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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Üç kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına, 
Teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesindeki 

bir kayıtla Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesindeki 
bir tabirin tavzihine lüzum olmadığına dair mazbata
lar müzakere ve kabul edildi. 

İnhisarlar, 
Orman, 
Ve Posta, telgraf ve telefon umum müdür

lükleri 1940 malî yılı bütçelerinde münakale icrasına 
dair kanun lâyihaları kabul olundu. 

Erzincan ve havalisinde vukubulan zelzelede za
rar görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanunun 
beşinci maddesine bir fıkra ilâvesine ve bu kanuna 
yeniden bazı hükümler eklenmesine dair kanun lâyi
hasının birinci müzakeresi icra edildi ve pazartesi gü
nü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Aydın 

Dr. M. Germen 

Kâtip 
Kütahya 

Vedit Uzgören 

Kâtip 
Bingöl 

Necmeddin Sahir 

HAVALE EDİLEN E V R A K 

Teklifler 
1 — Bolu mebusu Lûtfi Görenin, Türkiye Cumhu

riyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesinin 
iki numaralı fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/40) (Maliye, Bütçe ve iktisat encümen
lerine) 

Tezkereler 
2 — Eşkıya müsademesinde malûl olanların ik

tisadî buhran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar eş
yası beyiyesinden istifade hususlarında harp malûlü 
hükmünde olduklarına dair olan 2591 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/360) (Millî müdafaa, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

Mazbatalar 
3 — Devlet demiryolları ve limanları umumî ida

resinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 sayılı ka

nunun 32 nci maddesinin tadili hakkında kanun lâ
yihası ve Millî müdafaa, Nafia ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/482) (Ruznameye) 

4 — Sungurlunun Memedbeyli köyünden Abdülga-
nioğlu Hacı Osman Selçukun ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/263) (Ruznameye) 

5 — Tokadın Sulusaray köyünden îmamoğullarm-
dan Salihoğlu Hasan Yılmazın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/213) (Ruznameye) 

6 — Tokat mebusu Nâzım Poroyun, Arzuhal encü
meninin 6-XII -1940 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 2292 sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
(4/32) (Ruznameye) 

B Î R Î N O I C E L S E 
Açılma saat i : 15 

REİS — Şemset t in Günal tay 

K Â T İ P L E R : Hamdi Selçuk (Ha tay ) ; Ziya Gevher Eti l i (Çanakkale) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — M Ü Z A K E R E E D İ L E N M A D D E L E R 

1 — Nizibin Kefericebel köyünden Ali Os-
manoğullarından Memedoğlu Davut Turgudun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/244) [1] 

REİS — Ölüm cezaları hakk ında Adliye en
cümeni mazbata la r ı vardı r , okuyacağız. 

(Mazbata o k u n d u ) . 

[1] 116 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

R E İ S — Mazbata hakk ında müta lea va r mı? 
Mazba tay ı reyinize arzediyorum. Kabu l eden
ler... Etmeyenler. . . Kabul edilmiştir. 

2 — Ordunun Karacaömer köyünden Gedik-
oğullarından Salihoğlu Asım Gediğin ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye encümeni mazbatası (3/334) [1] 

(Mazbata okundu) 

[1] 115 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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BEİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 — Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, 
Belediye kanununun 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Dahiliye encü
meni mazbatası (2/17) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz. 

1580 numaralı Belediye kanununa ek kanun 

MADDE 1 — Merkezleri Türkiye Cumhuri
yeti hudutları haricinde olupta şubeleri vasıta-
sile Türkiye dahilinde icrayi ticaret eden mües
sese ve teşekküllerin aylıklı veya ücretli işi ile 
Belediye reisliği birleşemez. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve mü
teakip günlerde vukubulan zelzelede fevkalâde 
hizmetleri görülen bazı mahkûmların cezalarının 
affi hakkındaki 3804 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası ve Adliye encümeni mazbatası (1/532) [2] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip gün
lerde vukubulan zelzelede felâkete uğrayanla
rın kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri görü
len bazı mahkûmların cezalarının affi hakkında 

kanun 

MADDE 1 — Bağlı listede adları ve soy ad
ları yazılı 32 mahkûmun mahkûmiyet müddet
lerinin beşte dördü ve hukuku âmme ve tazmi
nat kabilinden olan para cezaları affedilmiştir. 
Bunların muhakeme masraflarile iaşe bedelin
den olan borçları da terkin olunmuştur. 

REİS — Madde hakkmda tadilname yoktur. 
Reye arzediyorum. Maddeyi kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

[1,2] Birinci müzakereleri 37 nci inikat zap-
tındadır. 

MADDE 2 — Bu kanunun inzibatî cezalara 
tesiri yoktur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

5 — Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umumî idaresi memurları tekaüt sandığı hak
kındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı mad
deler eklenmesine ve bazı maddelerin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Nafia, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/41) [1] 

REİS — Bu lâyiha geçenlerde müzakere edil
mişti ve 9 ncu maddesi verilen bir takrir ile en
cümene gitmişti. Encümen bir mazbata gönde
riyor. Mazbatayı okutuyorum: 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
REİS — Mazbata hakkında mütalea var mı? 

RAZİ SOYER (Urfa)— Efendim, bu kanun lâ
yihasının 9 ncu maddesinde yazılı haklardan, Na
fia vekâletine geçmiş olan inşaat memurlarının 
da istifade etmesini rica eden takririm Bütçe en
cümenine havale edilmiş, fakat orada müzakere
den sonra, şimdi okunan mazbatadan anlaşıla
cağı veçhile, kabul edilmemiş, reddedilmiştir. 

Onun için haklı iddiamı bir daha huzurunuz
da arzetmek üzere buraya gelmiş bulunuyorum. 

Efendim, Bütçe encümeni bu mazbatanın ilk 
kısımlarında, 9 ncu maddenin ne sebeplerle 
encümenlerince kabul edilmiş olduğunu izah 
ediyor. İkinci fıkrasında da, keza bu kanun lâ
yihasının 12 nci maddesinde yazılı hükümlerin 
ne gibi maksatla encümenlerince kabul edilmiş 
olduğunu izah ediyor. Fakat en sonunda, itiraz 
ettiği noktayi müsaadenizle tekrar okuyorum 
efendim; diyorlar ki: 

«Binaenaleyh 9 ncu madde Devlet demiryol
ları memurlarına kendi sandıklarından hak tesi
sine ve 12 nci madde ise bu maddede yazılı ma
aşlı muayyen Devlet memurlarının tekaüde tâbi 
iki hizmet müddetinin cemi ile 1683 numaralı ka
nunla kendilerine bir hak teminine matuf ve bir 
birinden ayrı hükümleri ihtiva etmektedir.» 

Doğru. Bendeniz vermiş olduğum takrirde, 
9 ncu maddede zikredilen D. demiryolları inşaat 

[1] 107 sayılı basmayazıya ek zaptın sonun-
dadır. 

— 57 —. 
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memurlarile beraber 12 nci maddede zikredilen, 
yani vaktile işletme idaresinde iken sonradan 
çıkarılan bir kanun mucibince ve kendi sunu 
taksirleri olmaksızın, kendi ihtiyarları haricinde 
Nafia vekâletine nakledilmiş olan ve ayni hakkı 
haiz olan memurların dahi bu haktan istifade 
etmeleri kaydını, zaten yazılmış olan 12 nci 
maddeye atfediyordum. Takririmle şimdiki ta
dil teklifini dinliydim. «Elyevm Devlet dairele
rinden maaş alan ve bu lâyihanın 12 nci madde
sinde yazılı memurların Devlet demiryollarında 
münhasıran ücret almak suretile geçen müddet
lerinin de aidatını borçlanmak suretile 1683 sa
yılı umumî tekaüt kanununa tâbi filî hizmet
lerden sayılmasını istihdaf etmektedir.» 

Benim kastim, arzetmiş olduğum veçhile, iş
letme idarelerinde nasıl tekaüt hizmetlerinde 
evvelce çalışmış olanlara mülga inşaat ve işlet
medeki müddetleri zammediliyorsa, Nafia vekâ
letine geçmiş olan memurlara da o müddete 
ait hizmetlerinin tekaütlüklerine ilâvesini rica 
ediyorum. 

(Böyle bir teklifin kabulü, diyorlar, her han
gi bir Devlet teşekkülünde tekaüt hakkı olma
dan istihdam edilen bir ücretli m,emurun son 
radan bu ücretli hizmet müddetine müteallik 
aidatını borçlanması suretile kendisine bu müd
det için Devletten bir tekaüt hakkı verilmesi 
gibi şimdiye kadar mümasili olmayan bir esas 
kurulmasına müncer olabileceğine....) Bu takri
rin kabul edilmemesine sebep olarak gösterilen 
şu ilk fıkrayı tekrar arzediyorum. (Böyle bir 
teklifin kabulü her hangi bir Devlet teşekkü
lünde tekaüt ha,kkı olmadan istihdam edilen bir 
ücretli memurun sonradan bu ücretli hizmet 
müddetine müteallik aidatının borçlanması su
retile kendisine bu müddet için Devletten bir 
tekaüt hakkı verilmesi gibi şimdiye kadar mü
masili olmayan bir esas kurulmasına müncer 
olabilir) diyorlar. 

Bendeniz, işletme idaresinden ayrılıpta Dev 
letin her hangi bir hizmetine girmiş olan me
murların da bundan istifade etmesini kasdetmi-
yorum, benim bu teklifim, yani işletme idare
sinde bulunupta vaktile ayni hizmette çalışmış 
memurların bir kanunla Nafia vekâletine rapte
dilmiş olması, ayni haktan mahrum olmalarına 
bir vesile teşkil edemez, Onlar da ayni haktan 
istifade etmelidir, diyorum. Bu talebim, diğer 
vekâletlerde, meselâ Ziraat vekâletinde ücret
le filân veya falan memurluklarda çalışan ve
yahut Sıhhiye vekâletinde yine ücretle muhte
lif işlerde çalışmış bulunan müstahdemlerden 
birisinin açıktan açığa tekmil geçen hizmetleri
nin aidatını vermek suretile tekaütlük hizmeti
ne za,mmedilmesine bir misal teşkil edemez. 
Bir kere bu suretle istinat ettikleri bu şekil ye
rinde değildir. 

Devam ediyorlar « ve böyle bir şekli hallin, 
malî külfetler teşkil edecek emsalin neticeleri i 

tetkik ve tamik edilmeden bir karar alınması 
ve vaki teklifin kabulü esas noktasından muva
fık olamayacağı gibi ...». Arzettiğim gibi bu, 
başka vekâletlerde bidayetten beri yalnız ücret
le çalışmış olan her hangi bir memur ve müs
tahdemin, böyle Nafia vekâletine geçen şimen
difer memurları için böyle bir iş yapılmıştır; 
bizim de o haklarımızı, o müddetlerimizi tekaüt 
müddetimize zammedin gibi bir teklif ve talebe 
vesile teşkil edemez. 

Devam ediyorlar; «muvafık olamıyacağı gibi 
bu teklife 9 ncu maddenin ve hatta bu lâyihanın 
usûl noktasından alâkalı bulunmadığı...». Halbu
ki teklifim tamamile 9 ncu ve 12 nci maddelerle 
alâkadardır. (Ve bu teklif tekaüde tâbi veya 
o mahiyette olmayan hizmetlerin filî hizmetlere 
ilâvesi gibi bir hükmün umumî tekaüt kanunu
na eklenmesi manasını tazammun ettiği netice
sine varılmıştır). Hiç te böyle değil. Bendeniz 
sarih ve haklı misalini gösteriyorum. Evvelce, 
malûmu âliniz, Devlet demiryolları kurulmadan 
evvel, bir İnşaat ve işletme idaresi vardı ki bu 
işletme idaresinin memurları yeni yapılmış olan 
hatların bidayetteki kısımlarını yapmakla meş
gul olurlar ve aynı zamanda yeni yapmış ol
dukları inşaatın işletmesini de temin ediyordu. 
Bilâhare bu İnşaat ve işletme idaresi ilga edildi, 
yerine Devlet demiryolları kaim oldu. Bu su
retle eski Müdiriyeti umumiyede çalışmış olan 
memurların hepsi Devlet demiryolları idaresine 
intikal etti. Bilâhare bu işletmede çalışmakta 
olan iki zümreden mürekkep memur ve müstah
demlerin bir kısmı İşletme idaresinde kaldı, 
bir kısmı, bir kanun mucibince, İnşaat idaresi
ne intikal etti. Şimdi işletmede kalıp ta doku
zuncu maddeden istifade edenler gibi, Nafia 
vekâletine kanunla raptedilen memurların da 
istifade etmelerinin teminini rica ediyorum. 
Zaten işletmede kalan memurlar, bu gün işlet
mede kalmış olup ta bu kanunun 9 ncu madde
sinden istifade etmeleri muhik görülmeyen ve 
Nafia vekâletine geçenler, işletmede kalan me
murların âmirlerinden bir kısımdır. Yani işlet
mede olan memurların âmirlerinin bu gün aynı 
haktan istifade etmelerini rica ediyorum. Bun
ların da adedi 25 kadardır ki, bunların 13 ta
nesi mühendistir. Şüphe yok ki mühendislerin 
yaptıkları hizmet, maiyetinde çalıştırdıkları me
murların yaptığı hizmetten daha istifadeli ve 
daha büyüktür. Onun için arkadaşları istifade 
ederken onların âmirleri olan ve onlarm çalış-
malarmı temin edenlerin mahrum kalması her 
halde Heyeti celilenizce de adalete makrun 
görülmez. 

Efendim; aynı istifadeyi temin buyurmanızı 
rica ettiğim memurlar arasında bulunanların 13 
tanesi mühendistir. Bunlardan bir tanesi bu gün 
inşaat dairesinin reisidir. İkisi muavinleridir. 

Bir tanesi Fevzipaşa - Diyarbakır hattını 
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bidayetten nihayete kadar ikmal etmiş olan baş
müdürdür. Bir tanesi, Filyos - Zonguldak hattı
nın ki, bu gün Kozluya kadar temdit ediliyor, 
bu temdidi inşaat işlerinde çalışmakta olan baş
müdürdür. Biri de bu gün Muştan itibaren ta 
İran hududuna kadar yapılmakta bulunan de
miryolu inşaatının başmüdürüdür. Bu misal
lerden de anlaşılacağı üzere bu geriye kalan ve 
mahrum edilen mühendisler işletmede çalışan
lardan elyaktırlar. 

Bu arada bir noktayı daha arzetmek iste
rim: Erzurum hattının resmi küşadı yapılırken 
yeni hatlarımızın tulü 3191 kilometreden iba
ret idi. Bilâhare geçen sene, 1940 ta 72 kilomet
relik bir kısım daha yapılmıştır, Fevzipaşa -
Diyarbakır hatmda. Bu suretle yeni yapılan 
hatlar 3260 kilometredir. 

Haydarpaşadan başlayarak Sofya, Belgrat, 
eski Macaristan, eski Polonya üzerinden geçerek 
Hamburga varan hattın tulü 2522 kilometredir. 
Buna Berlinden Hamburga kadar 299 kilometre
yi de ilâve edersek, Sirkeci ile Hamburg arası 
2821 kilometre olur ki, benim bu gün hakları
nın gözetilmesini istirham ettiğim mühendisle
rin yapmış oldukları hatların yekûnu 3265 
kilometredir. Yani ötekilerinden 444 küsur ki
lometre daha fazladır. Ayni hat yine Parise ka
dar varan hattın tulünden fazladır. Yani bu su
retle arzettiğim noktalar, o mühendislerin, ka
bul etmiş olduğumuz kanunlarla ve Hükümeti
mizin verdiği direktiflerle ne kadar kıymetli 
işler yapmış olduklarını huzurunuzda tebarüz 
ettirmek için arzedilmiştir. Netice itibarile tek
rar arzediyorum ki; 9 ncu maddeden istifade 
etmekte olan işletme memurları bu mühendis
lerle ayni şerait dahilinde çalışmış ve o nisbette 
büyük hizmetler görmüş memurlardır. Onlar is
tifade ederken beride bunların mağdur kalma
sını eibette kabul buyurmazsınız. 

Bu tekaüt meselesi, malûmu âliniz, çalışıp 
çalışıpta artık çalışmak kudreti kalmayan me
murların son müşkül zamanlarında maişetlerini 
temine medar olması ve vefatlarında geride ka
lan ailelerinin sefalete düşmemeleri için veril
mesi kabul edilen bir paradır. Zaten bu kadar 
ısrarla istediğim ve bu izahatımla mağdur ol
mamalarına çalıştığım memurların bu yüzden 
kazanacakları; iki senedir. Bu iki senin de, di
ğer emsalleri gibi, bunlara da teşmil edilmesini 
yüksek adaletinizden rica ediyorum. Bu husus 
hakkında kısa bir takrir de arzediyorum. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Eazi Soyer ar
kadaşımızın mütalealarmda bir hak kokusu var
dır. Şahsan bendeniz de inşaat işlerile alâkadar 
olduğum halde maalesef söylediklerini kavrıya-
madım. Böyle kıymetli elemanların hakkı kay
boluyor da kendi vekâletleri neden böyle bir 
teklifle gelmiyorlar. Evvelâ Nafia vekâleti 
böyle bir hakkı istiyen bir teklifle gelmeli, on

dan sonra Bütçe encümeni arada bir fark varsa 
onu tavzih etmeli. Ondan sonra Razi Soyer ar
kadaşımızın mütaleası için bir karar vermeli
yiz. Ben anlıyamadım, Nafia vekâleti niçin kıy- ) 
metli elemanlarının hakkını müdafaa etmiyor? 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum)— 
Arkadaşımız Razi Soyer, meslek gayretile haki
katen kıymetli olan arkadaşlarının ufacık bir 
haklarına kani olduğu bir meseleyi müdafaa 
ettiler. Fakat o kıymetli arkadaşları bu ufak 
bir hakkın mevcut olduğunu duysalardı buna 
tenezzül edip etmiyecekleri ve kendilerinin ma
aşlı kadroya geçtikleri zaman kazandıkları hak 
ve menfaatlere nazaran bunun hiç olduğunu bil
selerdi, bu külfeti kendilerine hiç tahmil etmez
lerdi. 

Arkadaşımızın teklifi, 9 ncu maddenin mev
zuuna dahil olan ve elyevm Devlet demiryolla
rında müstahdem bulunan memurlara, kendi 
hususî tekaüt sandıklarının usul ve şeraiti dai
resinde yani bu sandığın teessüsünden evvel geç
miş müddete ait hizmetlerinin tekaüt müddeti
ne sayılması imkânını, hakkını veren bir mad
dedir. 

12 nci maddenin mevzuu dahilinde olan me
murların da, şimdi izah edeceğim veçhile tama
men hakları bertaraf edilmiş ve kendileri tara
fından alınmış olduğu halde onlara dahi iade 
edilen bu hak arasında iki senelik bir farktır. 
Fakat bu farkın esas itibarile bu kanunda yer 
almasına imkân olmadığını Bütçe encümeni, maz
batasında tebarüz ettirmiştir. Yalnız, bazı me
muriyetlerin ve hakların tedahülü görüldüğü için 
bunları izah etmeden bu meselenin hakikati an
laşılamaz. Bundan dolayı söz aldım, ve bunu 
kısaca arzedeceğim. 

Millî Hükümet zamanında Devlet demiryol
ları inşaat ve işletme idaresinde müstahdem bu
lunan memurlar bilâhare iki zümreye ayrılmış
lardır. 1931 tarihinde inşaat idaresi Nafia ve
kâletine nakledilmiş ve bu dairede bulunan me
murlar da Nafia vekâleti kadrosuna alınarak 
muvazenei umumiyeye dahil olmuşlardır. Di
ğer kısmı da Devlet demiryollarında müseccel 
ücretli memur olarak istihdam edilmiş ve edil
mekte bulunmuştur. Şimdi bu iki zümrenin 
muayyen bir müddette yapmış oldukları hizme
tin filî tekaüt hizmetlerine nasıl mahsup edile
ceğini ifade eden iki madde vardır. Bunlardan 
birisi 9 ncu, diğeri 12 nci maddedir. Esas Razi 
Bey arkadaşımızın müdafaa ettiği zümre 12 nci 
maddenin mevzuuna girmektedir. Millî Hükü
met zamanında inşaat dairesinde çalışırken Na
fia vekâletine nakledilen bu memurlar 1926 ta
rihinde teessüs eden tasarruf sandığına iştirak 
etmişler. 1931 tarihinde bu inşaat dairesi Na-
fip, vekâletine nakledilince orada muvazenei 
umumiyeden ücretlerini almakta devam ederek 
1934 tarihine kadar sandıkla olan alâkalarını 
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idame etmişlerdir. 1934 tarihinde tasarruf san
dığı hususî tekaüt sandığına bir kanunla kalbe-
dilmiştir. Binaenaleyh, o kanunla tasarruf 
sandığı tekaüt sandığına kalbedilince Devletin 
muayyen kadrolarına, yani Nafia vekâletinin 
kadrolarına geçmiş olan arkadaşların bu san
dıkla olan alâkaları mecburî olarak kesilmiştir. 
Şimdi bu 12 nci madde; tasarruf sandığına işti
rak eden bu memurların tekaüt değilse bile te
kaüde benzer bir teminat esası taahhüt ettiği 
için bunların tasarruf sandığına iştirak ettikle
rinden ayrıldıkları zamana kadar geçen müdde
tin tekaüdiyeye esas bir müddet olması düşünü 
lerek alâkalıların sandıktan kendi aidatlarile 
muadili olan aidatlarını temettülerini, alarak 
alâkalarını kesmiş olmalarına rağmen, bunları 
defaten veyahut defaten veremezlerse maddeclj 
gösterilen usul dairesinde borçlanmak suretile 
verdikleri takdirde tekaüt haklarını tekrar ili 
raz ederler diye bir hüküm vazetmektedir. 

Bunun mânası 1926 dan 1934 e kadar geçen 
tasarruf sandığı müddetinde alâkaları kesilmiş 
olduğu halde o müddetin bu günkü Devletin 
maaşlı kadrosunda umumî tekaüt kanunundan 
istifade ettikleri müddete mahsubunu temin et
mektir. Bu müddet sekiz senedir. 

Alâkaları kesilmiş, hiç bir şeyleri kalmamış 
olduğu halde Devletin bir akibetendiş temina
tına esas olan bu memuriyeti, bu kanun, tekrar 
Devletin umumî tekaüt hükümlerile temin edi
len tekaüt müddetlerine ilâveyi kabul etmek
tedir. 9 ncu maddede, İnşaat ve işletme idaresin
de Millî Hükümet zamanında çalışmış olanlarla 
o maddede sayılmış olan bir takım memurla, 
Devlet demiryollarında daimî ücretli ve müsec-
cel olarak istihdam edilen ve elyevm Devlet de
miryollarında müstahdem bulunan memurlardan 
Tasarruf sandığına iştirak etmeyenler dahi Te
kaüt sandığının teessüsüne kadar geçen müdde
tin filî müddete mahsup edilmesi hakkını ver
mektedir. Bununla 12 nei madde arasındaki fark 
iki senedir. 

Şimdi 9 ncu maddenin asıl sebebi şevki: Dev
let demiryollarının hususî bir Tekaüt sandığı 
vardır. Bu Tekaüt sandığı memurların iştirak 
ettiği ve taahhüt ettiği aidatla muadilinde ida
reden verilen karşılıktan teessüs etmiştir. Husu
sidir ve muayyen şartları haizdir. Binaenaleyh 
bugün müstahdem olan bütün memurlar san
dığın azası oldukları halde aralarında müddeti 
hizmet farkları vardır. Meselâ Millî Hükümet 
zamanında İnşaat ve işletme idaresinde hizmet 
ettikleri halde Tekaüt sandığına iştirak etme
yenlerin açıkta kalan müddetleri vardır. İştirak 
etmişlerdir amma Tekaüt sandığı teessüs etme
miş olan Millî Hükümet zamanında geçmiş müd
detleri vardı. Binaenaleyh zaten sandık müteka
bil bir takım taahhüdatla teessüs ettiği için o 
taahhüdatm bu memurlar tarafından da temin 
ve iadesi halinde bunların da tekaüt müddetle- i 

ri yani bu müessesede çalışmış olduklalrı müd
detin filî tekaüt müddetine mahsup edilmesile 
sandık azası arasında bir tevhit teadül esası is
tihdaf edilmiştir. Bu 9 ncu maddenin sebebi şev
ki de budur. Şimdi Nafia vekâletine geçen ve 
mecburî olarak alâkaları 1934 de kesilmiş olan 
memurların kazancı ile 9 ncu madde mevzuu
na dahil olan memurların kazancını mukayese 
edersek, birisinin adaletin çok fevkine çıktığı, 
diğerinin de çok dununda kaldığı görülecektir. 
1934 senesinden sonra Nafia vekâletine geçen 
bu memurlar Devletin maaşlı kadrosuna geçmiş
lerdir. Binaenaleyh Devletin memurları olmuş
lardır. O günden itibaren de maaşlı memurların 
bütün hukukuna sahip olmuşlardır. Menfaatin 
birisi budur. İkincisi; umumî tekaüt kanununun 
ahkâmına tâbi omakla tevkifatlı tekaü-
diye yerine atifetli olan tevkifatsız te
kaüdiyeye nail olmuşlardır. Bu memur
ların tekaütlük müddetleri Devlet D. yol
ları işletme idaresinde cari olan sandık hü
kümlerinde musarrah olduğu gibi 30 senedir Bu 
gün ise 30 sene filî tekaüt müddeti bunlarda 25 
seneye inmiştir. Onlarda 35 senelik ikramiye 
müddeti bunlarda 30 senedir. Binaenaleyh 9 ncu 
madde ile elyevm müstahdem bulunanlara ver
diğimiz iki senelik müddeti hizmet fazlası Dev
let memuriyetlerine geçmek suretile tekaüt 
müddetlerinin 30 dan 25 e indirilmesi şeklinde 
hâsıl olan beş sene farkın nısfına bile muadil 
değildir. Bu arkadaşlar 3 fayda temin etmişler
dir. 30 senelik tekaütlük müddetleri 25 seneye 
inmiştir. 35 senelik ikramiye müddetleri 30 se
neye inmiştir. Âidatsız tekaüt olma hakkına 
nail olmuşlardır. Bütün bunlarla beraber san
dıkla alâkaları kesildiği halde 8 senelik hizmet 
müddetleri filî hizmetlerine ilâve edilmiştir. 

9 ncu madde ile memurlara verdiğimiz 2 
senelik bir müddeti hizmet fazlası vardır ki, 
sandığın idaresindeki hususiyetten ve iştirak 
şartlarından ve bu şartları ifa eden sandık ca
miası içerisinde bir haksızlık olmamasındandır. 

Nafia vekâletine geçen arkadaşlara 2 seneyi 
veremediğimizin sebebi nedir? Bu 2 sene tasar
ruf sandığının teessüsünden evvel geçen 2 sene
dir ki Devlet demiryolları müessesesi bu memur
lara, ne tekaüt ne de ona benzer sair teminatı 
olmayan ücretli bir memuriyete tekaüt hakkı 
vermek hususunda umumî tekaüt kanununa bir 
hüküm ilâvesinden içtinap içindir. Buna imkân 
olamamıştır. Çünkü tekaüt ve buna benzer te
minata esas olmayan bir hizmet müddetini 
Devletin filî hizmetine ilâve edecek olursak 
- Razi bey arkadaşımız tamamen iyi anlryama-
mış olacaklardır - buna benzer hususî tekaüt 
sandıklarından, müesseselerden Devlet hizme
tine geçenler dahi evvelki hizmetlerinin ilâve
sini istemekte tamamen haklıdırlar. Eğer bu 
hizmet müddeti Devletin filî hizmetine ilâve 
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edilmek suretile teşmil edilecek olursa bu em
salin neticesi ve portesi malûm değildir. Sonra 
Devletin umumî tekaüt kanununda hiç bir 
taahhüde esas olmayan müddeti hizmetlerin filî 
hizmetlere mahsup edilmesi şeklindeki bir hük
mü bu kanuna ilâve ettiğimiz zaman, tamamen 
usulsüz bir ilâve yapmış olacağız. Yani umumî 
bir kanuna ait bir hükmü, hususî bir kanuna 
koymuş olacağız. Bu esas noktai nazardan, böy
le bir hakkın umumî filî hizmete ilâvesine usul 
noktai nazarından da imkân göremedik. 

Adalet meselesine gelince: beş büyük men-
faata mukabil iki senelik pek cüzî bir menfaatin 
verilmemesinden ibarettir. Bu, adaletin fevkmda 
mazhar oldukları bir haktır. Maamafih takdir 
Heyeti celilenindir. Bütçe encümeniniz vaziyeti 
bir daha tenvir ederek bütçe, kanun mülâhazası 
ve esas hukuk noktai nazarından, mazbatasının 
kabulünü ricaya karar vermiştir. 

(Müzakere kâfi sesleri). 
RAZİ SOYER (Urfa) — Bütçe encümeni reisi 

arkadaşımız 12 nci madde ile temin edilmiş olan 
haklardan bahsettiler. Evet, o madde kabul edil
miş, inşaat dairesi müstahdemlerine bazı men
faatler gösterilmiştir. 

Benim iddiam, ayni zamanda.9 ncu madde
den ; daha eski inşaat devrinde geçmiş olan hak
larıdır, işletmede bugün çalışmakta olan memur
lar için kabul ediliyor. Biz bunların da öyle mü
savi muamele görmesini rica ediyoruz. 

Maaşa geçmiş olan memurların tekaüt sandı
ğında bulunanlardan ziyade müstefit oldukları 
keyfiyetine gelince; onların daha memuriyet 
zamanında inşaattakilerden çok fazla nail ol
dukları imtiyazlar vardır, ki bunlar ondan 
mahrumdurlar. Onun için takririmin lütfen ka
bulünü rica ederim. 

REİS —• Razi Soyerin takririni okuyoruz: 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzeylediğim sebeplere binaen bu ka
nun lâyihasının 9 ncu maddesinin 11 nci satırın
daki (olanların) kelimesi silinerek yerine: 

(Olanlar ile 1818 sayılı kanun mucibince Na-
fia vekâletine nakledilen Demiryollar inşaat dai
resi memur ve müstahdemlerinin) ibaresinin 
konmasını teklif ve rica ederim. 

(Ret sesleri). 
Urfa mebusu 
Razi Soyer 

REÎS — Takriri yüksek reyinize arzediyo-
rum. Nazarı itibare alanlar . . . Almıyanlar . . . 
Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 

Mazbatayı reyinize arzediyorum: Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — 2904 sayılı kanunun 38 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

Şu kadar ki, mülga tasarruf sandığının teessü
sünden evvel ve idarei milliye zamanında mülga 

| İnşaat ve işletme umum müdürlüğü ile Anado-
| lu - Bağdat, Ankara - Sivas, Samsun - Sivas, Er-
| zurum demiryollarında müseccel ve daimî ola-
I rak istihdam edilenlerle mezkûr tasarruf sandı-
I ğırıa girmemiş ve o tarihlerde daimî ve müsec

cel hizmetlerde bulunmuş olup bu kanunun neş
ri tarihinde idarede müstahdem olanların arada 

ı geçen hizmet müddetleri aşağıda yazılı şartlar 
dahilinde hizmetlerine ilâve edilir . 

A) Bu gibi memur ve müstahdemlerin evvel
ce aldıkları aylıklardan % 5 sandık aidatile 
muadili % 5 lerin tutarı sandıkça hesapla
rına borç kaydedilir. 

Evvelce aldıkları aylık bu kanunun neşri ta
rihindeki aylıklardan fazla ise borçları son al
dıkları aylığa göre hesap edilir. 

B) Bu borçlar bu kanunun neşrinden itibaren 
nihayet altı ay sonra başlamak üzere aylık
larından sandık aidatına ilâveten ve ayni şart
lar dahilinde % 5 kesilmek suretile tahsil olunur. 

C) Borçlarını bitirdikten sonra veya bitirme-
I den idareden ayrılan ve fakat tazminat veya te-
I kaüt aylığına hak kazanmamış olanlara bu iş 
i için kesilen paraları temettüsüz iade edilir. 
j D) Borçlarını tamamen ödemeden tazminat 
I almak suretile alâkası kesilenlerin mütebaki 
| borçları sandıkça alacaklarından indirilir. 

E) Borçlarını tamamen ödemeden kendileri-
İ ne sandıkça aylık tahsisi halinde evvelce aylık-
| larmdan tevkif olunmayan miktar bu aylıkla-
i rmdan % 5 kesilmek suretile tahsil olunur. 

Borçlarını tamamen ödemeden ölen memur 
J ve müstahdem ve mütekaitlerin geri kalan borç-
| lan aranmaz. 
I REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka-
| bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I MADDE 21 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
| muteberdir. 
I REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum: Ka-
! bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
| mistir. 
i MADDE 22 — Bu kanun hükümlerinin ic-
I rasma İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
i REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka-
| bul edenler... Etmiyenler... Madde Kabul edil-
! mistir. 
I Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
j 6 —• Türkiye ve İrak Hükümetleri arasında 
j aide dilen Veteriner mukavelenamesinin tasdiki 
j hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat 
\ encümenleri mazbataları (1/564) [1] 
i REİS — Heyeti umumiyesi hakkında bir mü-
I talea var mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyi-
I nize arzediyorum. Kabul buyuranlar Etmeyen-
I 1er ... Kabul edilmiştir. 

[1] 127 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Türkiye ve Irak Hükümetleri arasında akte-
dilen Veteriner mukavelenamesinin tasdiki 

hakkında kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Irak Kırallığı Hükümeti arasında 27 
ikinci kânun 1938 tarihinde Bağdadda akit ve 
imza edilen Veteriner mukavelenamesi kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

7 —• Ordu subaylar heyetine mahsus terfi 
kanununun bazı maddelerini değiştiren 2900 
sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi
ne dair olan kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa en
cümeni mazbatası (1/600) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesi
ni yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı 
kanunu tadil eden 3342 sayılı kanunun birinci 

maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Ordu subaylar heyetinin ter
fiine ait 863 sayılı kanunu tadil eden 3342 sayılı 
kanunim birinci maddesi aşağıda gösterildiği 
veçhile değiştirilmiştir: 

Hiç bir subay mensup olduğu sınıfın kıta
sında rütbesine ait asgarî müddetin lâakal üçte 
biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemez. 
Bu müddetler kurmay subayları için harpte hâ
sıl olacak ihtiyaca göre Başkomutanlıkça lüzu
mu kadar azaltılabilir. 

Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan havacı 
subayların terfileri için rütbelerine mahsus as
garî müddetin hesabında kara ve hava sınıfları 
kıtalarında yapacakları hizmet müddetlerinin 

mecmuu bilfiil kıta hizmetinden sayılır. 
Sıhhî raporlarla veya mektepçe tasdik edilen 

gayretine rağmen uçuculuk ve makinistlikteki 
istidatsıslığı dolayısile hava smıfmdan başka 
sınıfa nakledilenler bu sınıftaki terfi şartlarını 
tamamladıktan sonra emsali hemnasıpları terfi 
tarihinden muteberen terfi ettirilirler. 

Sınıfında kadro mucibince rütbesinin mukabi
li kıta bulunmayan subayların terfileri mafevk
lerinden alacakları sicilleri üzerine yapılır. Harp 
akademisi ve Yüksek levazım mektebi tahsilinde 
bulunan subaylarla kurmay stajiyerleri ve kur
may subaylarının akademiye ve Yüksek levazım 
mektebine gireceklerin de bu mektebe girmez
den evvel, tahsil esnasında ve tahsilden sonra 
memur edilecekleri muhtelif muharip kıta ko-
mutanlıklarmdaki ve levazım için kıta sayılan 
yerlerdeki hizmetleri dahi esas sınıfları kıta 
hizmetlerinden sayılır. Alelûmum muavin sınıf
lar mensuplarından Harp akademisini muvaffa
kiyetle itmam edenler piyade sınıfına nakledilir
ler. İşbu nakilden evvel muavin smıf kıtaların
da geçen hizmetleri kıta hizmetinden sayılır. 
Ancak terfi için piyade sınıfında sicil müddeti 
olan bir sene, jandarma stajiyer subaylarile mü
hendis subayları altı ay bulunup muvafık sicil 
almak meşruttur. 

Mütehassıs tabip ve veteriner ve kimyager
lerin hastanelerle bakteriyolojihane ve serolo-
jihanelerdeki ihtisas hizmetleri kıta olarak ka
bul edilir. Sanayii harbiye ve harita sınıflarına 
mensup subaylar sınıflarına ait kadro dahilinde 
mafevklerinden alacakları siciller üzerine terfi 
ederler. Ancak birinci fıkrada mezkûr kıta su
baylarından gayri, mezkûr fıkradaki emsali sı
nıflarından evvel terfi edemezler. 

REİS Madde hakkında mütalea var mı? 

[1] 132 sayılı basmayazı zaptın sonunda d ir. 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad

de olmadığından çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15, 55 

&<i 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 107 ye ek 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî idaresi 
memurları tekaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı 
kanunlara bazı maddeler eklenmesine ve bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun lâyihasının 9 ncu maddesi 

hakkında Bütçe encümeni mazbatası (1/41) 

Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı 9 ncu maddenin 11 nci satırındaki (olanların) kelimesi 
silinerek yerine (olanlarla haklarında bu kanunun 12 nci maddesi tatbik edilecek olan memur 
ve müstahdemlerin) cümlesinin ilâve edilmesini teklif eylerim. 

-Urfa 
Razı Soyer 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. m, M. M. 
Bütçe encümeni 2 - IV - 1941 
Mazbata No. 81 
Esas No. 1/41 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umumî idaresi memurları Tekaüt sandığı hak
kındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı 
maddeler eklenmesine ve bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun lâyihasının umu
mî heyette müzakeresi sırasında 9 ncu madde
ye bir ibare ilavesi maksadile Urfa mebusu 
Razi Soyerin verdiği takrir Umumî heyetçe na
zarı itibare alınarak encümenimize tevdi buyu-
rulmakla teklif, takrir sahibi, Maliye vekâleti 
müsteşarı ve mezkûr sandık müdürü hazır ol
dukları halde müzakere ve tetkik olundu: 

Lâyihanın 9 ncu maddesi: Devlet demiryol-
lar idaresinde kurulan ve hususî kanunu ile 
Tekaüt sandığına kalbedilen Tasarruf sandığı
nın tesis edildiği 1926 senesinden evvel veya 
tasarruf sandığı mevcut olduğu sırada Devlet
çe idare edilen Demiryollarından daimî ve mü-
seccel hizmetlerde bulunanlardan elyevm mez
kûr idarece ive aynı vaziyette çalışanlara san
dığa aidat vermedikleri veya sandığın kurul

madığı devirde geçen hizmet müddetlerine ait 
aidat ve muadillerini borçlanmak ve ödemek 
suretile bu müddetler *için de Demiryolları Te
kaüt sandığından bir hak ye sandığa bağlı me
murlar arasında bir muadelet teminine matuf 
bir hüküm tesisi maksadile Hükümetçe teklif 
edilmiş ve encümenimizce de kabul edilmişti. 

Lâyihanın 12 nci maddesi ise, Devlet de
miryolları memurlarından yukarıda arzedilen 
Tasarruf ve tekaüt sandıklarının tesisinden 

sonra sandığa iştirak edenlerden bir kısmının 
- 1818 sayılı kanunla inşaat işlerinin bu idare
den ayrılarak Nafia vekâletine bağlanması mü-
nasebetile - bu idareden umumî muvezeneye 
intikal etmesi üzerine sandıkla olan alâkaları
nın aidat ve mukabillerinin kendilerine ia
desi suretile kesilmiş olmasına ve bunlara 
ancak umumî muvazeneden maaş aldıkları müd
dete münhasır olmak üzere sandıktan aldıkları 
paralar istirdat olunarak bir tekaüt hakkı ta
nınmış olacağına göre her iki şekilde geçen te-
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kaüde tâbi hizmet müddetlerinin cemine ve 1683 
numaralı kanuna göre tekaüt haklarının bu esas 
dairesinde teminine imkân vermek maksadile 
teklif edildiği anlaşılmış ve Encümenimizce ka
bul olunmuştu. 

Binaenaleyh 9 ncu madde Devlet demiryol
ları memurlarına kendi sandıkarından hak tesi
sine ve 12 nci madde ise bu maddede yazılı ma
aşlı muayyen Devlet memurlarının tekaüde tâbi 
iki hizmet müddetinin cemile 1683 numaralı ka
nunla kendilerine bir hak teminine matuf ve bir 
birinden ayrı hükümleri ihtiva etmektedir. 

Tadil teklifi; elyevm Devlet dairelerinden 
maaş alan ve bu lâyihanın 12 nci maddesinde 
yazılı memurların Devlet demiryollarında mün
hasıran ücret almak suretile geçen müddetleri
nin de aidatını borçlanmak suretile 1683 sayılı 
umumî tekaüt kanununa tâbi filî hizmetlerden 
sayılmasını istihdaf etmektedir. Böyle bir tekli
fin kabulü her hangi bir Devlet teşekkülünde 
tekaüt hakkı olmadan istihdam edilen bir üc
retli memurun sonradan bu ücretli hizmet müd
detine müteallik aidatını borçlanması suretile 
kendisine bu müddet için Devletten bir tekaüt 
hakkı verilmesi gibi şimdiye kadar mümasili 
olmayan bir esas kurulmasına müncer olabilece
ğine ve böyle bir şekli hallin malî külfetleri ve 
taşki1 edeoği emsalin neticeleri tetkik ve tamik 
edilmeden bir karar alınması ve vaki teklifin 
kabulü esas noktasından muvafık olamıyacağı 
gibi bu teklife 9 ncu maddenin ve hatta bu lâ

yihanın usûl noktasından alâkalı bulunmadığı 
ve bu teklif tekaüde tâbi veya o mahiyette ol
mayan hizmetlerin filî hizmete ilâvesi gibi bir 
hükmün umumî Tekaüt kanununa eklenmesi 
manasını tazammun ettiği neticesine varılmıştır. 

Bu esaslar dairesinde yapılan tedkikat neti
cesinin bir daha Umumî Heyete arz ve teşrihi 
ile Encümen noktai nazarının kabulünü ricaya 
karar verildiği Yüksek Reisliğe arzolunur. 

Reis Keis V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu Trabzon 
î. Eker T. Coşkan Sırrı Bay 
Kâtip 

İstanbul Bolu Bursa 
F. Öymen C. S. Siren Dr. S. Konuk 

Bursa Bursa Diyarbakır 
Fazlı Güleç. A. Nevzat Ayaş B. Bekit 

Elâzığ Giresun Gümüşane 
M. F. Altay M. Akkaya D. Sakarya 

İsparta İsparta İsparta 
M. Karaağaç Kemal Turan R. Ünlü 

Kayseri Kayseri Kırklareli 
F. Baysal S. Serim B. Denk er 

Konya Kütahya Maras 
A. R. Türel, A. Tiridoğlu M. Bozdoğan 

Muş Ordu Samsun 
Ş. Ataman .. İT. Yalman M. A. Yörüker 

Seyhan Tunceli Yozgad 
S. Çam M. Yenel A. Sungur 
Yozgad 
S. îçöz 

( S. Sayısı : 107 ye ek ) 



S. Sayısı: 115 
Ordunun Karacaömer köyünden Gedikoğullanndan Salih-
oğlu Asım Gediğin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/334) 

T. C. 
Başvekâlet 6 - II - 1941 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4 - 209/141 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek ve saireden suçlu Salihoğlu 1318 doğumlu Asım Gediğin ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair Ordu Ağır ceza mahkemesince ittihaz olunan hükmün tasdikine ve kanunî merasi
min ifası için evrakın Yüksek Kamutaya sunulmasına karar verildiğini havi Temyiz mahkemesinin 
ilâmı ile sair evrakın Cumhuriyet Baş müddei umumiliğinden gönderilmiş olduğu ve son duruşma za
bıtnamesinde mahkûm Asım Gediğin doğum tarihi 1310 olarak yazılmış ise de dosya arasındaki nü
fus kayit suretine ve evvelki zabıtnamelerle Temyiz ilâmına nazaran mumaileyhin 1318 doğumlu 
olup bu yanlışlığın hükme müessir mahiyeti haiz olmaması itibarile ıslâhına mahal görülmemiş 

bulunduğu Adliye vekilliğinden alınan 6 - I - 1941tarih ve 3/2 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 
Gereği ifa edilmek üzere bu işe ait evrakın ilişik olarak sunulduğunu ve neticeden bilgi verilmesine 

müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Adliye encümeni 

Esas No.3/334 
Karar No. 25 

Yüksek 

Karacaömer köyünden Vereboğlu Mehmedi 
taammüden öldürmekten suçlu Gedikoğulların-
dan Salihoğlu 1318 doğumlu Asım Gediğin ölüm 
cezasına mahkûmiyeti hakkında Ordu Ağır ceza 
mahkemesince verilen hükmün tasdikına dair 
Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesinden sa
dır olan 17 - VI - 1940 tarih ve 1105 esas, 1071 
karar numaralı ilâm, müteakip kanunî muame
lenin ifası için Başvekâletin 6 - II - 1941 tarih 
ve 4 - 209/141 sayılı tezkeresile birlikte Adliye 
encümenine havale ve tevdi edilmekle bu işe 

3 -IV - 1941 

Eeisliğe 

taallûk eden dava dosyası tetkik olundu: 
Suçlu Asım Gediğin kardeşini öldürmüş olan 

Vereboğlu Mehmedi öldürmeği tasarladığı an
cak evvelce ika eylediği müteaddit suçlardan 
dolayı tevkif ve hapsedilmiş olduğundan kar
deşinin ölüm tarihinden hâdise tarihine kadar 
Mehmedi takip ve öldürmek fırsatını elde ede
memiş olduğu ve nihayet hapishaneden tedavi 
edilmek üzere nakledildiği memleket hastane
sinden kaçarak bir müddet takibattan kurtul
mak için ötede beride dolaştıktan sonra 23 - I -



1935 çarşamba günü Mehmedin Karacaömer kö
yündeki dükkânına giderek namaz kılmakta ol
duğunu müşahede etmesi üzerine namazın ik
malini müteakip elinde bulunan barabellum ta-
bancasile üzerine altı defa ateş etmek suretile 
Mehmedi taammüden öldürdüğü sabit görüle 
rek ölüm cezasma mahkûm edildiği anlaşılmış
tır. 

Bu hususta yapılan müzakere neticesinde 
suçlu Asım Gediğe hükmedilen ölüm cezasının 
hafifleştirilmesini veya değiştirilmesini müstel-
zim bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı Esa
siye kanununun 26 ncı maddesi mucibince bu 

cezanın infazına karar verilmesi hususunun 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesi encümen
ce ittifakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi Na. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Konya 
*Ş'. Devrin Ş. Devrin (İ. Gül t v kin 

Antalya Balıkesir Bursa 
N. Akson O. N. Burcu A. Akf/vc 

Manisa Rize Sinob 
.L Tinner Dr. S. A. Dilem re (\ A tay 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

( S. Sayım : 115 ) 



S. Sayısı: ||6 
Nizibin Kefericebel köyünden Ali Osmanoğullarından Me-
medoğlu Davud Turğudun ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/244) 

T. C. 
Başvekâlet 15 - IV - 1940 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4 - 415/3291 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İki adamı öldürmek ve üçüncü bir adamı öldürm iğe teşebbüs etmekten suçlu Ali Osman oğullarından 
Mehmedoglu 1327 doğumlu Davut Turgut hakkında Gazianteb Ağır ceza mahkemesince ittihaz 
edilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edildiğinden Büyük Millet Meclisince 
kanunî merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 13 - IV - 1940 tarih ve 149/42 sayılı tezkere 
ile gönderilen evrak ve Temyiz mahkemesinin ilâmı ilişik olarak sunulmuştur, (fereğinin yapılması
na ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzt derim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/244 
Karar No. 22 

3 - IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Nizibin Kefericebel köyünden Haliloğlu Na-
san ile Hüseyinoğlu Abdullahı taammüden öl
dürmek maddesinden suçlu ayni köyden Ali 
Osmanoğullarından Memedoğlu 1327 doğumlu 
Davut Turğudun ölüm cezasına mahkûmiyeti 
hakkında Gazianteb ağır ceza mahkemesince ve
rilen hükmün tasdikına dair Temyiz mahkeme
si birinci ceza dairesinden sadır olan 26 -1 -1940 
tarih ve 157 esas, 193 karar sayılı ilâm, mütea
kip kanunî muamelenin ifası için Başvekâletin 
15 - IV -1940 tarih ve 4 - 415/3291 sayılı tezke-
resile birlikte Adliye encümenine havale ve tev
di edilmesi üzerine bu işe ait dava dosyasının 
tetkiki neticesinde suçlu Davut Turğudun ara
larında mevcut husumet sebebile Abdullah ile 
Nasanı taammüden öldürdüğü ve Mustafa Kâh
yayı da taammüden öldürmeğe tam derecede te
şebbüs eylediği sabit görülerek ölüm cezasına 

mahkûm edildiği anlaşılmış olmasına mebni adı 
geçen Davut Turguda hükmedilen ölüm cezası
nın hafifleştirilmesini veya değiştirilmesini müs-
telzim bir sebep görülemediğinden Teşkilâtı esa
siye kanununun 26 ncı maddesi mucibince ceza
nın infazına karar verilmesi hususunun Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmesi encümence itti
fakla karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur . 
Adliye E. Reisi Na. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Konya 
Ş. Devrin Ş. Devrin O. Gültekin 

Antalya Balıkesir Bursa 
İV. Aksoy O. N, Burcu A. Akgüç 

Hatay Kayseri Manisa 
B. 8. Kunt R. özsoy A. Tümer 

Sinob Trabzon 
C. Atay F. A. Barutçu 





S. Sayısı: 127 
Türkiye ve Irak Hükümetleri arasında aktedilen Veteriner 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve Ziraat encümenleri mazbataları (1/564) 

T. C. 
Başvekâlet 3 - III - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sapı : 6/786 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye ve Irak hükümetleri arasında aktedilen veteriner mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 28 - 1 - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiklerile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler 

Hayvan ve maddelerinin ticaret ve transit işlerini kolaylaştırmak ve inkişaflarını temin etmek iyin 
gerek hayvanlardan hayvanlara ve gerekse hayvan ve maddeleri ile insanlara sirayet edebilen hastalıklar 
noktai nazarından Hükümetlerce alman takyidatı muayyen formüller altında birleştirmek ve hafif
letmek veyahut ta salgın hastalıkların sirayetine mâni tedbirleri almak maksadile Irak Hükümetinin 
daveti üzerine 15 - 1 - 1938 - 31 - 1 - 1938 tarihinde Bağdatta aktedilen veteriner konferansında mem
leketler arasında ithalât, ihracat ve transit işlerinde cari sıhhî tahdit ve takyidatı, imkânın azamî 
müsaadesi derecesinde kaldırmaklığın, iktisadî hareketlerin genişlemesini temin edecek çarelerin en mü
himlerinden birisi olarak mütalea edilmiş ve hudut murakabe, muayene ve mücadele işlerinin muay
yen prensipler dahilinde müşterek usullere bağlanması her iki Hükümetin menfaati icabından 
olduğu dikkat nazarına alınarak ilişik olarak sunulan proje hazırlanmış ve 23 temmuz 1940 tarihli 
ve 14061 sayılı kararname ile verilen salâhiyet dahilinde murahhaslarımız tarafından imza edil
miştir. 

Yukarıda mucip sebepleri arzedilen itilâfname Irak Millet Meclisi ile Ayan Meclisi tarafından 
nisan 1940 tarihinde kabul edilerek kanuniyet kesbetmiş olduğundan bu itilâf namenin Türkiyede de 
meriyete isali için tanzim kılman kanun lâyihası ile itilâfname yüksek tasvibe arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni t 24 - III - 1941 

Esas Wo. 1/564 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ve Irak Hükümetleri arasında akte- kında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
dilen Veteriner mukavelenamesinin tasdiki hak- 28 - I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka-
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rarlaştırılan kanun lâyihası Hariciye vekilliği 
mümessilinin hazır bulunduğu içtimada tetkik 
ve müzakere olunmuştur. 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan olunan 
mütalealara ve verilen izahata göre kanun lâyi
hasının derpiş ettiği mukavele memleketimizin 
men i'aatlerine uygundur. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihası havalesi 
veçhile Ziraat encümenine tevdi buyurulmak 

Üzere Yüksek Reisliğe sunulırmşiur. 
Hariciye E. R. 

Konya 
M. Göker 

Ankara 
F. R. Alay Dr. 

Diyarbakır 
Zeki M. Alsan 

Manisa 
Hikmet Bay ur 

M. M. 
İstanbul 

A. Ş. Esmer 
Antalya 

Cemal Tunca Dr. 
Elâzig 

fi1. A. Ay kaç 

Kâtip 
Tokad 

Ar. Poroy 
Diyarbakır 

1. Tali Öngören 
Gümüşane 

Edib S. T ör 
Seyhan 

Naci Eldeniz 

Ziraat encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Ziraat encümeni 
Esas No. 1/564 

Karar No. 5 

S - IV - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ve İrak Hükümetleri arasında yapı
lan veteriner mukavelenamesinin tasdiki hakkın
da hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 28-1-1941 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Encümenimize gönderilen kanun 
lâyihası Ziraat vekilliği mümessili hazır bulun
duğu halde okunup görüşüldü. 

Memleket iktisadiyatında mühim yer tutan 
hayvan ve maddelerinin ticaretini kolaylaştır
mak, bunların bulaşık hastalıklarını önlemek 
ü/ere Milletler arası kabul edilmiş teknik esaslar 
dairesinde hazırlanan bu lâyihayı Encümenimiz 
de aynen kabul eylemiştir. 

Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat E. Reisi 

İzini r 
A'. Köken 

Aydın 
M. Göktepe 

Hatay 
M. Tecirli 

Siird 
A. R. Esen 

Sivas 
/. Uğur 

M. M. 
Manisa 

Yaşar Özey 
Denizli 

E. As. Tokad 
Kocaeli 
/. Dıblan 

Siird 
N. Bekmen 

Trabzon 
Ş. Bilgen 

Kâtip 
Seyhan 

Tevfik Tarman 
Edirne 

F. Kaltakkıran 
Siird 

Ş. Özdemir 
Sivas 

A. Esenbel 

HÜKÛMETİN TE KL İFİ 

Türkiye ve Irak Hükümetleri arasında aktedilen 
Veteriner mukavelenamesinin tasdiki hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Irak Kırallığı Hükümeti arasında 27 
ikinci kânun 1938 tarihinde Bağdad da akit ve 
imza edilen Veteriner mukavelenamesi kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 28 - I - 1941 

Eş. V. Ad. V. *M. M. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 

Da. V. 
Fay ıh Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. İ. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
C. K. încedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

Ma. V. 
F. Ağrah 

İk. V. 
II. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmeu 

( S. Sayısı : 127 ) 
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Bağdad 

Doktor Hamedy 

Memet Faruk Eldamluci 

Doktor Zeki Sait 

Doktor Arthur Cilder 

28 - XII - 1938 
ZABITNAME 

Hazır bulunanlar 

1 ran Devlet Murahhası: 
îran Veteriner işleri umum müdürü 

Irak Devlet Murahhasları: 
Irak Veteriner işleri umum müdürü ve Murahhas 
heyeti reisi. 
Irak Veteriner işleri iktisat kısmı müdürü ve kon
ferans kâtibi-
Irak Salgın hastalıklar kısmı müdürü ve kâtip. 

Suriye ve Lübnan Hükümetleri Murahhas heyeti: 
Albay Veteriner Lamarque Fransız mandası altında bulunan Şark Hükümet

leri Hayvan sağlığı zabıtası işleri müdürü ve He
yeti murahhasa reisi. 
Suriye Hükümeti Veteriner müfettişi. 
Lübnan Cumhuriyeti Veteriner işleri şefi. 

Doktor Kâmil Homsi 
Doktor E. Nehme 

Doktor Sabri Okutman 
Muzaffer Bekman 

Mr. Gourji Sassoon 

Türkiye Cumhuriyeti Murahhas heyeti: 
Ziraat vekâleti Veteriner işleri umum müdürü. 
Veteriner işleri umum müdürlük Mütehassıs mü
şaviri. 
Kâtip. 

17 kânunusani 1938 gününden itibaren Bağdad da toplanmış bulunan Veteriner kongresi hay
vanların salğm hastalıklarını söndürmek için en iyi usûlleri müştereken mütalea ettikten sonra 
hayvan hastalıklarının intişarına karşı müessir bir surette mücadele etmek ve hayvan ve menşei hay
vani maddelerin ticaretini kolaylaştırmak maksadı ile bir mukavele projesi yapmak sureti ile mesa
isine son vermiştir. 

Bu kongreye iştirak etmiş bulunan Devletlerin Murahhas heyetleri ekli bulunan Mukavele projesi
ni kendi Hükümetlerine tasdik ettirmek hususunda müttefik kalmışlardır. 

Faruk Eldamluci Lamarque 
E. Nehme 

8. Okutman Hamedy Kâmil Honud Muzaffer Bch-.uun 

MUKAVELE PROJESİ 

Türkiye Cumhur Reisi, Majeste Irak Kiralı, Majeste İran Şehinşahi ile, Suriye ve Lübnan hakkın-
daki beynelmilel akidlerle kendisine tanınmış olan salâhiyetlere istinaden hareket eden Fransa Cum
huriyeti Hükümeti hayvanların salgın hastalıklara karşı fasılasız bir mücadelenin daha müessir ola
bilmesi ancak alâkadar memleketlerin müşterek çalışmaları ile husul bulacağına, 
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Bundan başka milletler arasında hayvan ve hayvan maddeleri mübadelesini kolaylaştıracak her 

nevi icraatın programın esasında veteriner sıhhî şartlarının bütün vasıtalarla sıkı ve müşterek me
saî yapılmakla kabil olacağına kani olmuşlar: 

ve Murahhas olarak; 
Türkiye Cumhur Reisi, 

Ziraat vekâleti Veteriner işleri Umum Müdürü Dr. Sabri Okutman ile Veteriner İşleri 
Umm müdürlük Mütehassıs müşavir Muzaffer Berkmanı, 

Majeste Irak Kiralı, 
Irak Veteriner İşleri Umum Müdürü ve Murahhas Heyeti Reisi Mehmet Faruk Eldamluei 
ile Irak Veteriner işleri İktısad kısmı müdürü Dr. Zeki Sait ' i; 

Majeste Iran Şahinşahi, 
Iran Veteriner işleri umum müdürü Dr. Hamedy'i; 

Fransız Cumhuriyeti Hükümeti, 
Fransız mandası altında bulunan Şark Hükümetleri Hayvan sağlığı zabıtası işleri Müdü
rü ve Heyeti Murahhasa Reisi Albay Veteriner Lamarque'i Suriye Hükümeti veteriner 
Müfettişi Dr. Kâmil ironisi'yi, Lübnan Cumhuriyeti Veteriner işleri §ef i Dr. E. Nehme'yi, 

tayin etmişlerdir. 
Bu murahhaslar salâhiyetnamelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hükümleri kararlaştırmış

lardır : 

Madde — I 

Hayvanların ve menşei hayvani olan maddelerin ve sarî hayvan hastalıklarının intişarına sebep 
olabilecek maddelerin Âkit memleketlerden birisinin arazisine ithali ancak aşağıdaki hudut kapılarına 
inhisar etmiştir. 

Iran Irak 

Kasrişirin 

Irak 

Zakko 
Ammadiye 

Irak 

Musul 
Sin j ar 
Anah 

Türkiye 

Hanikin 

Türkiye 

Gizre (Sellubi) 
Şemdinan 

Suriye 

Telkoçak 
Dirzor 
E bu Kemal 

Suriye 

Kilis Azaz 
Birecik Cerablus 
Akçakoyunlu Telkoçak 
(Çobanbcyli) Bal) 
Mardin (Nusaybin - Kamışlı) 

Hudut kapılarının mevki ve adetleri Âkit Tarafların muvafakati ile tadil edilebilir. 
Mecburî olarak veteriner servisi tarafından kontrolü icap eden bütün bu geçit noktalarında bu 

mukavelenin tasdiki tarihinden bir sene zarfında tahaffuzhaneler inşa edilecektir. 
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Madde — 2 

Gerek ihracata ve gerekse transite tahsis edilen hayvan ve menşei hayvani maddelerin Devlet 
veterineri veyahut Devlet tarafından bu işe mezun kılınmış bir veteriner tarafından verilmiş men
şe ve sıhhat şahadetnamesini haiz olacaklardır. 

Alâkadarlar tarafından verilen menşe şahadetnameleri sıhhat şehadetnamelerinin tanzimine esas 
olacaktır. 

Madde — 3 

Hayvan ve maddelerine verilecek sıhhat şahadetnameleri : 
A) Canlı hayvanlara ait (Numune : 1), 
B) Mahsulâtı hayvaniyeye ait (Numune : 2). 

Olduğuna göre merbut hususî numunelere tevfikan tanzim olunacaktır. 
Feresiyeye ait olan bu şahadetnameler beher şahıs için ayrı, ayrı tanzim edilecektir. Diğer 

hayvanlara ait olanlar için (Tuyur dahil) (Erkek ve dişi damızlıklar hariç) müşterek bir şahadetna
me verilecektir. 

Sığırlara marka vurulacak ve bunların şahadetnamelerinde işbu marka yazılacaktır. Sıhhat şaha
detnamelerinin itibar müddeti azamî on beş gündür. 

Madde — 4 

Sıhhat şehadetnameleri hayvanların şahsan sıhhatte olduklarını ve menşelerinden itibaren ve bu 
menşein yirmi kilometre kutrundaki sahada : 

A) Sığır vebası, zatülcemb verrei muhiti, hastalıklarının bir senedenberi; 
B) Hummai kulâi, koyun ve keçi çiçek hastalıkları, keçi ciğer ağrısı, tuyurun difteri, kolera ve 

vebası hastalıklarının altmış gündenberi hüküm sürmemiş olduğunu tasdik etmesi lâzımdır. 

Madde — 5 

Sığır vebası veyahut zatülcemb verrei muhiti hastalıklarından biri Âkit Taraflardan birinin arazi
sinde baş gösterdiği takdirde mukabil Âkit Taraf (Kendi memleketlerindeki sağlık zabıtası kanunu
na uygun olarak) sirayet tehlikesi zail oluncaya kadar hayvan ve maddelerinin ve sirayete vasıta 
olabilecek şeylerin ithalini men veya tahdit etmek salâhiyetine maliktir. 

Kuduz; sıhhat şehadetnamelerinde yazılı hayvanların bu hastalığın siyasetine maruz kalmamış ol
duğunu teyit etmesi lâzımdır. 

Uyuz; bir köyde uyuz vakası müşahede edildiği takdirde bu köyün bu hastalıktan müteessir olan 
hayvan nevilerine hastalık zail oluncaya kadar menşe şahadetnamesi verilmiyecektir. 

Ruam; ihraç edilecek hayvanatı feresiyye malleine edilecekler ve ayrıca malleine edildiklerine 
dair bir de şahadetnameyi haiz olacaklardır. 

îşbu maUein şahadetnamesinde malleinin yapıldığı tarih ve mallein tatbik usulü yazılmış olacaktır. 
Mallein şahadetnameleri bir ay için muteberdir. 

Durin; Tek tırnaklılara verilecek sıhhat şahadetnamelerinde bu hayvanların şahsan mezkûr has
talıktan salim oldukları ve menseinde ve gerekse menşelerinin yirmi kilometre muhitindeki sahada 
en az kırk gündenberi hiç bir durin vakasına tesadüf edilmediği yazılacaktır. 

Tederrün; ithal edilecek olan damızlık sığırlar azamî altı ay evvel tüberküline edildiklerini be
yan eden ayrı bir şahadetname ile de mücehhez olmaları şarttır. 

Antraks; aşılanmamış hayvanlar kırk sekiz saatlik bir müşahede altına alınabilir. 
Tarafeynin hudut muayene mevkileri bir birine' yakın bulunduğu takdirde ihraç edilecek hayvan 

lar ihracatı yapan Devlet arazisinde ve veterinerinin muvacehesinde ithalâtçı Devlet veterineri ta
rafından muayene edilecektir. 

Alâkadar iki veteriner tarafından muayene edilen hayvanlarda sarî bir hastalık teşhis edildiği 
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takdirde bu hayvanlar ihracat yapan Devlet veterinerinin nezareti altında karantinaya tâbi olacaktır. 
iki memleketin veteriner servisleri arasında mutabakat hâsıl olmadıkça bu hayvanların ithaline mü
saade edilmiyecektir. 

Madde — 6 

Tarafeynin hudut muayene mevkileri yekdigerinden pek uzak olduğu takdirde hayvanların mua 
yeneleri ithalâtçı Devlet veterineri tarafından yapılacaktır. Muayene edilen hayvanlar arasında 
sarî bir hastalık müşahede edilmedikçe bu hayvanların sevkiyatı men edilmeyecektir. Bulaşıcı has
talık müşahedesi halinde ithalât yapan Devlet veterineri kendi memleketinde carî hayvan sağlık zabı
tası kanununda mevzu tedbirleri süratle alarak ihracatı yapan memleket hudut veterinerine key
fiyeti bildirir. 

Hudut veterinerleri tedabir ittihaz etmek üzere merkez umum müdürlüklerini keyfiyetten haber
dar edeceklerdir. 

Hudut veterinerleri arasında çıkacak bütün ihtilâflar bu mukavelenin on beşinci maddesi hüküm
lerine tevfikan halledilecektir. 

Hayvanların adedi, alâmetleri ve markaları sıhhat şahadetnamesinde yazılı olanına uymadığı 
takdirde ithalât yapan Devlet veterineri yolda yorgunluktan vukua gelmesi muhtemel zayiatı nazarı 
dikkate alarak bu hayvanların kırk sekiz saat' ka rantina altına alınmaları lâzım olup olmadığına 
karar verir. 

Madde — 7 

Âkit Taraflar (et, etmustahzaratı, taze mahsulâtı hayvaniye, süt, süt mütahzaratmdan başka) 
işbu mukavelenameyi tasdik etmiş bulunan memleketlerden çıkan atideki mahsulâtı hayvaniyenin 
serbestçe nakillerini kabul ederler: 

A) işlenmiş derileri tuzlanmış yahut kurutulmuş postekiler, tuzlanmış yahut kireç suyundan 
geçirilmiş yahut kuru ve zamklı deriler. 

B) Kuru yahut kaynatılmış ve yumuşak aksamından ayrılmış bütün boynuzlar, zılflar, tırnaklar, 
pençeler, domuz dişleri ve dişler. 

C) Yumuşak aksamından ayrılmış kuru veyahut kaynatılmış kemikler ile tazyikli su buharından 
geçirilmiş kemik tozları. 

D) Ham ve kuru yapağı, yapağı kırıntıları ve debagathaneden çıkmış yapağılar ile muhtelif hay
vanların kuru kılları. (Yek; ve domuz kılları) ve her nevi kuru tüyler. 

E) Tuzlu veyahut kura bağırsak, mide: kurumesancler. 
F) Bu hayvan mahsûllerinin irsalâtı ne tarzda yapılırsa yapılsın (sandık, fıçı, torba, denk) sıhhî 

şartlara uygun olması lâzımdır. 
G) Yukarıkı beş paragrafta sayılan aynı hayvan mahsûllerinden alâkalı Âkit Taraflarca Veteri

ner profilaksisi noktai nazarından kâfi görülen başka bir muameleye tâbi tutulanlar. 
Sığır vebası, domuz vebası, lıummai kılâî şaı bon, çiçek ve antraks hastalıkları mevcut olduğu 

zaman Âkit Taraflar bu hastalıklara karşı kendi memleketlerini korumak maksadile bir menşe ve 
sıhhat şahadetnamesi istemek hakkını muhafaza ederler. 

Madde — 8 

Âkit Taraflar tek tırnaklıların, koyun, keçi ve tuyurun ve sığırların ve menşei hayvanı bilcümle 
mahsulâtın tıransitine müsaade ederler. Şu kay it ile ki tıransit edilen hayvanlar tıransiter memleke
tin Veteriner servisi tarafından muayene ve ihraç eden memleketin sıhhat şahadetnamesi vize edi
lebilir. 
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Madde — 9 

Menşe memlekette sığır vebası, hummai kulâi ve sığırların zatülcemb verrei muhiti hastalıkları 
hüküm sürdüğü takdirde tıransiter taraf menşe memleketteki hastalığın vüsatini nazarı dikkate almak 
şartile işbu tıransiti men edebilir. 

Madde — 10 

Menşe memlekette sığır vebası zuhuru halinde sığırların et ve mahsullerinin transiti menedilebilir. 

Madde — 11 

Rampalar, hayvan ve maddelerini nakle tahsis edilen nakil vasıtaları ile aksamı ve sirayete 
vasıta olabilecek her nevi eşya kullanıldıktan sonra veteriner servislerinin nezaret ve kontrolleri 
altında temizlenip dezenfekte edilecektir. 

Madde — 12 

Âkit Taraflar her ayın birinci ve on beşinci günlerinde iki dil ile (memleket dili ve fransızca) 
ve yeknesak olarak salgın hastalıklar belleteni çıkarmağa ve bunları veteriner merkez makamları ile 
doğrudan doğruya mübadele etmeği kabul ederler. 

Salgınlar istilâî ve vahim bir şekil aldığı takdirde veteriner servisleri yekdiğerlerini telgrafla 
haberdar ederler. 

Madde — 13 

Hududun iki tarafında on beş kilometre derinliğindeki mmtaka hususî veteriner murakabesine 
tâbi « hudut mmtakası » olarak kabul edilir. Âkit Taraflar işbu hudut mmtakasmdaki şehir ve na
hiyelerin ve bu mmtakada bulunan büyük baş hayvanların birer listesini yekdiğerine vermek im-

* kânına çalışacaklardır. Bu hudut mıııtakasınm veteriner makamatı kendi memleketlerinin sağlık 
zabıtası kanunu ile ihbarı mecburî olan hastalıkların seyirlerini en kısa vasıtalar ile yekdiğerleri
ne haber vereceklerdir. 

1 

Madde — 14 

Hudut mmtakalarmda salgın hastalıklardan biri vahim ve istilâî bir şekil aldığı takdirde Âkit 
Tarafların veteriner merkez servisleri yekdiğerlerini müstacel vesaitle haberdar etmeği kabul eder
ler. Âkit Taraflar işbu hastalığın söndürülmesi için icap eden tedbirleri müştereken alırlar ve 
malik oldukları bütün vesait ve şahısları ile yekdiğerine yardım imkânını aramayı kabul ederler. 
Bu maksatla Âkit Taraflar hudut mmtakasmdaki veterinerlerine tesbit edilecek şartlar tahtında 
(laisser - passer) 1er verilmesi arzusunu izhar ederler. 

Madde — 15 

Hudut veterinerleri arasında zuhur edecek ihtilâflar Âkit Tarafların veteriner merkez servisleri 
tarafından tayin edilecek hususî delegeler ile halledilecektir. 

işbu mukavelenamenin izah ve tatbikinde Âkit Taraflar arasında zuhur edecek ihtilâflar alâ
kadar Devletler tarafından tayin edilecek ikişer veterinerden müteşekkil komisyon tarafından halle
dilecektir. 

Mezkûr ihtilâf işbu komisyonda halledilmediği takdirde hayvanların sarî hastalıklarına karşı 
mücadeleye dair beynelmilel mukavelenamenin 9 neu maddesinin ikinci paragrafına uygun olarak 
hal edilecektir. 
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Madde — 16 

îşbu mukavelenamenin tasdikli suretleri imkân hâsıl olunca teati edilecektir. 
îşbu mukavele musaddak suretlerin teatisinden bir ay sonra meriyete girecek ve işbu tarihten 

itibaren iki sene muteber olacaktır. 
Âkitlerden birisi tarafından mefsuhiyeti bildi rilmediği takdirde yeni ikişer senelik müddetler 

için muteber olacaktır. Mefsuhiyeti bildiriş ancak altı ay sonra muteber olacaktır. Mefsühiyctin ih
barı ile tarihi nota ile olacaktır. 

Âkit Taraflar bu mukavelenameye; tecrübe neticesinde faydalı olduğu anlaşılan tadilâtın yapılması 
için, tetkik konferansları davet ve teşkil edebilirler. 

PEOTOKOL PROJESİ 

Âkit Taraflar icabı halinde mümkün olduğu kadar süratle yaylak hakkında bir mukavelemi m-1 

projesi tetkik edeceklerdir. 

Numune (1) 

Canlı hayvanlar için verilecek sıhhat beyannamesi 

Sene Ay Gün 

Şahadetnamenin verildiği yer : 
Gönderenin, adı, soy adı, müessesenin adı : 
Gönderenin adresi : 
Hayvanların nevi ve cinsi : ( ) 
Hayvanların adedi (Yazı ile) : 
Marka : 
Hayvanların çıktığı ve geldiği yer : 
Hududu geçtiği yer : 
Gideceği yer ve noktası : 
Mütemmim malûmat : 
Ben aşağıda imzası bulunan veteriner işbu şahadetnamede yazılı hayvanların her 

türlü hastalıktan salim olduklarını ve sıhhatte bulunduklarını elan meriyette bulunan 
Veteriner mukavelenamesinin hükümlerine tevfikan tasdik ederek işbu sıhhat şaha

detnamesini verdim. 
Hükümet veterineri 

îmza 
Resmî mühür 

Atların eşkâli (Mukaveleye müracaat). 
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Numune (2) 

Menşei hayvanı maddeler için verilecek sıhhat raporu 

Sene Ay Gün 

Şahadetnamenin verildiği yer : 
Gönderenin adı, soyadı, Müessesenin adı : 
Gönderenin adresi : 
Maddenin nevi ve cinsi : 
Nevi (Hazırlanışına göre ) : . , 
Ambalaj : 
Adedi : 
Parça : 
Sıklet : 
Marka : 
Maddelerin çıktığı ve geldiği yer : 
Maddelerin gönderildiği yer : 
Hudut geçit yeri : 
Gideceği yer : 
Mütemmim malûmat : 

Ben aşağıda imzası bulunan Hükümet veterineri yukarıda yazılı maddelerin her 
türlü hayvan salgm hastalıklarının bulunmadığı bir mmtakadan geldiğini ve muka
velenamesi hükümlerine uygun olarak işbu şahadetnamenin tanzim edildiğini tasdik ederim. 

Hükümet Veterineri 
İmza 

Resmî mühür. 

>m< 
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S. Sayısı: 132 
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 2900 sayılı kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine dair olan kanunun birinci madde
sinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa 

encümeni mazbatası (1/600) 

3-IV-1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 3342 sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - III - 1941 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur; 

Başvekil 
Dr, R, Saydam 

Mucip sebepler 

1936 senesi Harp okulunu hava subayı olarak ikmal edenler talimatnamesine tevfikan (3) ay 
Piyade atış okulunda bulunduktan sonra 24 - XI -1937 tarihinde piyade kıtasında staj görmek üzere 
kıtaya verilmişlerdi. 

Kıtada (3) ay asteğmenlikle (9) ay da teğmenlikle istihdamdan sonra Hava okuluna gönderilmiş 
ve Hava okulunun ikinci sınıf okurlarından iken bazıları ahvali sıhhiyeleri dolayısile 20 - X -1939 
tarihinde piyade sınıfına verilmişlerdir. 14 - IV -1940 tarihinde de Atış okulu devresine iştirak 
eden bu subaylar her ne kadar Hava okuluna iştirak etmeden evvel teğmen rütbesile (9) ay ve bi
lâhare ahvali sıhhiyeleri hasebile piyade sınıfına nakillerinde tekrar Atış okulu devresi açılıncaya 
kadar (5,5) ay piyade kıtalarındaki hizmetleri piyade sınıfı için kıta sayılmakta ve tamam ise de, 
her iki defasında bu kıtalarda bir sicil müddeti kadar bulunmamış olmalarından sicilleri doldurul
mamış ve ayni zamanda sicil talimatnamesinin 21 nci maddesi mucibince de sicillerinin celbine de 
imkân bulunmamıştır. 

Sicil talimatnamesinin 33 ncü maddesi okulda tahsilde bulunanlardan tahsilde iken kıdemen ter
fi sıraları gelenlerin dosyalarında kıtadan terfilerini temin eder sicilleri olsa dahi bu sicillerin sınıf 
okullarında diploma almadan terfide muteber sayılamıyacağım tasrih etmiştir. Bu vaziyette bulu
nan subayların terfileri ancak şimdiki sınıflarına göre Piyade atış okulunu muvaffakiyetle ikmal 
ve sonra sınıf kıtalarında yeniden bir sicil müddeti istihdamlarından sonra kabil olacaktır. Bunla
rın 1940 yılında terfileri bu sebepten geçilmiştir. Atış okulunu 10 - X -1940 tarihinde bitirdiklerine 
göre kıtalarda sicil müddeti olan bir seneyi ancak 1 nci teşrin 1941 tarihinde doldurabilecekler ve 
bu suretle 1941 senesinde dahi terfi edemiyecekler ve ancak 1942 ağustosunda terfi edebileceklerdir. 
Şu halde emsali nasıplı arkadaşlarından sunu taksiri olmadıkları halde iki sene geri kalacaklardır. 

Bu mağduriyeti önlemek için ahvali sıhhiyelerinden dolayı sınıf değiştiren hava subaylarının 

T.C. 
Başvekalet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1315 



kanunî şartları tamamlamalarını müteakip emsali tarihinden ırmteberen derhal terfilerinin icrası 
hususunun temini Âli askerî şûraya arzedilmiş ve teklif kabul edilerek 3342 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 10 - IV -1911 

Esas No. 1/600 
Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 3342 sa
yılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
gönderildiğine dair Başvekâletin Encümenimize 
havale buyurulan 3 - IV - 1941 tarih ve 6/1315 
sayılı tezkeresi Millî Müdafaa vekâletinden gön
derilen salahiyetli memurlar huzurile okundu ve 
görüşüldü. 

Hükümetin esbabı mucibesinde gösterilen hu
suslara encümenimizce tamamen iştirak edilerek 
kanun lâyihası esas itibarile kabul edilmiştir. 
Yalnız kanun lâyihasının başlığında ve birinci 
maddesinde ismi geçen 3342 numaralı kanun ev
velce 863 numaralı kanunu tadil eden bir'kanun 
olması hagebile bu şekilde küçük tadilât yapılmış 

ve ayni zamanda (emsali tarihi) tabiri daha va
zıh olmak üzere (emsali hem nasıplıları terfi ta
rihi) şeklinde değiştirilerek kanun lâyihası o su
retle kabul edilmiş olmakla Heyeti umumiyeniu 
nazarı tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâtip 
Diyarbakır Samsun Konya 

K. Sevüktekin A. F. Engin Vehbi Bilgin 
Bursa Çankırı Çorum 

N. Tınaz Dr. A. Arkan E. Sabrı Akgöl 
Erzurum Gümüşane Kayseri 

A. Akyürek Ziya Zarbım S. Turgay 
Malatya Muğla Samsun 

O. Koptagel S. Güney B. Barkın 
öeynan Urfa Yozgau 

Sinan Tekelioğlu Ahmed Yazgan C. Aral 

( S. Sayısı : 132 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 3312 sayılı 
kanunun birinci maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Ordu subaylar heyetinin terfi
ine ait 3342 sayılı kanunun 1 nci maddesi aşa
ğıda gösterildiği veçhile değiştirilmiştir : 

Hiç bir subay mensup olduğu sınıfın kıta
sında rütbesine ait asgarî müddetin lâakal üçte 
biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemez. 
Bu müddetler kurmay subayları için harpte hâ
sıl olacak ihtiyaca göre Başkomutanlıkça lüzu
mu kadar azaltılabilir. 

Teğmen; ve üsteğmen rütbesinde olan havacı 
subayların terfileri için rütbelerine mahsus as
garî müddetin hesabında kara ve hava sınıfları 
kıtalarında yapacakları hizmet müddetlerinin 
mecmuu bilfiil kıta hizmetinden sayılır. 

Sıhhî raporla veya mektepçe tasdik edilen 
gayretine rağmen uçuculuk ve makinistlikteki 
kabiliyetsizliği dolayısile hava sınıfından başka 
sınıfa nakledilenler bu sınıftaki terfi şartlarını 
tamamladıktan sonra emsali tarihinden mutebe-
ren terfi ettirilirler. 

Sınıfında kadro mucibince rütbesinin muka
bili kıta bulunmayan subayların terfileri ma
fevklerinden alacakları siciller üzerine yapılır. 
Harp akademisi ve Yüksek levazım mektebi tah
silinde bulunan subaylarla kurmay stajiyerleri 
ve kurmay subaylarının akademiye ve Yüksek 
levazım mektebine gireceklerin de bu mektebe 
girmezden evvel, tahsil esnasında ve tahsilden 
sonra memur edilecekleri muhtelif muharip kıta 
komutanlıklarındaki ve levazım için kıta sayı
lan yerlerdeki hizmetleri dahi esas sınıfları kıta 
hizmetlerinden sayılır. Alelûmum muavin sınıf
lar mensuplarından Harp akademisini muvaffa
kiyetle itmam edenler piyade sınıfına nakledi
lirler. îşbu nakilden evvel muavin sınıf kıtala
rında geçen hizmetleri kıta hizmetinden sayılır. 
Ancak terfi için piyade sınıfında sicil müddeti 
olan bir sene, jandarma stajiyer subaylarile mü
hendis subayları altı ay bulunup muvafık sicil 
almak meşruttur. 

Mütehassıs Tabip ve Veteriner ve Kimyager
lerin hastahanelerle bakteriyolojihane ve sero-
lojihanelerdeki ihtisas hizmetleri kıta olarak 
kabul edilir. Sanayii harbiye ve harita sınıfları
na mensup subaylar sınıflarına ait kadro da-

( S. Sa; 

M. M. ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı 
kanunu tadil eden 3342 sayılı kanunun birinci 

maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ordu subaylar heyetinin ter
fiine ait 863 sayılı kanunu tadil eden 3342 sayılı 
kanunun birinci maddesi aşağıda gösterildiği 
veçhile değiştirilmiştir: 

Hiç bir subay mensup olduğu sınıfın kıta
sında rütbesine ait asgarî müddetin lâakal üçte 
biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemez. 
Bu müddetler kurmay subayları için harpte hâ
sıl olacak ihtiyaca göre Başkomutanlıkça lüzu
mu kadar azaltılabilir. 

Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan havacı 
subayların terfileri için rütbelerine mahsus as
garî müddetin hesabında kara ve hava sınıfları 
kıtalarında yapacakları hizmet müddetlerinin 
mecmuu bilfiil kıta hizmetinden sayılır. 

Sıhhî raporlarla veya mektepçe tasdik edilen 
gayretine rağmen uçuculuk ve makinistlikteki 
istidatsızlığı dolayısife hava sınıfından başka 
sınıfa nakledilenler bu sınıftaki terfi şartlarını 
tamamladıktan sonra emsali hemnasıpları terfi 
tarihinden muteberen terfi ettirilirler. 

Sınıfında kadro mucibince rütbesinin mukabi 
li kıta bulunmayan subayların terfileri mafevkle
rinden alacakları sicilleri üzerine yapılır. Harp 
akademisi ve Yüksek levazım mektebi tahsilinde 
bulunan subaylarla kurmay stajiyerleri ve kur
may subaylarının akademiye ve Yüksek levazım 
mektebine gireceklerin de bu mektebe girmez
den evvel, tahsil esnasında ve tahsilden sonra 
memur edilecekleri muhtelif muharip kıta ko
mutanlıklarındaki ve levazım için kıta sayılan 
yerlerdeki hizmetleri dahi esas sınıfları kıta ' 
hizmetlerinden sayılır. Alelûmum muavin sınıf
lar mensuplarından harp akademisini muvaffa
kiyetle itmam edenler piyade sınıfına nakledilir
ler. işbu nakilden evvel muavin sınıf kıtaların
da geçen hizmetleri kıta hizmetinden sayılır. 
Ancak terfi için piyade sınıfında sicil müddeti 
olan bir sene, jandarma stajiyer subaylarile mü
hendis subayları altı ay bulunup muvafık sicil 
almak meşruttur. 

Mütehassıs tabip ve veteriner ve kimyager
lerin hastanelerle bakteriyolojihane ve serolo-
jihanelerdeki ihtisas hizmetleri kıta olarak ka
bul edilir. Sanayii harbiye ve harita sınıflarına 
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bilinde mafevklerinden alacakları siciller üzeri
ne terfi ederler. Ancak birinci fıkrada mezkûr 
kıta subaylarından gayri, mezkûr fıkradaki em
sali nasıplılardan evvel terfi edemezler. 

- 4 -
mensup subaylar sınıflarına ait kadro dahilinde 
mafevklerinden alacakları siciller üzerine terfi 
ederler. Ancak birinci fıkrada mezkûr kıta su
baylarından gayri, mezkûr fıkradaki emsali sı
nıflarından evvel terfi edemezler. 

MADDE 2 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra-
ya Millî Müdafaa vekili memurdur 

B§. V. 
Dr. R. Saydam II 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alata§ 

Mü. V. 
C K. Incedayı 

26-
Ad. V. 

. Menemencioğlu 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. î. V. 

III -1941 
M. M. V. 
S. Ankan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V.. 
II. Çakır 
Zr. V. 

R. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. Ökmen 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

\>**<i 
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