü daha vazih ifade edecek bir şekle 
sokulmuştur. 

Yabani zeytin ağaçlarını aşılayacak ve ıslah 
edecek olanlara Ziraat bankasından ikraz edile
cek paranın istirdad şekline aid (II) nci mad
desi, bankanın ana kanunile tearuz teşkil etme

mesi maksadile bu paraların bankanın ziraî ala
caklarını tahsil yolundaki usule tevfikan tahsil 
edilmesi esas üzerine tanzim edilmiştir. 

Yapılacak nizamnamedeki hükümlere ve bu 
nizamnameye müstenid tebligata müddeti zar
fında riayet etmeyenlerden alınacak cezai nak
dinin, işlenen fiil ile mütenasib olması nokta
sından hafif para cezası olması ve azamî had-
dinin iki yüz lirayı tecavüz etmemesi muvafık 
görülmüştür. 

Yeniden fabrika tesis veya yağhane ve fab
rikalarını ıslah etmek isteyenlere Ziraat banka
sınca uzun vadeli ikraz yapılmasına aid olan 
Îktısad encümeninin 21 nci maddesi, esasen 
banka kanununun 17 nci maddesi bu nevi ziraî 
sanayi yardımı âmir olduğundan ve bankanın 
bu nevi müracaatleri kendi usulü ve menabii-
nin müsaadesi dahilinde isaf etmesi tabiî bulun
duğundan banka menabiinin müsaadesi ve te-

• minat kayidlerini ihtiva etmeyen bir mükellefi
yetin bankaya tahmil edilmesi muvafık görüle-
miyerek encümence tayyedilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. M. M. Kâtib 

Çorum Ankara Erzurum 
Münir Çağıl M.ökmen 

Kayseri Erzincan Antalya 
H.F. Perker A. Fırça: T, Ârıcan 
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ÖrcLu Antalya Balıkesir Balıkesir Kocaeli Kocaeli 
M. B. Pars Numan Aksoy O. Niyazi Burcu Ö. Evren Salâh Yargı Ragıb Akça 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 
Esas No. 1/808 

Karar No. 6 

17 - 1' . 1938 

Yüksek Reisliğe 

Umumî Heyetten Encümenimize gelen zeytin
ciliğin İslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hak
kındaki kanun lâyihası îktısad vekili ve Ziraat 
vekâleti vekili Şakir Kesebir, Ziraat bankası 
umum müdürü Kemal Zaim Sunel hazır bulun
dukları halde okunub görüşüldü : 

Bilhassa Ziraat bankasını ilgileyen maddeler 
üzerinde durularak ve bankanm esas mevzuatına 
dokunulmayacak bir surette lâyihanın 9 ncu 
maddesi değiştirilmiştir. 

Sık zeytinliklerin keyfiyet, kemmiyet, hasta
lık ve haşerelere maruz kalmaları bakımından za
rarlı vaziyetleri düşünülerek birinci maddeye bu
nun için daha vazih kelimeler konmuş; 

ipotek suretile Ziraat bankasından temizle
meden sonra para alınabilmesi için .4 ncü madde
deki aşılama kelimesi; tayyedilmiş, 

Zeytinliklerin aşılanmasını temin ve tarla ha
line geçmesini önlemek için 11 nci maddenin so
nuna tapunun iptal edileceğine dair hüküm ilâve 

edilmiş ve 1528 numaralı yabani ağaçlarm aşılan
ması hakkındaki kanunun yabani zeytin ğaçlarına 
dair olan hükümlerini ortadan kaldıran 25 nci 
maddeye 1528 numaralı kanun hükümlerine göre 
başlayub henüz intaç edilmemiş bulunan muame
lelerin bu lâyihadaki hükümler dairesinde ikmal 
edileceğine dair bir fıkra konmak suretile deği
şiklikler yapılmıştır . 

Müstaceliyet kararile müzakere olunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ziraat E. Reisi 
Edirne 

F. Kaltakktran 
Kırklareli 
Z. Akın 
• Seyhan 
ö. Biçer 
Seyhan . 

Tevfik Tarman 

M. M. 
Manisa 

Yaşar özey 
Manisa 

K. Akeken 
Kırşehir 
A. Esen 

Kâtib 
Bolu 

t. H. TJzmay 
Yozgad 

Ömer Evci 
Bolu 

Mitat Dağdemir 

1 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

MADDE 1 — Alelûmum aşılı zeytinlerin ba
kım, tımar ve toplanmak vesıklarmm kökletme 
ve yeniden fidan dikme suretile meydana getiri
lecek zeytinliklerin tesis ve yetiştirme, yabani 
zeytinliklerin açma ve aşılama işleri Ziraat ve
kâletinin direktif ve murakabesi aitnida yapılır. 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabani zeytin 
ağaçlarım aşılamağa talib olacakların aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde ka
lır. Taliblerden yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfında ve vereceği direktifler 

dairesinde temizlemeyi yapanlara zeytin bakîm 
teşkilâtının müzakeresi üzerine mahallin en bü
yük mülkiye âmiri tarafından tapu verilir. Aşı
lanıp yerinde kalacak zeytinliklerin temizlenme
sinden çıkan odun ve kömür, kereste ve saire 
temizleyene aid olup bunlar zeytin bakım memu
rundan parasız alınacak bir vesika ile dışarı çı
karılır. Bunlardan hiç bir resim aimmaz. 

MADDE 9 — Dekar basma 15 ağaçtan fazla 
ve 10 ağaçtan aşağı olmamak üzere yaban zey
tinlikleri aşılı bir hale getirmeyi taahhüd eden
lere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasınca 
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mevzıjalı dairesinde ve kanahün 10, 28 nci mad
deleri hükümlerine göre ağaç basma bir liraya 
kadar kredi verilir. 

MADDE 10 — Bankaca ikraz edilecek para
nın birinci kısmı arazi tamamen temizlenip deli
celerin aşılanmağa elverişli bir hale getirildiği 
hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna müs
teniden, ikinci kısmı da yapılan aşmm yüzde 
doksan muvaffak olduğu yine memur raporile 
tesbit edilmek şartile aşmm tatbikmdan bir sene 
sonra verilir. 

MADDE 11 — Aldığı arazi parçasını açıp de

liceleri aşryâ hazrr bir hale getirerek Ziraat ban 
kasmdan ilk taksiti alıp ta o mevsimde aşı işini 
bitiremeyenlerden bankadan aldıkları para f aizi-
le beraber, bankanm ziraî alacaklarının tahsil 
yolundaki usulüne tevfikan istirdad olunur ve 
tapu da iptal edilir. 

MADDE 25 — Yabani ağaçların aşılanması 
hakkındaki 1528 numaralı kanunun yabani zey
tin ağaçlarmm aşılanması ve ıslahı hakkındaki 
hükümler mülgadır. Ancak mezkûr kanunun hü
kümlerine göre başlanmış ve henüz intaç edil
memiş olan muameleler bu kanunun hükümleri 
dairesinde ikmal olunur. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 
Esas No. 1/808 
Karar No. 5 

2-1-1989 

Yüksek Reisliğe 

Umumî heyetin 4 - III -1938 tarih ve 31 nei 
toplantısında encümen imizce geri alınan mahsul
dar ve yabani zeytin ağaçlarının aşılanması ve 
zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihası yeniden tedkik olunarak aynen 
kabul edilmiş ve Umumî heyetin tasvibine arze-

dilısek üzere yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Ziraat En. Rs. 

Edirne 
F. Kaltakkıran 

Seyhan 

M. M. 
Manisa 

Yaşar Özey 
Bolu 

Tevfik Tarman M. Dağdemir 
Kırşehir Seyhan 
.4. Esen Ö. Biçer 

Kâtib 
Bolu 

/. H. Uzmay 
Manisa 

K. Kara Osman 
Denizli 

Yusuf Başkaya 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 38 
Esas No. 1/808 

Yüksek Reisliğe 

19 - 1 - 1939 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının aşı
lanması ve zeytin mahsullerinin iyileştirilmesi 
hakkında olub Başvekâletin 10 mayıs 1937 tarih 
ve 6/1584 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Ziraat, îktısad ve Adliye en
cümenlerinin mazbatalarile birlikte Meclis He
yeti umumiyesinde müzakere edileceği sırada lâ
yihanın teşkilât icrasına ve bu teşkilâtın istilzam 

eylediği tahsisatın bütçeye konulmasına aid mad
desinin bir kerrede Bütçe encümeninde müzake
re edilmesi Maliye vekilince istenmiş ve endim e-
nimizee de yerinde görülerek iştirak olunan bu 
taleb üzerine mezkûr lâyiha bu bakımdan encü
menimize verilmiş olmakla bu kerre Maliye vekili 
ile Ziraat' vekâleti müsteşarı ve Ziraat işleri 
umum müdürü hazır oldukları halde okundu ve 
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konuşuldu: 
Lâyiha yabani zeytin ağaçlarının aşılanması 

ve ehlî zeytinlerin de daha iyi bir hale konulma
ları maksadile teklif edilmiş olub bu işin ifası 
için teşkilât icrası ve bu teşkilâtın istilzam eyle
diği tahsisatın Ziraat^vekâleti bütçesine konul
ması yolunda bir maddeyi de ihtiva etmektedir. 

Encümenimiz mütehassıs eneümenieree kabul 
edilmiş bulunan lâyihanınana hükümleri üze
rinde tedkikat icrasmdan sarfınazar ederek yal
nız teşkilât yapılmasına ve tahsisat verilmesine 
taalluk eden lâyihanın Iktısad encümenince ka
bul edilen 24 ncü maddesini müzakere mevzuu 
yapmıştır. 

Müzakere neticesinde yaıplacak teşkilât kad
rosunun müfredatı lyihada gösterilmemiş olub 
Devlet dairelerinden her hangi birisine verilecek 
vazife için bir teşkilât yapılması ve tahsisatı ne
den ibaret olacağı birer kanun mevzuu olub Hü
kümetçe ne şekilde teşkilât yapılması tasavvur 
olunuyorsa bunun ayn bir lâyiha ile Meclisten is

tenmesi ve tahsisatının da malî imkânlar nazarı 
itibare alınarak tesbiti tabiî bulunmaktadır. Bu 
mevzu o lâyihalarla birlikte ayrıca tedkik ve mü
zakere edileceğinden teşkilât icra ve tahsisat itası 
na mütedair bulunan maddenin bu lâyihadan çı
karılması münasib görülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedümek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Beis R. V. H M . 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtü> 

istanbul . Diyarbakır Kayseri 
F. Öymen Büstü Bekit N: Kerven 
Kırklareli Malatya Manisa 
Ş. ödül O. Taner T. Türkoğlu 
Sivas Ordu Trabzon 

R. Basara H. Yalman Sırrı Bay 
Yozgad Yozgad 
S. tçög Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının bakım ve 
aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştirilme

si hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Alelûmum aşılı zeytinliklerin 
bakım, tımar, ve toplama, yeniden fidan dikmek 
suretile meydana getirilecek zeytinliklerin tesis 
ve yetiştirme, yabani zeytinliklerin açma ve aşı
lama işleri Ziraat vekâletinin direktif ve mura
kabesi altmda yapılır. 

MADDE 2 — Devlet ormanları içinde bulu
nan ve aşılı hale getirilecek olan bütün yabani 
zeytinliklerin sahaları orman idarelerile zeytin 
bakım teşkilâtı tarafından müştereken tesbit 
olunur. Bu suretle ayırd olunan mmtakalarda 
her hangi bir maksadla katiyat icrasına müsaade 
olunmaz. 

MADDE 3 — Devlet ormanlarında bulunup 
sahaları 2 nci maddeye göre tesbit edilen yaba
ni zeytin ağaçlarından aşılama için her sene ta-
lib olacakların aşılayacakları mikdr tesbit edil
dikten sonra o sene için aşılama için müsaade ve
rilecek ağaçların mikdarı ve sahalar Ziraat ve
kâletince kararlaştırılır. Bu sahadaki yabani 
zeytin ağaçları orman mefhumu dışında sayıla
rak bunlarm tevzii, aşılattırma ve tapuya bağ
lama işleri zeytin bakım teşkilâtı marifetile 
mahallin en büyük mülkiye memuru tarafından 
yapılır. 

MADDE 4 — Devlet ormanları içindeki ya
bani zeytin ağaçları ya yerlerinde aşılattırılarak 
veya zeytinlikte aşılattırılmak üzere yabani ha
linde yeni kurulacak zeytinliklere naklolunur. 
Bu işlere aid müsaade zeytin bakım teşkilâtına 
dahil memurun teklifi üzerine mahallî orman 
idaresince ayrıca keşfe lüzum gösterilmeksizin 
derhal verilir. Nakledilen fidanlardan bir gûna 
resim alınmaz. 

MADDE 5 — Birinci derece askerî memnu 
mmtakalarda bulunan aşılı zeytinlerin bakım, 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞtŞTÎRİŞt 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırıl-
ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Alelûmum aşılı zeytinliklerin 
bakım, tımar ve toplanma ve yeniden fidan dik
me suretile meydana getirilecek zeytinliklerin 
tesis ve yetiştirme, yabani zeytinliklerin açma ve 
aşılama işleri Ziraat vekâletinin direktif ve mu
rakabesi altında yapılır. 

MADDE 2 — Devlet ormanları içinde bulu
nan ve aşılı hale getirtilecek olan bütün yabani 
zeytinliklerin sahaları orman idarelerile zeytin 
bakım teşkilâtı tarafından müştereken tesbit 
ve ilân olunur. Devlet ormanları dışmda kalan 
Devlete aid boş arazideki yabani zeytin saha
larının tesbit ve ilânı yalnız zeytin bakım teşki
lâtı tarafmdan yapılır. 

MADDE 3 — Devlet ormanlarile boş arazi
de muayyen bir kıta dahilindeki yabani zeytin
leri aşılamak isteyenler, istedikleri parçanm 
hudud ve mevkiini ve bu kanunun tayin eyle
diği şartlar dahilinde imar edeceğini bildiren 
bir arzuhal ile arazinin aid olduğu kazanın en 
büyük mülkiye memuruna müracaat eder. Bun
lara müracaat tarihini gösterir birer ilmühaber 
verilir. 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabani zeytin 
ağaçlarını aşılamağa talib olacakların, aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi 
edilen bu sahalar-orman mefhumu haricinde ka
lır. Talihler yerine göre vekâletin tayin edeceği 
müddetler zarfında ve vereceği direktifler dai
resinde aşılama ve temizlemeği yapanlara zey
tin bakım teşkilâtı marifetile mahallin en bü
yük mülkiye memuru tarafmdan tapu verilir. 

Aşılanıb yerinde kalacak zeytinliklerin te
mizlenmesinden çıkan odun ve kereste ve saire 
kendisine aid olub bunlar, zeytin bakım memu
rundan parasız alacağı bir vesika ile dışan çı
karılır. 

MADDE 5 — Zeytin teşkilâtmm kurulma
dığı sahalardaki yabani zeytin ağaçlarmm aşı-
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ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DE&ÎŞTlRİŞl 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattıril-
ması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 
desi aynen 

Ziraat encümeninin 1 nci mad-

MADDE 2 — Devlet ormanları içinde bulu
nan ve aşılı hale getirilecek olan bütün yabani 
zeytinliklerin sahaları orman idarelerile zeytin 
bakım teşkilâtı tarafından müştereken tesbit ve 
ilân olunur. Bunun dışmda kalan Devlete aid 
boş arazideki yabani zeytin sahalarının tesbit 
ve ilânı yalnız zeytin bakım teşkilâtı tarafından 
yapılır. 

MADDE 3 — Ziraat encümeninin 3 ncü mad
desi aynen 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabani zeytin 
ağaçlarını aşılamağa talib olacakların aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde ka
lır. Talihler yerine göre vekâletin tayin edeceği 
müddetler zarfında ve vereceği direktifler dai
resinde aşılama ve temizlemeyi yapanlara zey
tin bakım teşkilâtı marifetile mahallin en bü
yük mülkiye memuru tarafından tapu verilir. 

Aşılanıb yerinde kalacak zeytinliklerin te
mizlenmesinden çıkan odun ve kömürü kereste 
ve saire kendisine aid olub bunlar, zeytin ba
kım memurundan parasız alacağı bir vesika ile 
dışan çıkarılır ve bunlardan hiç bir resim alın
maz. 

MADDE 5 
desi aynen 

Ziraat encümeninin 5 nci mad-

ADLİJE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Zeytinciliğin ıslâhı ve yabanilerinin aşılattırıl-
mast hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — îktısad encümeninin birinci 
maddesi aynen 

MADDE 2 — îktısad encümeninin ikinci 
maddesi aynen 

MADDE 3 -
maddesi aynen 

îktısad encümeninin üçüncü 

MADDE 4 — Bu sahalarda yabani zeytin, 
ağaçlarım aşılamağa talib olacakların aşılaya
cakları mikdar kendilerine tevzi olunur. Tevzi 
edilen bu sahalar orman mefhumu haricinde ka
in*. Talihlerden yerine göre vekâletin tayin ede
ceği müddetler zarfında ve vereceği direktifler 
dairesinde aşılama ve temizlemeyi yapanlara 
zeytin bakım teşkilâtının müzakeresi üzerine 
mümessilin en büyük mülkiye âmiri tarafından 
tapu verdirilir. Aşılanıb yerinde kalacak zey
tinliklerin temizlenmesinden çıkan odun ve kö
mür, kereste ve saire temizleyene aid olub bun
lar zeytin bakım memurundan parasız alınacak 
bir vesika ile dışarı çıkardır. Bunlardan hiç bir 
resim alınmaz. 

MADDE 5 — îktısad encümeninin beşinci 
maddesi aynen 
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yabani zeytinlerin aşılanması işleri zeytin bakım 
teşkilâtının murakabe ve direktifi altında mahal
linin askerî makamlarınca yaptırılır, 

MADDE 6 — Devlet malı zeytinliklerden 
aşılanmak üzere bir şahsa veya şirkete verilecek 
yabani zeytinlik sahası bir hektardan aşağı ve 20 
hektardan yukarı olamaz. Ancak aldığı sahayı ni
zamname İle tayin edilecek müddet içinde mah
suldar hale getirenlere müracaatları takdirinde 
ayni mikdarda yeni parçalar verilir. Bu tevzi
atta toprak sahibi olmayanlar ile küçük çiftçi
ler tercih olunur. 

MADDE 7— Yabani zeytinliklerde hektar ba
sma 100 ağaç hesabile bir hektar ve bir hektardan 
yukan sahanın ağaçlarını aşılı bir hale getir
meği teahhüd edenlere Ziraat bankasınca on beş 
sene müddetle aşı ve timar masrafları için biri 
aşıdan evvel, diğeri aşıdan sonra olmak üzere 
iki defada hektar basma 100 lira ikraz edilir. 

MADDİ! 8 — Bankaca ikraz edilecek paranm 
birinci kısmı arazi tamamen temizlenıb delicele
rin aşılanmağa elverişli bir hale getirildiği hak
kındaki zeytin bakım memuru raporuna müste
niden, ikiışci kısmı da yapılan aşmın % 90 mu
vaffak olcjuğu yine memur raporiie tesbit edil
mek şartil# aşmm tatbikinden bir sene sonra ve
rilir. 

MADDE 9 — Aldığı arazi parçasını açıb 
deliceleri aşıya hazır bir hale getirerek Ziraat 
bankasında ilk taksiti alıb da o mevsimde aşı 
işini bitirmeyenlerden aldıkları para faizile be
raber icra ve iflâs kanunu hükümleri dairesin
de iıtirdaol olunur. 

MADDİ! 10 — Aşılı zeytinliklerin bakım iş
leri için zeytin müstahsillerine mahsulün satış 
mevsiminde ödenmek üzere Ziraat bankasınca kı
sa vadeli ikraz yapılır. 

Zr. E. 

lanması için vaki olacak talebler üzerine mahal
lin bağlı bulunduğu kaza, yoksa vilâyet ziraat 
ve orman idarelerinin birlikte hazırlayacakları 
rapor üzerine mahallin en büyük mülkiye me
muru tarafından bu kanun hükümleri dairesin
de aşılama müsaadesi ve müddeti zarfında aşı
layanlara tapusu verilir. 

MADDE 6 — Devlet ormanları işinde ve 
dışmdaki yabani zeytin ağaçları ya yerlerinde 
aşılattırılarak veya zeytinlikte aşılattırılmak 
üzere yabani halinde yeni kurulacak zeytinlikle
re naklolunur. Bu işlere aid müsaade zeytin ba
kım teşkilâtına dahil memurun teklifi üzerine 
mahallin orman idaresince ayrıca keşfe lüzum 
gösterilmeksizin derhal verilir. Nakledilen fi
danlardan bir gûna resim almmaz. 

MADDE 7 — Birinci derece askerî memnu 
mmtakalarda bulunan aşılı zeytinlerin bakım, 
yabani zeytinlerin aşılanması işleri zeytin bakım 
teşkilâtının vereceği talimat altmda mahallin 
askerî makamlarınca yaptırılır. 

MADDE 8 — Devlet malı zeytinliklerden aşı
lanmak üzere bir şahsa veya şirkete veya köyler 
manevî şahsiyetlerine verilecek yabani zeytin
lik sahası 20 hektardan yukarı olamaz. Ancak 
aldığı sahayı vekillikçe tayin edilecek müddet 
içinde mahsuldar hale getirenlere müracaatları 
takdirinde aynı mikdarda yeni parçalar-verilir. 
Bu tevziatta evvelâ toprak sahibi olmayanlar 
sonra en yaka köylüler ile küçük çiftçiler ter
cih olunur. 

MADDE 9 — Yabani zeytinliklerde hektar 
basma en az yüz ağaç hesabile bir hektar ve bir 
hektardan yukan sahanm ağaçlarını aşılı bir 
hale getirmeyi taahhüd edenlere Ziraat banka
sınca ve on beş sene müddetle aşı ve tımar mas
rafları için biri aşıdan evvel, diğeri aşıdan son
ra olmak üzere iki defada hektar basma yüz lira 
ikraz edilir. 

MADDE 10 — Bankaca ikraz edilecek para
nm birinci kısmı arazi tamamen temizlenip deli 
çelerin aşılanmağa elverişli bir hale getirildiği 
hakkındaki zeytin bakım memuru raporuna 
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MADDE 6 
desi aynen 

Ziraat encümeninin 6 ncı mad-

MADDE 7 — Ziraat encümeninin 7 nci mad
desi aynen 

MADDE 8 — Devlet malı zeytinliklerden aşı
lanmak üzere bir şahsa veya şirkete veya köylü
ler manevî şahsiyetlerine verilecek yabani zey
tinlik sahası yirmi hektardan yukarı olamaz. 
Ancak aldığı sahayı vekâletçe tayin edecek müd
det içinde mahsuldar hale getirenlere müracaat
ları takdirinde ayni mikdarda yeni parçalar ve
rilir. Bu tevziatta evvelâ toprak sahibi olma
yanlar sonra en yakm köylüler ile küçük çiftçi
ler tercih olunur. 

MADDE 9 
desi aynen 

Ziraat encümeninin 9 ncu mad-

MADDE 10 
maddesi aynen 

Ziraat encümeninin 10 ncu 

Ad. E. 

MADDE 6 — tktısad encümeninin altıncı 
maddesi aynen 

MADDE 7 — îktısad encümeninin yedinci 
maddesi aynen 

MADDE 8 — îktısad encümeninin sekizinci 
maddesi aynen 

MADDE 9 — îktısad encümeninin dokuzun
cu maddesi aynen 

MADDE 10 — tktısad encümeninin onuncu 
maddesi aynen 
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MADDE 11 — Muayyen kıtadaki zeytinlik
lerde toprak ve ağaçlar ayrı ayrı hakikî veya, 
hükmî şahıslara aid olduğu takdirde arazinin 
kıymeti yüksek ise toprak sahibine, ağaç kıymeti 
daha fazla ise zeytinlerin sahibine diğerinin ma
lını satm alması teklif edilir. Her iki taraf da 
reddettikleri takdirde arazi Hükümetçe kıymet
lerine nazaran aralarında taksim edilerek tapu
ya bağlanır. , j 

MADDE 12 — Zeytinliklere başı boş hay
van bırakmak ve otlama maksadile hayvan sok
mak ve zeytin sahalarında ağıl yapmak memnu
dur. Zeytinliklerde çift sürme veya nakliyatta 
kullanılan hayvanata iş esnasında ağızlık takıl
ması mecburidir. Bu hükme riayet etmeyenler 
belediye veya köy ihtiyar heyetleri zabıta me
murları ve zeytin bakım teşkilâtına dahil me
murlar tarafından tutulan zabıt varakası üzeri
ne 5 - 60 liraya kadar hafif para cezasına mah
kûm edilirler. Bu hususta tutulan zabıt varaka

ları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. 

MADDE 13 — 500 ağaçtan aşağı olmamak 
üzere yabani zeytin aşılayanlara veya aşüı zey
tinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Zi
raat Vekâletince takdir edilecek mikdarda nak
dî mükâfat verilir. 

MADDE 14 — Fennî budama aletlerile aşı 
takrmlarmm zeytin müstahsilleri arasmda ya
pılabilmesi için budama ustalarile ehil müstah
sillere Ziraat vekâletince meccanen budama aşı 
takımı ve levazımı verilebilir. 

JS. 

Zr. E. 
müsteniden, ikinci kısmı da yapılan aşmm yüz
de doksan muvaffak olduğu yine memur raporile 
tesbit edilmek ve başkaca teminat aranmamak 
şartüe aşmm tatbikmdan bir sene sonra verilir. 

MADDE 11 — Aldığı arazi parçasını açıp 
deliceleri aşıya hazır bir hale getirerek Ziraat 
bankasından ilk taksiti alrpta o mevsimde aşı 
işini bitirmeyenlerden aldıkları para faizile be
raber icra ve iflâs kanunu hükümleri dairesinde 
istirdad olunur. 

MADDE 12 — Aşılı zeytinliklerin bakım iş
leri için zeytin müstahsillerine mahsulün satış 
mevsiminde ödenmek üzere Ziraat bankasınca 
kısa vadeli İkraz yapılır. 

MADDE 13 — Muayyen kıtadaki zeytinlik
lerde toprak ve ağaçlar ayrı ayrı hakikî veya 
hükmî şahıslara aid olduğu takdirde arazinin 
kıymeti yüksek ise toprak sahibine, ağaç kıyme
ti daha fazla ise bunun sahibine diğerinin malım 
satm alması teklif edilir. Her iki taraf da red
dettikleri takdirde arazi Hükümetçe kıymetleri
ne nazaran aralarında taksim edilerek tapuya 
bağlanır. 

MADDE 14 — Zeytinliklere deve ve keçi 
| sokulması ve başıboş hayvan bırakılması 

ve otlama maksadile hayvan sokulması ve zey
tin sahalarında ağıl yapılması yasaktır. Zey

tinliklerde çift sürme veya nakliyatta kullanılan 
hayvanata iş esnasında ağızlık takılması mec
buridir. Bu hükme riayet etmeyenler belediye 
veya köy ihtiyar heyetleri zabıta memurları ve 
zeytin bakım teşkilâtına dahil memurlar tara
fından tutulan zabıt varakası üzerine beş lira
dan altmış liraya kadar hafif para cezasma mah
kûm edilirler. Bu hususta tutulan zabit varaka
ları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. 
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MADDE 11 — Ziraat encümeninin 11 nci 
maddesi aynen 

MADDE 12 — Ziraat encümeninin 12 nci 
maddesi aynen 

MADDE 13 — Ziraat encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen 

• MADDE 14 — Ziraat encümeninin 14 ncü 
maddesi aynen 

Ad. E. 

MADDE 11 — Aldığı arazi parçasını açıp 
deliceleri aşıya hazır bir hale getirerek Ziraat 
bankasından ilk taksiti alıpta o mevsimde aşı 
işini bitiremiyenlerden bankadan aldıkları pa
ra faizile beraber, bankanın ziraî alacaklarının 
tahsil yolundaki usulüne tevfikan istirdad olu
nur. 

MADDE 12 
maddesi aynen 

İktısad encümeninin on ikinci 

MADDE 13 — İktısad encümeninin on üçün-
cümaddesi aynen 

MADDE 14 — İktısad encümeninin on dör
düncü maddesi aynen 
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MADDE 15 — Ziraat vekaleti tarafından ve
rilecek talimatname dairesinde zeytinliklerde 
bakım işlerini vaktinde yapmayan zeytinciler
den 1000 ağaca kadar 5 - 25,1000 - 5000 ağaca 
kadar 25 - 50 ve 5000 den fazla ağacı olanlardan 
50 . 100 lira hafif para cezası alınır. 

MADDE 16 — Alelûmum el, hayvan veya 
makine kuvvetile işleyen yağhane, fabrikala
rında ve salamura zeytinciliğinde yüksek vasıf
lı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi istihsal 

edebilmek için alınması lâzrmgelen tedbirleri ta
yin, tatbik ve bunlara aid bilcümle hususatı 
alakadarlarına yaptırmağa Ziraat vekâleti sa
lahiyetlidir. Ancak tktısad vekâleti lüzum gör
düğü takdirde yağhane ve fabrikalarını sanayi 
müfettiş ve miihendislerile murakabe ettirebilir. 
Mühendis ve müfettişler raporlarının birer sure
tini Ziraat vekâletine de verirler. 

Bu müesseseler iş kanunu hükümlerine tâbi 
oldukları gibi gayri sıhhî müesseseler meyanm-
da olan bu imalâthanelerin açılması ve muraka
besi hakkında umumî hrfzıssıhha kanununun hü
kümleri ayrıca tatbik olunur. 

MADDE 17 — Yeniden fabrika kuracak ve
ya mevcud yağhane ve fabrikalarını Ziraat ve
kâletinin direktifi altmda tadilen ıslâh edecek 
müteşebbislere müracaatları halinde Ziraat ban
kası tarafından beş sene vade ile tesis ve ıslâh 
kredisi verilir. 

MADDE 18 — Ziraat vekâletinden verilecek 
talimat dairesinde yağhane ve fabrikalarını ta
dil ve ıslâh eylemeyenlerle yağhane ve fabrika

larında almması kendilerine tebliğ edilen ted
birleri vaktinde yapmayan yağhane ve fabrika 
sahihlerinden 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

MADDE 19 — İşbu kanunda yazılı suçlar
dan dolayı muhakeme icrası sulh hâkimlerine 
mevdudur. Bu davalar ceza mahkemeleri usulü 
kanununun 7 nci Mtabmm 1 nci faslmdaM hu
susî mahkeme usulüne tevfikan rüyet edilir. 

1 4 -
2r. JS. 

MADDE 15 — Beş yüz ağaçtan fazla olma
mak üzere yabani zeytin aşılayanlara veya aşılı 
zeytinlerinin bakım işlerini en iyi yapanlara Zi
raat vekâletince takdir edilecek mikdarda nakdî 
mükâfat verilir. 

MADDE 16 — Fennî budama aletlerile aşı 
takımlarının zeytin müstahsilleri arasmda yayı
labilmesi için budama ustalarile ehil müstahsil
lere Ziraat vekâletince meccanen budama aşı 
takımı ve levazımı verilebilir. 

MADDE 17 — Ziraat vekâleti tarafından 
verilecek talimatname dairesinde zeytinliklerde 
bakım işlerini vaktinde yapmayan zeytinciler
den bin ağaca kadar beş liradan yirmi beş lira
ya, bin ağaçdan beş (bin ağaca kadar yirmi beş 
liradan elli liraya ve beş binden fazla ağacı 
olanlardan elli liradan yüz liraya kadar hafif 
para cezası almır. 

MADDE 18 — Dördüncü madde hükmüne 
göre verilen müddet zarfmda aşılama ve temiz
leme işleri yapılmamış olursa verilen mezuniyet 
sakit olur ve saha geri almır. Aşılama ve temiz
leme vesilesile taleb ettiği sahadan elde ettiği 
odun, kömür ve saire tazmin ettirilir. 

MADDE 19 — Alelusul el, hayvan ve maki
ne kuvvetile işleyen yağhane, fabrikalarından 
ve salamura zeytincilinğinde yüksek vasıflı zey
tin yağı ve salamura zeytin tanesi istihsal edile
bilmek için almması lâzrmgelen tedbirleri ta
yin, tatbik ve bunlara aid bilcümle hususatı alâ
kadarlarına yaptırmağa Ziraat vekâleti salâhi-

I yetlidir. Ancak tktısad vekâleti lüzum gördür 
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MADDE 15 — Ziraat encümeninin 15 nci 
maddesi aynen 

V 

MADDE 17 — Yapılacak nizamname daire
sinde zeytinliklerde bakım işlerini vaktinde yap
mayan zeytincilerden bin ağaca kadar beş lira
dan 25 liraya, bin ağaçtan beş bin ağaca kadar 
25 liradan 50 liraya, beş binden fazla ağacı olan
lardan 50 liradan 100 liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

MADDE 18 — Ziraat encümeninin 18 nci 
maddesi aynen 

MADDE 19 — Alelûmum el, hayvan ve ma
kine kuvvetile işleyen yağhane, zeytinyağı fab
rikalarında ve salamura zeytinciliğinde yüksek 
vasıflı zeytinyağı ve salamura zeytin tanesi is
tihsal edilebilmesi için almması lâzımgelen ted
birleri tâyin, tatbik ve bunlara aid bilcümle hu-
susatı alakadarma yaptırmağa Ziraat vekâleti 
salahiyetlidir. Ancak tktısad vekaleti lüzum gör-

,(S. Sa; 

MADDE 15 — tktısad encümenininin on be
şinci maddesi aynen 

MADDE 17 — tktısad encümeninin on ye
dinci maddesi aynen 

MADDE 18 — tktısad encümeninin on seki
zinci maddesi aynen 

MADDE 19 — tktısad encümeninin on do
kuzuncu maddesi aynen 

yısı : 56 ) 

MADDE 16 
maddesi aynen 

Ziraat encümeninin 16 nci MADDE 16 — tktısad encümeninin on altmcı 
maddesi aynen 
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MADDE 20 — Aşılı zeytinliklerin veriminin 
artırılması, yabani zeytinliklerin aşılattırılarak 
mahsuldar hale getirilmesi ve yeniden zeytin
likler kurulması ve zeytin yağcılığı ile salamu
ra zeytinciliğin murakabesi için Ziraat vekâleti 
zeytin bakım işleri adı ile bir teşkilât vücuda 
getirir. Bu teşkilâtın ücret ve tahsisatı Ziraat 
vekâleti bütçesine ilâve edilir. 

MADDE 21 — Zeytin ve zeytin yağı standar
dı işinde îktısad vekâletinin talebile zeytin ba
kım teşküâtma daimî vazife verilebilir. 

Memleket dahilinde gida olarak kullanılacak 
zeytin yağlarının evsaf ve şartlarının tayininde 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin muta-
leası almır. 

MADDE 22 — Bu kanun ile tayin edilen iş
lerin ne suretle tatbik olunacağı bir nizamname 
ile belli edilecektir. 

Zr. E. 

ğü takdirde yağhane ve fabrikalarını sanayi 
müfettiş ve mühendislerile murakabe ettirebi
lir. Mühendis ve müfettişler raporlarmm birer 
suretini Ziraat vekâletine verirler. 

MADDE 20 — Zeytinlik içinde yağhane ve
ya fabrika inşa eylemek, Ziraat vekâletinden 
mezuniyet almağa mütevakkıftır. Aksi takdir
de inşa olunan yağhane işlettirilemez. 

• MADDE 22 — Yeniden fabrika kuracak ve
ya mevcud yağhane ve fabrikalarını Ziraat vekâ
letinin direktifi altmda tadilen ıslâh edecek 
müteşebbislere müracaatları halinde tesis ve ıs
lâh için Ziraat bankası tarafından uzun vadeli 
kredi açüır. 

MADDE 23 — Ziraat vekâletinden verilecek 
talimat dairesinde yağhane ve fabrikalarında 
almması kendilerine tebliğ edilen tedbirleri ve
rilecek müddet zarfmda yapmaya yağhane ve 
fabrika sahiblerinden beş yüz liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

MADDE 24 — tşbu kanunda yazılı suçlar
dan dolayı muhakeme icrası sulh hâkimlerine 
mevdudur. Bu davalar ceza mahkemeleri usu

lü kanununun 7 nci Mtabmm birinci faslmdaki 
hususî muhakeme usulüne tevfikan rüyet edilir. 

MADDE 25 — Aşılı zeytinliklerin veriminin 
arttırılması, yabani zeytinlikleri aşılattırılarak 
mahsuldar hale getirilmesi yeniden zeytinlikler 
kurulması ve zeytin yağcılığı ile salamura zey
tinciliği murakabesi için Ziraat vekâleti zey-. 
tin bakım işleri adı ile bir teşkilât vücude geti
rir, bu teşiklâtm ücretle tahsisatı Ziraat vekâ
leti bütçesine ilâve edilir. 

MADDE 26 — Zeytin ve zeytinyağı standardı 
için de îktısad vekâletinin talebi il& zeytin ba
kım teşkilâtına daimî vazife verilebilir. 

Memleket dahilinde gıda olarak kullanılacak 
zeytinyağlarının evsaf ve şartlarını tayininde-
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletinin müta-
leası almır. 

.( S. Sayısı : 56 ) 
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düğü takdirde yağhane ve zeytinyağı fabrikala
rını sanayi müfettiş ve mühendislerile murakabe 
ettirebilir. Mühendis ye müfettişler raporlarmm 
birer1 suretini Ziraat vekâletine de verirler. 

MADDE 20 
maddesi aynen 

Ziraat encümeninin 20 nci 

MADDE 21 — Yeniden fabrika kuracak 
veya mevcud yağhane Ve zeytinyağı fabrikaları
nı Ziraat vekâleti direktifi altmda tadilen ıslah 
edecek müteşebislere müracaatları halinde te
sis ve ıslah için Ziraat bankası tarafmdan uzun 
vadeli kredi açılır. 

MADDE 22 — Yapılacak nizamname hüküm
leri dairesinde yağhane ve yağ fabrikalarında 
almması kendilerine tebliğ edilen tedbirleri ve
rilecek müddet zarfmda yapmıyan yağhane ve 
fabrika sahihlerinden 500 liraya kadar ğır pa
ra cezası alınır. 

'MADDE 23 — Ziraat 
maddesi aynen 

encümeninin 24 ncü 

MADDE 24 — Ziraat encümeninin 25 
maddesi aynen 

ncı 

MADDE 25 — Zeytin ve zeytinyağı standar
dı içinde İktısad vekâletinin talebi ile zeytin 
bakım teşkilâtına daimî vazife verilebilir. 

Ad. E. 

MADDE 20 — İktısad encümeninin yirminci 
maddesi aynen 

MADDE 21 — Yapılacak nizamnamesi hü
kümleri dairesinde yağhane ve yağ fabrikaların
da almması kendilerine tebliğ edilen tedbirleri 
verilen müddet zarfmda tatbik etmeyen yağha
ne ve fabrika sahihlerinden on liradan iki yüz 
liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 22 — İşbu kanunda yazılı suçlar
dan dolayı muhakeme icrası sulh mahkemeleri
ne aiddir. 

MADDE 23 — tktısad 
dördüncü maddesi aynen 

encümeninin yirmi 

MADDE 24 — tktısad 
beşinci maddesi aynen 

encümeninin yirmi 

? * * 

(S. Sayısı ; 56) 



MADDE 23 — Yabani ağaçlarm aşılanması 
hakkındaki 1528 sayılı kanunun zeytine aid olub 
da bu kanuna aykırı olan hükümleri mülgadır. 

MADDE 24 — Bu kanun hükümleri Resmî 
gazetede basıldığı günden itibaren yürümeğe 
başlar. 

MADDE 25 — Bu kanun hükümlerini Zi
raat, Adliye, Dahiliye ve tktısad vekilleri yeri-
ne ketirir. 

7 - V - 1937 
Bş. V. V. •Ad. V. 

Dr. fi. Saydam Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 
S. î . M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

m. v, 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Ali Bana Turlum 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 
F. Ağralı 

tk. V. 
C. Bay ar 
Zr, V. 

Muhlis Hr İçmen 

18 -
Zr. E. 

MADDE 21 — Yabani ağaçlarm aşılanması 
hakkındaki 1528 saydı kanunun zeytin agucöta 
aid olan hükümleri mülgadır. 

MADDE 27 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 28 — Bu kanun hükümlerini Zira
at, Adliye, Dahiliye ve Iktısad vekilleri yerine 
getirir. 

O.S. S^pm : 9*} 
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MADDE 26 — Ziraat encümeninin 21 nci' 
maddesi aynen 

MADDE 27 — Ziraat encümeninin 27 nci 
maddesi aynen 

MADDE 28 
maddesi aynen 

— Ziraat encümeninin 28 nci 

Ad. E. 

MADDE 25 — Yabani ağaçların aşılanması 
hakkındaki 1528 numaralı kanunun yabani zey
tin ağaçlarının aşılanması ve ıslâhı hakkındaki 
hükümleri mülgadır. 

MADDE 26 — îktısad 
yedinci maddesi aynen 

encümeninin yirmi 

MADDE 27 — Bu kanun hükümlerini Adliye, 
Dahiliye, Îktısad, ve Ziraat vekilleri yerine ge
tirir. 

M ' « • » 

; S. Sayısı : 56) 





S. Sayısı: 57 
Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
1624 sayılı kanunla bu kanunun bazı hükümlerini deği
ştiren 3406 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (I 1176) 

T. C. 
Başvekâlet 9 - I - 1939 

Karalar müdürlüğü 
Sayı : 6/170 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı kanunla bu kamımın bazı 
maddelerini değiştiren 3406 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında Dahiliye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 5 - I - 1939 tarihli toplantısında tadilen Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Mucib sebebler 4 

Türkiye Cümlıuriyeti Devlet teşkilatındaki amme hizmetinin en mühim ve en şümullü kısmı Da
hiliye vekâletine tevdi edilmiştir. İşlerinin selâmet ve sürati noktasından vekâlet, merkez teşkilâ
tında bu kanunla bazı değişiklikler yapmak zaruretinde kalmıştır. 

1 — Başta ammenin selâmet ve emniyet ve asayişi olduğu hâlde memleketin medenî ümran ve 
hayatî ihtiyaçlarını tatmin ve köylülerin refah ve saadetini karşılayacak kalkınmaları temin eden 
hususî idareler, belediye ve köy işleri, tabiiyet ve cemaat kültürü, memleketin passif müdafaası 
gibi Cumhuriyet Devlet teşkilâtında şümullü ve mütenevvi vazifelerile geniş bir faaliyet sahasını 
deruhde etmiş olan Dahiliye vekâletinin işleri; halk mesalihinde kolaylık ve Hükümet işlerinde iyi, 
verimli ve faydalı randıman temin etmek gayesile günden güne çoğaltılan taşra idarî teşkilâtı ve 
192,7 tarih ve. 1164 numaralı kanunla vücude getirilib bilâhare muhtelif kanunlarla tevsi edilen 
umumî müfettişlikler kurumları ve 1937 tarihli ve 320.1 sayılı kanunla memleketin en uzak saha
sına .kadar teşmil edilen emniyet fteşkilâtı dolayısile; daha ziyade ehemmiyet ve vüsat kesbetmiş ve 
Müsteşarın mesul bir yardımcısı olmadan bu işlerin matlub sürat ve selâmetle teminine imkân gö-
rülemiyeceği anlaşılmıştır. 

Maliye ve sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletlerinde olduğu gibi Dahiliye vekâletinde de bir 
müsteşar muavinliği ihdası zarurî görülerek merkez teşkilât kanununun birinci maddesi bu suretle 
tadil ve on bin kuruş muavinlik maaşı merbut cetvele tesbit ve ilâve edilmiştir. 

2 — Cumhuriyetten evvel Devlet teşkilâtının en mühimleri bile ekseriya kanunlarla organize 
edilmediğinden 329 tarihli (Dahiliye merkez teşkilâtı hakkındaki) nizamnamenin tedvinine kadar 
kanunî mahiyeti olmayan mülga Dahiliye nezaretindeki (Idarei umumiyei dahiliye müdürlüğü) 
teşkilâtı bu nizamname ile «kavanin ve nizamatla memurini mülkiyei dahiliyeye mevdu olan ve de-
vairi sairei nezarete taallûku olmayan bilcümle vezaif ve muamelâtı umumiyei idariyenin suveri 
icraiyesini tedkik ve takib ve icabatını tayin ve icra ve bu babda nezaretin diğer nezaretlerle ve 
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vilâyetlerle muhaberei resmiyesini idare ve ifa ile,» vazifelendirilmiş ve bu teşekkül Cumhuri
yete (idarei umumiyei vilâyat) umum müdürlüğü şeklinde intikal etmiş ve (filî sahada, umumî ida
renin tanzimi ve mevcud kavanin ve nizamatın tatbikinin temini, Devletin taşra teşkilâtının ve 
yurdun bütün ihtiyaçlarının vaktinde görülerek tatmini, vali, kaymakam ve nahiye müdürlerine 
verilmiş olan vazifelerin vaktinde ve lâyik oldukları ehemmiyetle başarabilmesi ve yurdun muh
taç olduğu ilerleme hareketlerine daha ziyade hız verilmesi hususlarının temini, muhitin umumî do
rumunun ve idarî vaziyetinin ve idare âmirlerinin de çalışıma kudret ve kabiliyetlerinin tesbiti 
gibi çok önemli işlerde ve hatta emniyet ve asayiş hususlarında Dahiliye vekâleti bu müdüriyet ve 
teşekkülle umumî idareye nâzrm olmuştur.) 

Her fayda ve her iyi neticenin ilmî iş bölümü ile mümkün olacağı hakkındaki esaslı prensiplerin 
verdiği haikikatlere dayanan Cumhuriyet, umumî idarede daha salahiyetli ve ihtisaslı teşekküller 
kurmuş ve emniyet teşkilâtı da lâyik olduğu kıymet ve ehemmiyet verilmek suretile tevsi edilmiş 
ve idarei umumiyedeki istihdaf edilen gayelerde daha kuvvetli organlarla mütekâmil ve ideal neti
celere varılmıştır. 

Bu hakikî durumlar karşısında kuvvetli mânasını kaybeden (idarei umumiye) nin Dahiliye ve
kâletinde umumî müdürlük inisyatifinden uzaklaştığı bihakkın görülerek memurin ve sicil gibi zat 
işleri ve buna müteferri mesalih ve idarî teşkilât, istimlâk, intihab ve vilâyetlerin umumî idare ah
valine aid muamelât ve halkın buna müteallik şikâyet işleri ve vekâletin diğer umum müdürlükleri
nin meşgul olmadığı müteferrik hususatla vekâletin umumî evrakıma aid işler ve levazım işleri şu
beler halinde ve Dahiliye merkez teşkilâtına aid 1624 numaralı kanunla (Vilâyetler idaresi umum 
müdürlüğü) unvanı altında birleştirilmişti. 

Bu günkü vaziyeti ile ilmî mânasını ve taşıdığı unvanın şümullü vazife ve salâhiyetlerini mu
hafaza etmemekte olduğu anlaşılan (Vilâyetler idaresi umum müdürlüğü) teşkilâtı bu kanunla 
lâğvedilerek birinci şubesi memurların sicil ve zat işlerile ve ikinci şubesi teşkilât, intihab, istimlâk 
ve vilâyetlerin idarî ahvali umumiyesi hakkındaki tedkikat ve muhaberata ve neşriyata aid işleri ve 
halkın idarî ve dahiliyeye müteallik vaki olan şikâyetleri takib etmek ve diğer müteferrik işlere aid 
muamelâtla meşgul olmak üzere (Memurin, sicil ve muamelât) umum müdürlüğü ihdas edilmiş ve 
umum müdürlük için bir muavinlik ilâve ve dosya ve evrak bürosu tesis olunmuştur. 

3 -— Vekâletin levazım işlerinin diğer vekâletlerde olduğu gibi müstakil bir müdürlük halinde 
doğrudan doğruya vekâlete bağlanması hem bu işler üzerinde vekâlet makamının vasıtasız bir şe
kilde murakabesini temin etmek hem de matlub sürati yapmak noktasından faydalı ve lüzumlu 
görülmüş olmakla bu kanunla (Levazım müdürlüğü) vekâ\ote bağlanmıştır. 

Birinci şube 
4 — Devlet, teşkilâtında kuvvetli ve umumî bir. (Lüzum) ifade eden «memur» teşkilâtını iyi, 

esaslı ve faydalı kaide ve nizamlara istinad ettirmek amme hizmetini ve Devlet şahsiyetinin otori
tesini emin ve salim olarak temin etmektir. 

Mülga Dahiliye nezaretinde memur işleri Dahiliye memurlarına aid (memurin müdüriyeti) ile 
(sicilli ahval müdüriyeti) unvanı altında iki müdürlük tarafından tedvir edilmekte idi. Millî hü
kümetin teessüsü avanrnda (memurin müdürlüğü) olarak ve bilâhare umum müdürlük halinde 
teşekkül eden bu müdürlük 1452 numaralı teadül kanunu ile (Zatişleri müdürlüğü) unvanını almış, 
1930 senesi haziranında 1624 numaralı kanunla teşkil edilen (Vilâyetler idaresi umum müdürlüğü) 
nün birinci şubesi vazifeleri şümulüne girmiştir. 

A - Sicil bürosu: 
Memurların resmî ve hususî hayatlarının mühim bir plânçosu makamında olması hasöbile sicil 

işlerinin çok Önemli bir düzenle ilmî temellere dayanarak işlemesi lâzımdır. Memurların resmî ha-
yatlarniHi sefahat ve harekâtına aid bütün vesikaları muhafaza eden ve hususî ve resmî hayatlarına 
aid gizli kanaat ve intibaları taşıyan mahrem tezkiyeleri saklıyan sicilin metin ve temiz seciyeli 
ve hususî vasıfları haiz işyarlar tarafından tedvirizaruridir. Adedi günden güne artan Dahiliye sicil 
bürosundaki elyevm mevcud (5950) sicil üzerinde işlemek, bunları en ilmî esaslara istinaden islâh 

( S. Sayısı : 57 ) 



_ â -
Ve tanzim tedbirlerini düşünmek ve yapmak memrların tayin, nakil, askerlik, terfi, tecziye, üiö-
zuniyet ve infikâk gibi zatişlerine aid harekât ve muamelâtî kayid ve vesaikini celbt tasnif, tesbit 
ve (muhafaza etmek, tekaüd ve yetim maaşlarına aid hizmet müddetlerini hesablamak: ve tekaüd. 
müddetlerini daima hesab ve takib etmek, terfi durumlarına esas olacak kıdem vaziyetlerini ted
kik ve tanzim ve neşretmek gibi bir çokları görgü, ihtisas işleri olan bu büroda mevcud kadro ile bu 
şümullü işde istenilen ; düzen ve çabukluğun yapılamadığı senelerin teerübesile anlaşılmıştır. 
Tayin salâhiyeti vilâyetlere aid olan dahiliyenin mikdarı (2345) e baliğ olan tâli memurlarına aid 
siciller merkeze gönderilmemektedir. Dahiliye meslekine intisab etmiş ve edecek olanların sicil ve 
umumî ahvali merkezde toplu bir halde bulundurularak bunların durumları hakkında ve icabında 
yeniden ve başka vilâyetlere nakil veya tayinlerinde tayin salâhiyeti olan vilâyetlere rehberlik 
yapmak ve memur olmak sıfatı nezolunanlarda da vilâyetleri ve alâkadar makamları tenvir etmek 
çok lâzım ve zarurî görülmüş ve tekaüd, askerlik, harcırah, açık ve vekâlet emri maaşı gibi işlerde 
bu memurların seyrü hareketlerini ıgösterecek olan sicillerinin birer suretinin sicil bürosuna getirttil-
mesine katği bir lüzum hâsıl olmuş ve bu kanunla da zatişleri şube müdürlüğüne bu vazife tahmil 
edilmiştir. 

Daha az faaliyet sahasında bulunan emsali vekâletlerin sicil bürolarındaki memur ve kadrodan 
çok noksan olduğu görülen ve bu kanunla yeni vazifeler tahmil ve iş sahası genişletilen vekâletimiz 
sicil bürosu için yine bütçe durumu da göz önünde tutularak cetvelde tesbit edilen memurların ilâ
vesi zarurî bulunmuştur. 

B - Muamelât bürosu: 
Tayin, nakil, terfi, tecziye, mezuniyet işlerine aid muamelelerde idarî lüzum ve kanunî dü* 

rumlara göre tedkikat yapmak ve encümen işlerini hazırlamak ve inzibat komisyonuna aid işleri 
tedkik ve komisyona kâmil bir şekilde arzetmek, encümen ve komisyon kararlarını yazmak ve 
icab eden kararnameleri tanzim ve memurlara aid tahkikat seyrü sefahatini takib etmek ve memur
ların zat işlerine aid dosyaları tertib ve buna müteferri evrakı muhafaza etmek ve birinci şubeye 
gelen ve buradan yazılan muhaberatın kaydini tutmak gibi işlerle uğraşmakta ve bilhassa mahrem 
hususata aid muamelât bu kısımdan geçmekte olduğundan işin çokluğu ve ehemmiyeti ile mütenasib 
bir vaziyete ifrağı zarureti düşünülmüştür. 

O — Tahakkuk bürosu: 
Dahiliye vekâleti memurlarının maaş, ücret, harcırah, tedavi ve yol masraf ma aid tahsisat ve 

maaş kayid defterlerinin tanzim ve kaydı, Dahiliyeye aid bilûmum memurların kadro defterlerile 
kadroarınm tanzim ve mahalline irsali ve harcırah işlerinin ifa ve ikmali, idarî davalar, vekâlet 
emri, açık maaşları, hasta memurların tedavi ve yol masraflarına müteallik muamelelerinin ikmali 
ve düyun işleri ve bütçe ihzarı gibi diğer vekâletlere nazaran kemiyet itibardile daha çok ve şümul
lü işlerle meşgul olmasına rağmen şimdiye kadar çok az bir kadro ile bu işleni başarmak iztira-
rında kalınmış ve ihtisas işi olan bu bürodaki işlerin gereken sürat ve tekemmülünün temini için 
cetvelde tesbit olunan kadronun ilâvesi çok zarurî görülmüştür. 

D —Tahs is bürosu: 
Bu büronun da işleri günden güne çoğalmaktadır. 1930 senesinde meriyet mevkiine giren 1683 

numaralı kanun, bir 'çok mütekaid ve. yetim maaşı işlerini 325 tarihli mülkiye tekaüd kanununa na
zaran memurlara daha bariz hak bahşetmek suretile yapılmasını temin etmiş ve bu suretle tekaüdlüğe 
aid işler bir az daha artmıştır. 1520 numaralı kanuna göre alâkalan kesilen memurlann kısmı aza
mini Dahiliye memurları teşkil ettiği gibi 2070 numaralı kanun da vekâletin bu bürosuna bir çok 
muameleler tahmil etmektedir. 2169 numaralı Dahiliye memurlarına aid tahdidi sin kanunu tahsis iş
lerini fazlalaştırdığı gibi 2097 ve 2264 numaralı kanunlarla bilûmum belediyeler ile vilâyetlerin hu 
susî bütçelerinden maaş alan memurların tekaüd ve yetim maaşı işlerini vekâletimizin tahis büro
suna tahmil etmiş ve bu suretle yukarıda arzedilen kanunlardan evvelki vaziyete göre işler 
hemen hemen üç misli nisbetinde artmıştır. Halen yalnız istanbul belediyesinin vekâletçe tedkik 
ve tasdik edilmekte bulunan tekaüd ve yetim maaşı işleri her hangi bir vekâletin umumî te
kaüd Ye yetim muamelâtına tekabül edecek mahiyet ve kemmiyette olduğu gibi Dahiliye memuru 
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olmayan ve fakat mensub oldukları vekâlet veya müstakil umum müdürlüklerin lâğvi dolayi-
sile her hangi bir vekâlete bağlılığı kalmayan memurların tekaüd ve yetim muameleleri de vekâ-
letimizce yapılmaktadır. 

Amme işlerine faal hayatını vakfedib de istirahate çekilmek zaruretinde kalan memurların teka
üd ve yetimlerine aid tahsis işlerinin en süratli ve salim bir netice ile sonlandırılmasına şimdi ça
lıştırılan ıtç memurla imkân bulunmadığından bütçe durumunu göz önünden ayırmayan vekâletimiz 
zarurî bir ihtiyaç olan bu büronun imkân nisbetinde asgarî bir had ile tedvirini temin zımnında kad
rosunu zarurî bir nisbette tezyıd istirarmda kalmıştır. 

ikinci şube 
5 — Vilâyet idaresi kanunu ile Dahiliye memurları kanununun umumî idareye aid kısımlarının ve 

2311 numaralı gayrimenkule vaki müdahale ve tecavüzün define dair olan kanunun ve umumî 
idareyi ilgilendiren diğer idarî kanunların düzgünlük ve çabuklukla tatbiki gibi mühim idare 
işleri ve mülkî teşkilât, saylav seçimi, neşriyat, kütüphane ve umumî müfettişlik ve vilâyetlerin 
umumî ahval ve vaziyet ve çalışmalarına, aid aylık, senelik devir ve teftiş raporları ve mül
kiye müfettişlerinin umumî idareye aid teftiş ve tenkid lâyihaları, millî bayramlar ve merasim, 
menafii umumiyeye aid istimlâk, cemi ianat, umumî idareye aid şikâyet ve dileklere müteallik 
işlerle vekâletten tevdi edilecek diğer müteferrik işleri yapmakla mükellef olan bu şubenin hali hazır 
kadrosu ile arzedilen işlerin bir çokları lâyikile tedkik ve tedvir edilememekte ve bu yüzden idarî mu
amele ve hareketlerin inceliklerine lâyikile nüfuz edilememek suretile icab eden sürat ve verim te
min olunamamaktadır. 

Bu şubeye senede vasatî 11500 aded iş gelmekte olup bunlardan bir çokları saatlerce ve hattâ gün
lerce tedkike tâbi tutulması zarurî görülmektedir. Aded itibarile bu kadar çok ve mahiyet itibarile 
de derin incelemelere muhtaç olan bu işlerin lâyik olduğu ehemmiyet, çabukluk ve düzgünlükle tedvir 
edilebilmesi için teklif edilen kadronun aynen kabul buyurulması zarurî bulunmaktadır. 

Levazım müdürlüğü 
6 — Umumî müfettişliklerin idare masraflarile Dahiliyenin vilâyetlerdeki teşkilâtına aid mefru

şat, demirbaş, tenvir ve teshin, müteferrika, kırtasiye ve defatir ve evrakı matbua ve icar bedelleri, 
ücretli muhabere ve bunlara müteferri masraflarla merkeze aid elektrik ve telefon tesisatı ve vekâlet 
binasının tanzimi, tamiri ve inşa ve temizliği için lüzumu olan malzemeyi ve vekâlet dairelerine bas
tırılacak defatir ve evrakı matbua, kırtasiye ve mefruşat, müteferrika ve saireye müteallik vekâletin 
bütün ihtiyaçlarını temine matuf• mubayaa ve satın alma komisyonuna ve eksiltme ve ihale işlerine 
müteferri hususatın ifa ve intacı ve bütçe mucibince verilen tahsisatın tesbit ve tevzii ve kayidlerinin 
ve daimî kontrolünün yapılması gibi levazım işler ile bütün vilâyetlerin ve merkezin Dahiliyeye aid 
ayniyat muamele ve muhasebesinin düzenini temin edebilmek için bu kanunla vekâlete bağlanması 
tesbit edilen levazım müdürlüğünün kadrosunun bağlı cetveldeki mikdara iblâğı zarurî görülmüş ve 
1, 2, 3, 4, 5, 6, maddelerde arz ve tavzih edilen icab ve zaruretlere binaen bağlı kanun lâyihası hazır
lanmış ve cetvellerile birlikte sunulmuştur. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

t. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/1176 
Karar No. 10 

17-1-1939 

Yüksek Reisliğe 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunun bazı maddeleri üzerinde de
ğişiklikler yapılması için Dahiliye vekâletince ha
zırlanarak îera Vekilleri Heyetinin 5 - I - 1939 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan lâyihanın gönderildiğini ihtiva eden 
9 - I - 1939 tarihli Başvekâlet tezkeresi, Dahiliye 
vekili hazır bulunduğu halde Encümende okundu. 

Lâyiha, vekâlet kadrosuna bir « müsteşar mu
avini » ilâve edilmesi ve vilâyetler idaresi teşki
lâtına, kısmen mahallî idareler teşkilâtından na
kil ve kısmen yeni ilâve ve kısmen de levazım iş
lerine aid vazifenin, tefrik edilmesi suretile tadilât 
yapılması teklifini ihtiva etmekte olduğu anla
şıldı ve icabı müzakere olundu; şöyle ki : 

I — Hükümet teklifinin istinad ettirildiği 
mucib sebebler mazbatasında tafsil edildiği üzere; 
Dahiliye vekâletine kanunî mevzuat ile tevdi 
edilmiş bulunan vazifelerin bu günkü mahiyet 
ve kemiyetlerine göre; vekâlet müsteşarının me
sul bir yardımcısı olmaksızın müsteşarlık işleri
nin matlûb derecede ifa edilemeyeceği bariz bir 
hakikattir. Bunun için vekâlet kadrosuna bir 
müsteşar ilâve edilmesi teklifi varid görüldü. 

I I - Vilâyetler idaresinin bu günkü kanunî 
mevzuat ile muayyen vazifelerinin en büyük kıs
mı, memurların zat muamelelerine taallûk eden 
işler üzerinde tekasüf etmiş bulunmaktadır. 

Bundan başka bir de; vilâyet memurlarından 
olupta maaşlarını umumî bütçeden alanların sicil 
işleri vilâyetler idaresi tarafından ve maaşlarını 
hususî bütçeden alanların sicil işleri ise mahallî 
idareler tarafından tanzim ve rüyet edilmektedir. 
Bu ise faydası ve lüzumu olmayan bir merci iki
liği vücude getirmiştir. 

Bunun için (vilâyetler idaresi) unvanının, ha
kikî vazifenin ilmî manasını.ifade eden (memur
lar, sicil ve muamelât umum müdürlüğü) şeklinde 
tadili muvafık görüldü. 

Bu düşüncelere istinaden 1624 numaralı ka
nunun 1 nei maddesine fıkra ilâvesine aid teklifin 

metni tesbit edildi. 
I I I - Vilâyet hususî bütçesinden maaş alan 

memurların sicil işlerinin dahi, «memurlar, sicil 
ve muamelât» müdürlüğüne intikal ettirilmesinin 
tabiî bir neticesi olmak üzere 3314 numaralı ka
nunun 1 nei maddesinin de tadil edilmesi zarurî 
görüldü ve teklif lâyihasına, encümence 2 nei 
madde ilâve edildi. 

IV - Teklif lâyihasının 2 nei maddesi; keli
me tashihi ve ilâvesi gibi basit bir değişiklikle 
kabul edildi. 

V - Teklif lâyihasının 3 ncü maddesi 4 neü 
madde olarak ve 4 ncü.maddesi 5 nei madde ola-
ran hemen aynen tesbit edildi. 

VI - Teklif lâyihasının kadroya aid 5 nei mad
desi ;bu değişikliklerin ieab ettirdiği daha şamil 
bir ifade ile tavzih edildiği gibi, levazım müdür-. 
lüğü kadrosu da ayrılarak 6 ve 7 nei maddeler 
vücude getirildi. 

VII - Kadro cetvellerinin değiştirilmesinin za
rurî bir icabı olmak üzere gösterilen muvakkat 
madde aynen kabul edildi. 

Havalesine .göre Bütçe encümenine tevdi edil
mek üzere Yüksek Reisliğe takdim kılmdı. 

Dahiliye E. Reisi 
Tekirdağ 

C. TJybadın 
Kâtib 
Tokad 

H. Ergun 
Bursa 

F. Güvendiren 
Erzurum 

Zeki Soy demir 
Kars 

E. özoğuz 
Samsun 

M. Ali Yürüker 
Tokad 

Galib Tekel 

ReisV. 
Çanakkale 
Ş. Yaşın 

Antalya 
R. Kaplan 
Çanakkale 
H. Ergeneli 

Erzurum 
N. Elgün 
Kütahya 

M. Somer 
Sivas 

V. R. Seviğ 
Zonguldak 

Rifat Var dar 

M. M. 
Mardin 

E. Ergin 

Burdur 
H. Onaran 

Çorum 
/. Kemal Alpsar 

İstanbul 
Ş. A. ögel 
Malatya 

E. Barkan 
Srvas 

S. Görkey 
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Bütçe encümeni mazbatası 
T, B. M. M. 

}6 encümeni 
M. No. 37 
Esas No. 1/1176 

19-1-1939 

Yüksek Eeisliğe 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 sayılı kanunla bu kanunun bazı • 
hükümlerini değiştiren 3406 sayılı kanunda deği
şiklik yapılmasına dair olup Başvekâletin 
9 - X -1938 tarih ve 6/170 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Dahiliye en
cümeninin mazbatasile birlikte encümenimize ve
rilmiş olmakla Dahiliye vekili Dr. Refik Saydam 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Dahiliye vekâleti işlerinin günden güne artma
sı ve bu iğlerin intizamla görülebilmesi için mer
kez teşklâtında yapılması zarurî görülen değişik
likler hakkında gerek Hükümetin mucib sebeble-
rinde gerek Dahiliye encümeninin mazbatasında 
dercolunan sebebleri encümenimiz ayrıca vekilden 
aldığı izahat üzerine yerinde görmüş ve lâyihayı 
Dahiliye encümeninin tadilâtı dairesinde şekle 
aid cüzî bir değişiklikle kabul eylemiştir. 

Bu lâyiha ile teklif olunan teşkilâta bağlı cet
vellerin bazı derecelerinde değişiklik yapılması 

lüzumlu görülmüş ve Dahiliye vekilinin muvafa-
katile bu tadilât yapılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem unsal 
Kâtib 

İstanbul* 
F. Öymen 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit 
Kırklareli 
Ş. Ödül 

Malatya 
0. Taner 
Muş 

Ş. Çiloğlu 
Trabzon 

Sırrı Bay 

R. V. 
Kayseri 
F. Baysal 

Balıkesir 
E. Adakan 

Kastamonu 
T. Goşkan 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Manisa 

T. Türkoğlu 
Ordu 

H. Yalman 
Yozgad 
S. Içöz 

konulmak üzere 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Çorum 
E. Sabrı Akgöl 

Kayseri 
N. Kerven 

Kocaeli 
A. S. Akbaytuğan 

Maraş 
R. Erten 

Sivas 
R. Basara 

Yozgad 
Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624 sayılı kanunla bu kanunun ba
zı hükümlerini değiştiren 3406 sayılı İcanunda 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahiliye vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı kanu
nun birinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edil
miştir: 

Bir müsteşar muavinliği ihdas edilmiş ve vi
lâyetler idaresi lâğvedilerek memurin, sicil ve 
muamelât umum müdürlüğü tçşkil olunmuştur. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki 1624, 3314, ve 3406 numaralı kanunlar
da değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası, 

MADDE 1 — 1624 numaralı kanunun 1 nci 
maddesine « müsteşar muavinliği » unvanı ilâve 
edilmiş ve « vilâyetler idaresi » unvanı kaldırı
larak yerine « memurlar, sicil ve muamelât » 
unvanı ikame edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 1624, 3314, ve 3406 sayılı kanun
larda değişiklik yapilmasma dair kanun lâ

yihan 

MADDE 1 — 1624 numaralı kanunun birin
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(Dahiliye vekaleti merkez teşkilâtı; Müste
şarlık,^müsteşar muavinliği, hususî kalem ve 
evrak ve levazım müdürlükleri ve alfabe ter
tibi üzere emniyet işleri, hukuk müşavirliği, 
mahallî idareler, memurlar, sicil ve muamelât 
ve nüfus işleri umum müdürlüklerinden, sefer
berlik müdürlüğü, teftiş heyeti ile Jandarma 
genel komutanlığından ve hususî kanun ve ni-
zamnamelerile Dahiliye vekâletine merbut diğer 
idarelerden mürekkeptir). 
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MADDE 2 — Dahiliye vekâleti merkez teş

kilât ve vazifeleri hakkındaki kanunun bazı hü
kümlerini değiştiren 3406 numaralı kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Memurin, sicil ve muamelât umum müdür
lüğü iki şubeden mürekkeptir. Birinci şube mer
kez ve merkezden mansub vilâyetler memurlan
le nahiye müdürlerinin sicillerini tanzim, ta
yinleri mahallerine aid tali memurların ahvali 
umumiyelerini sicillerini merkeze celb suretile 
tedkik, müsabaka, imtihan, mezuniyet, tekaüd, 
tecziye, tayin, terfi, tahvil, becayiş, tekaüd ve 
yetim maaşları tahsisi ve askerlik gibi memur
ların zatî işlerini ve tahakkuk muamelelerini 
ifa ile mükellef olmak üzere dört bürodan mü-
rekkebtir. 

İkinci şube vilâyetlerin teşkilât ve intihab, 
neşriyat ve kütüpane işlerine aid vazifelerle mü
kelleftir. Vilâyetlerin umumî ve hususî ahvali
ne aid raporların, umumî müfettişlik raporları
nın tedküd ve bu raporlara aid muameleler, Mil
lî bayramlar ve merasim işleri ve vekâletten 
tevdi edilen diğer müteferrik işler bu şube tara
fından yapılır. îki bürodan mürekkeptir. 

MADDE 3 — Levazım müdürlüğü vekâlete 
bağlanmıştır. Aşağıdaki vazifeleri görecektir. 

Merkez ve vilâyetlerin Dahiliye teşkilâtına 
mefruşat^ demirbaş, tenvir, teshin, kırtasiye, mü
teferrika, kira bedelleri, mutemedlik işleri ve 
ayniyat muhasibleri ve bunlara müteferri sair 
levazım işleri bu müdürlük tarafından yapılır. 

8 — 
Da. E. 

MADDE 2 — 3314 numaralı kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a - Mahallî idareler umum müdürlüğü bir 
umum müdürün idaresi altmda, umum müdür 
muavini ile üç daire reisliğinden ve bir de müs
takil şube müdürlüğünden teşekkül eder. 

b - Daire reisleri ikişer şubeye ayrılır. Her 
şubede birer müdür ve müdür muavini ile lüzu
mu kadar mümeyyiz ve memur bulunur. 

c - Umum müdür muavini, bütün işlerde 
umum müdürün yardımcısıdır. 

Birinci daire reisliği; vilâyet hususî idarele
rinin, ikinci daire reisliği; belediye idarelerinin, 
üçüncü daire reisliği köy idarelerinin muamelâ
tına bakar. 

Müstakil şube müdürlüğü, dosya ve evrak 
muamelâtmm tanzimi mahallî idareleri alâkadar 
eden neşriyatın takibi ve bu idarelere taallûk 
eden muamelâtın cemi, telfik ve neşri vazifesile 
mükelleftir. 

MADDE 3 — 3406 numaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Memurlar, Sicil ve muamelât umum müdür
lüğü İM şubeden mürekkebdir. 

Birinci şube, merkez ve merkezden mansub 
vilâyetler memurlarile nahiye müdürlerinin ve 
Dahiliye vekâletine aid ve tekaüd hakkmı haiz 
hususî idare ve belediye memurlarmm sicillerini 
tanzim, tayinleri mahallerine aid tâli memurla
rın sicillerini merkeze ve tedkik, müsabaka, im
tihan, mezuniyet, tekaüd, tecziye, tayin, terfi, 
tahvil, becayiş, tekaüd ve yetim maaşları tahsisi 
ve askerlik gibi memurların zatî işlerini ve ta
hakkuk muamelelerini ifa ile mükellef olmak 
üzere dört bürodan mürekkebdir. 

İkinci şube, vilâyetlerin teşkilât ve intihab, 
neşriyat ve kütüpane işlerine aid vazifelerle mü
kelleftir. Vilâyetlerin umumî ve hususî ahvaline 
aid raporların, umumî müfettişlik raporlarının 
tedküd ve bu raporlara aid muameleler, millî 
bayramlar ve merasim işleri ve vekâletten tevdi 
edilen diğer müteferrik işler bu şube tarafından 
yapılır. İM bürodan mürekkebdir. 
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B. E. 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin 2 nd 
maddesi aynen 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen 
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Hü. 

MADDE 4 — 1624 sayılı kanuna bağlı cet
velin müsteşarlık ksmıma ilişik (1) numaralı 
cetvelde derece ve maaşı yazılı muavinlik kadro
su ilâve edilmiştir. 

MADDE 5 — 30 mayıs 1938 tarihli ve 3406 
sayılı kanuna bağlı vilâyetler idaresi umum mü
dürlüğü kısmına aid cetvelin yerine işbu kanuna 
bağlı (Memurin, sicil ve muamelât umum müdür
lüğü) namı altında yeniden tesbit ve tanzim 
olunan (2) numaralı cetvel kaim olmuş ve leva
zım teşkilâtı, mezkûr cetvelden çıkanlar ak (Le
vazım şubesi) namı altmda vekâlete bağlı 'ola
rak yeniden tanzim kılman (3) numaralı cet
velde tesbit edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Halen vilâyetler 
idaresi umum müdürlüğünde müstahdem me
murlardan, bu kanunla teşkil olunan memurin 
ve muamelât ve sicil umum müdürlüğüne aid 
(2) numaralı cetvelde derece ve unvanları ya
zılı bulunan memuriyetlere, unvanları değişmek-
sizin tayin edilenler, tayin olundukları derece 
maaşmı akılar. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Da. E. 

MADDE 4 — Levazım müdürlüğü vekâlete 
bağlı olup merkez ve vilâyetlerin dahiliye teşki
lâtına aid mefruşat, demirbaş, tenvir, teshin, 
kırtasiye, müteferrika, kira bedelleri, mutemet
lik işleri ve ayniyat muhasebeleri ve bunlara 
müteferri sair levazım işleri bu müdürlük tara
fından yapılır. 

MADDE 5 — 1624 sayılı kanuna bağlı cet
velin müsteşarlık kısmına ilişik (1) numaralı 
cetvelde derece ve maaşı yazılı muavinlik kad
rosu ilâve edilmiştir. 

MADDE 6 — 3406 numaralı kanuna bağlı 
vilâyetler idaresi Umum Müdürlüğü kısmına aid 
cetvelin yerine; 3314 numaralı kanuna ilişik 
mahallî idareler umum müdürlüğü teşkilâtına 
aid cetvelde yazılı 12 ve 14 ncü derecelerde 
dört memurluk devren nakledilmek suretile 
işbu kanuna bağlı memurlar, sicil ve muamelât 
umum müdürlüğü namı altmda ilâveten tesbit 
ve tanzim olunan (2) numaralı cetvel ikame 
edilmiştir. 

MADDE 7 — 3406 sayılı kanuna bağlı cet
velden levazım teşkilâtı çıkarılarak bu kanuna 
(Levazım müdürlüğü) namı altmda (3) numa
ralı cetvel ilâve edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Halen vilâyetler 
idaresi umum müdürlüğünde müstahdem me
murlarda^ bu kanunla teşkil olunan memur
ların ve muamelât ve sicil umum müdürlüğüne 
aid (2) numaralı cetvelde derece ve unvanları 
yazılı bulunan memuriyetlere, unvanları, değiş-
meksizin tayin edilenler, tayin olundukları de
rece maasmı alırlar. 

MADDE 8 — 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 
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MADDE 4 
maddesi aynen 

B. E. 

Dahiliye encümeninin 4 ncü 

MADDE 5 — Dahiliye encümeninin 5 nci 
maddesi aynen 

MADDE 6 — Dahiliye encümeninin 6 ncı 
maddesi aynen 

MADDE 7 — Dahiliye encümeninin 7 nci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE — Dahiliye encüme
ninin muvakkat maddesi aynen 

MADDE 8 — Dahiliye encümeninin 8 nci 
maddesi aynen 

(S. Sayısı : 57) 
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MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

5 - I - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Boyar T. F. Silay K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal V. 

Dr. B. Saydam Ş..Saraçoğlu F.Ağralt 
Mf.V. Na.V. îk.V. 

Yücel A. Çetinkaya H. Çaktr 
S. î. M. V. G. î. V. ZT .V . 

Dr. H. Alataş Rana Tarkan F. Kurdoğlu 
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MADDE 9 — Bu kanun hükümlerini icra
ya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
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B. E. 

MADDE 9 — Dahiliye encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen 

D. 

Hükümetin teklifine bağlı 

[1] numaralı cetvel 

Memuriyetin nevi 

3 Müsteşar muavini 

Âded Man$ 

1 100 

Hükümetin teklifine bağl% 

[2] numaralı cetvel 

Memurin ve sicil ve muamelât umum müdürlüğü 
3 
5 

11 
13 

6 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

9 
10 
11 
12 

Umum müdür 
» » muavini 

Dosya memuru 
Kâtib 

Birinci şube 
Müdür 

Birinci büro : Muamelât 
Şef 
1 nci mümeyyiz 
2 nci » 
Memur 
Kâtib 

» 

tkinci büro : Sicil ve kıdem 
Şef 
1 nci mümeyyiz 
2 nci > 
Memur 

1 
1 
1 
1 

100 
80 
30 
22 

70 

1 
1 
2 
1 
2 
2 

1 
2 
2 
2 

40 
35 
30 
25 
22 
20 

40 
35 
30 
25 
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D. 

13 
14 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

_ 

Kâtib 
» 

Şef 

Memuriyetin nevi 

Üçüncü büro : Tahakkuk 

1 nci mümeyyiz 
2 nci 
Memur 
Kâtib 

» 

Şef 

» 

Dördüncü büro : Tekaüd ve tahsis 

1 nci mümeyyiz 
2 nci 
Memur 
Kâtjb 

» 

» 

Aded 

4 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
2 
2 

Maaş 

22 
20 

40 
35 
30 
25 
22 
20 

40 
35 
30 
25 
22 
20 

îkinci şube 
6 Müdür 1 70 

Birinci büro : Teşkilât ve intihab 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
13 Kâtib 
14 > 

İkinci büro : Muamelât 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
13 Kâtib 
14 » 

Hükümetin teklifine bağlı 

[3] numaralı cetvel 

Levazım şubesi 
7 Müdür 1 55 

Levazım bürosu 
10 1 nci mümeyyiz 1 -35 
10 Mutemed 1 35 
11 2 nci mümeyyiz 1 30 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

40 
35 
30 
25 
22 
20 

40 
35 
30 
25 
22 
20 
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Memuriyetin nevi 

12 Memur 
12 » 
14 Katib 
11 Ambar memuru 

9 Ayniyat muhasibi 
10 1 nei mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
12 » 
14 Katib 

Ayniyat bürosu 

Aded 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Maaş 

25 
25 
20 
30 

40 
35 
30 
25 
25 
20 , 

Dahiliye encümeninin değiştirişine bağlı 

[1] numaralı cetvel 

3 Müsteşar muavini 100 

3 
5 

11 
13 

Dahiliye encümeninin değiştirişine bağlı 

[2] numaralı cetvel 

Memurin ve sicil ve muamelât umum müdürlüğü 
Umum müdür 

muavini 
Dosya memuru 
Katib 

Birinci şube 
6 Müdür 

9 Şef 
10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
13 Kâtib 
14 » 

ikinci büro 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
13 Kâtib 
14 » 

Birinci büro : Muamelât 

Sicil ve kıdem 

1 
1 
1 
1 

100 
80 
30 
22 

70 

1 
1 
2 
1 
2 
2 

1 
2 
2 
4 
4 
5 

40 
35 
30 
25 
22 
20 

40 
35 
30 
25 
22 
20 
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Memuriyetin nevi 

Üçüncü büro : Tahakkuk 
9 Şet 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci * 
12 Memur 
13 Kâtib 
14 » 

Dördüncü büro : Tekaüd ve tahsis 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
13 Kâtib 
14 » 

İkinci şube 
6 Müdür 

Birinci büro : Teşkilât ve intihab 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
13 Kâtib 
14 » 

ikinci büro : Muamelât 
9 Şef 

10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
13 Kâtib 
14 » 

Aded Maaş 

40 
35 
30 
25 
22 
20 

40 
35 
30 
25 
22 
20 

70 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

40 
35 
30 
25 
22 
20 

40 
35 
30 
25 
22 
20 

7 Müdür 

Dahiliye encümeninin değiştirişine bağlı 

[3] numaralı cetvel 

Levazım şubesi 

Levazrm bürosu 
10 1 nci mümeyyiz 
10 Mutemed 
11 2 nci mümeyyiz 
12 Memur 
12, » 
14 Kâtib 

55 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

35 
35 
30 
25 
25 
20 
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Memuriyetin nevi 

Ambar memuru 

Ayniyat bürosu 
Ayniyat muhasibi 
1 nci mümeyyiz 
2 nci » 
Memur 
Kâtib 

Aded 

1 

1 
1 
1 
2 
o 
imi 

Maaş 

30 

40 
35 
30 
25 
20 

fcij'i.obT : oıiid iiornJbıöG 

- Wr, 
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Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Müsteşar muavini 1 100 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 

[2] NUMARALI CETVEL 

Memurlar, sicil ve muamelât umum müdürlüğü 
3 Umum müdür t 100 
5 » » muavini 1 80 

11 Dosya memuru 1 30 
14 Kâtib I 20 

Pirinci şube 
6 Müdür 1 70 

Birinci büro : Muamelât 

9 Şef 1 40 
10 1 nci mümeyyiz 
11 2 n c i » 
.12 Memur 
14 Kâtib 

İkinci büro : Sicil ve kıdem 

9 Şef 
10 1 nci mümeyviz 
11 2 nci » 
12 Memur 
14 Kâtib 

Üçüncü büro : Tahakkuk 

9 Şef 
10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
14 Kâtib 

Dördüncü büro : Tekaüd ve tahsis 

9 Şef 
10 1 nci mümeyyiz 
11 2 nci » 
12 Memur 
14 Kâtib 

_ . . (S. Sayışı : 57,) 
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i) 

2 
3 

1 
2 
2 
(> 
7 

1 
1 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
2 
3 

35 
30 
25 
20 

40 
35* 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 

40 
35 
30 
25 
20 
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t). Memuriyetin nevi . Aded 

İkinci şube 
b Müdür 1 

Birinci büro : Teşkilât ve intihab 

9 Şef 1 
10 1 nci mümeyyiz 1 
11 2 nci » * 1 
12 Memur . 1 
14 Kâtib a 

İkinci büro : Muamelât 

9 Şef . 1 
10 1 nci mümeyyiz ' 1 
11 2 nci » " 1 
12 Memur 1 
14 Kâtib 4 

Bütçe encümeninin değhUrişine bağlı 

[3] NUMARALI CETVEL 

Levazım müdürlüğü 
Müdür 

10 
10 
11 
12 
12 
14 
11 

9 
10 
11 
12 
12 
14 

Levazım bürosu 
Mümeyyiz 
Mutemed 
Tedkik memuru 

» » 
Memur 
Kâtib 
Ambar memuru 

Ayniyat bürosu 

Ayniyat muhasibi 
Mümeyyiz 
Tedkik memuru 

» » 
Memur 
Kâtib 
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