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Ankara yüksek ziraat enstitüsü kanunu

(Resmî

Gazete

ile neşir ve ilânı : 20/VI/1933

- Sayı :

No.
2291

2432)

Kabul tarihi
10 - VI -1933

Birinci kısım
Kuruluş
B İ R Î N C Î MADDE — Ziraat vekâletinin murakabesinde (Ankara yüksek zi
raat enstitüsü) kurulmuştur. Enstitü hükmî şahsiyetli, bağışlama ve vasiyetleri
kabule ehil ve mülhak bütçe ile idare olunan bir amme müessesesidir. Enstitünün
malları Devlet malları ve tedris ve idare uzuvları da Devlet memurları hukuku
na maliktir.
İ K İ N C İ M A D D E — Enstitü; tabiî ilimler, ziraat, baytar ve ziraat sanatleri
namile dört fakülteden mürekkep akade nik bir müessesedir. Ders okutur, kendi
sahasında ilmî ve fennî araştırmalar yap i r , reyler ve fikirler verir ve neşriyatta
da bulunur.
İkinci kısım
İdare
ÜÇÜNCÜ MADDE — Enstitünün idare uzuvları :
I
- Rektör,
I I - Divan,
I I I - T e d r i s heyeti,
IV -Enstitü büyük meclisi,
Y - Fakülte meclisidir.
7. Rektör
DÖRDÜNCÜ MADDE — Rektörü enstitünün intihap heyeti seçer. Bu heyet,
ordinaryüs ve profesörlerle doçentlerden ve şube şeflerde asistanların rektör inti
habından evvel aralarından seçecekleri üçer mümessilden teşekkül eder.
B E Ş İ N C İ M A D D E — Rektör iki sene için seçilir. Seçme nisanda yapılır. Ne
tice divan tarafından Ziraat vekâletine bildirilir. Kararname ile âli tasdika kon
duktan sonra tamamlanır. Yeni rektör kabul ve tasdik olunmazsa seçme ayni su
rette yeniden yapdır.
A L T I N C I M A D D E — Rektör enstitüyü temsil ve onu idare eder. Bütçeyi ha
zırlar. Fakülte meclisinden başka bütün meclislere ve divana reislik yapar. Bun
ların kararlarım tatbik eder,
YEDİNCİ MADDE — Rektör, dekan ve divan azası olabilmek için enstitüde
en aşağı iki sene ordinaryüs olarak vazife yapmış olmak şarttır.
II.

Divan

SEKİZİNCİ MADDE — Divan aşağıdaki uzuvlardan kurulur:
I
- Rektör,
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I I - Prorektör,
I I I - Fakülte dekanları,
IV - Her fakülteden bir mümessil.
Umumî kâtip divan toplanmalarında bulunursa da rey hakkı yoktur. Protokol
leri idare eder.
DOKUZUNCU MADDE — Divan, enstitünün en yüksek hüküm ve karar mer
ciidir. Başlıca vazifesi şunlardır:
I
- Enstitü bütçesinin tesbiti,
II - Ordinaryüs ve profesör ve doçentlerin intihabı,
III - tmtihaıij tedris usulleri, ders cetvelleri hakkında fakültelerin yaptıkları
tekliflerin tetkiki,
I V - Demribaşların idaresi, icar ve isticar mukavelesi akti, vekâletin tasvibile
gayrimenkul malların temlik ve temellükü, bütçedeki tahsisatın sarfı, münakaşa,
müzayede icrası ve mukavele akti,
V - Enstitü kadrosundaki memur ve müstahdemlerin tayini ve haklarında in
zibatî kararlar verilmesi (memurların tayini vekâletin tasdikile tamamlanır), Ve
kâletin nıuvafakatile bağışlamaların, vasiyetlerin kabulü,
VI - Tesis hükümlerinin icrası
ONUNCU M A D D E — Divan, Ziraat \ekâletinin istişarî yardımcısıdır. Bu
hususta gerek cevaben gerek kendiliğinden rey ve mütalea bildirir.
ON

BİIİİNCİ MADDE — Divan- enstitü ile Ziraat vekâleti

arasında temas

A asıtasıdır. Divan namına yazılan evrakı rektör imzalar.
7

ON İKİNCİ MADDE — Rektör ihtiyaca göre divanı toplar. Kararlar ancak
yedi azanın bulunmasile alınabilir ve ekseriyetle verilir. Reyler müsavi olursa
rektörün bulunduğu taraf kazanır. Dört divan azası tarafından yazı ile istenirse
rektör divanı toplamağa mecburdur. Divan, çalışma talimatnamesini kendi yapar
ve rektörün divana sormaksızın yapabileceği işleri kararlaştırır.
///.

T(dris

heyeti

ON ÜÇÜNCÜ M A D D E — Tedris heyeti, fakültelerdeki bütün ordinaryüs ve
profesör A^e doçentlerden mürekkeptir. Rektör ve divan, tedris heyetine, enstitüye
ait ve akademik işler için teklifte bulunabilirler. Rektör bu hakkını bilhassa
divanın
bir kararını yapmakta tereddüt ederse kullanıl'. On bir aza yazı
ile heyetin toplanmasını isterse rektör tedris heyetini toplamağa mecburdur.
Divan ile tedris heyeti arasında anlaşamamazlık olursa divan, tedris heyeti
nin kararını kendi mütaleasile birlikte vekâlete bildirir. Vekâlet makamı hakem
olur.
IV

- Enstitü

büyük

meclisi

ON DÖRDÜNCÜ M A D D E — Enstitü büyük meclisi ordinaryüs ve profesör
lerden ve doçentlerden, ve sub'* şeflerinden, asistanlardan, muallimlerden ve me
murlar ile her fakülte talebesinin kendi aralarından seçeceği üçer murahhastan
mürekkeptir. Bu meclis ya bizzat rektör tarafından, yahut divan tarafından veya
doçent, şube şefleri A e asistanlardan mecmuan yirmi beş kişinin tahrirî isteği üze
rine toplantıya çağırılır.
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Fakülteler

ON BEŞİNCİ MADDE — Her fakültenin başında iki senede bir seçilen bir
dekan vardır. Dekan fakültenin mümess'l ve idare âmiridir. Fakülte meclisi or
dinaryüs ve profesörlerle doçentlerden mürekkeptir.
ON A L T I N C I M A D D E •— Fakültelerin iç teşkilâtına, çalışma tarzına ve fa
kültelerde ders vermek hakkının kazanılmasına ve (doktor) unvanının verilmesine
ait i;ler divan tarafından yapılan ve Ziraat vekâletinin tasvibile tamamlanan
fakülteler ta 1 i mat names ile tesbit olunur.
Umumî sahalarda ders vermek salâhi
yeti itası ve bu hususta teklif yapmak hakkı divana aittir. Divan bu hakk.ni fa
kültelere verebilir.
ON Y E D İ N C İ M A D D E — Her fakülte kendisine ait ders ve tatbikatın mükem
mel ve bir birine uygun olmasına dikkat eder. Bunun için kendi mevcut kuvveti
yetmezse arttırılması için Divan vasıtasile Ziraat vekâletine müracaat eder. Fa
külteler kendilerine bağlı kürsü ve enstitülerin tedrisata ait şikâyetlerini dinler
ve icap ederse bunları divan vasıtasile vekâlete bildirir.
Üçüncü kısım
îlim

uzuvları

ON S E K İ Z İ N C İ M A D D E — Enstitünün ilim uzuvları ve bunların barem dere
celeri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir:
Barem derecesi

I
II
III
EV
V
VI
VII
VIII
IX
X

-

İkinci sınıf asistan
Birinci sınıf asistan
Başasistan
Şube şefi
İkinci sınıf doçent
Birinci sınıf doçent
İkinci sınıf profesör
Birinci sınıf profesör
İkinci sınıf ordinaryüs
Birinci sınıf ordinaryüs

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ON DOKUZUNCU MADDE—Asistanlar enstitünün yardımcı kuvvetidirler.
Ders vermek hakları yoktur. İkinci sınıf asistan olabilmek için bir yüksek mektepden
veya bu enstitülerden (iyi) derecede mezun olmak, en azı bir yabancı dili bilmek
ve bîı' ihtisas imtihanı vermiş olmak şarttır. Asistanlar vazifesinde üç seneden
fazla kalamaz. Terfi edemezse asistanın mekteple alâkası kesilir ve asistanlık hak
lı m kaybederek umumî hükümlere tâbi olur. Baş asistan olabilmek için doktora
imtihanını vermek ve (doktor) unvanını kazanmak şarttır.
Doktorasını vermiş ve vazifesinde kabiliyet göstermiş olanlar şube şefliğine
yükselir. İkinci sınıf asistanlıktan birinci sınıfa ve birinci sınıftan başasistanlı
ğa yükselmek profesörün fakültesine teklifte bulunmasile olur. Fakülte teklifi
kabul ederse karar alınmak üzere işi divana bildirir. Divan da bunu kabul eder
se namzet başka muameleye lüzum kalmaksızın terfi etmiş olur ve keyfiyet ve
kâlete bildirilir. Ancak şube şefliğine çıkmak için vekâletin de tasdiki lâzımdır.
Asistanlığa, başasistanlığa ve şube şefliğine terfi için yapılan teklifler divanca
kabul edilmezse keyfiyet vekâlete bildirilir ve bu salısın enstitü dışında başka bir
işte kullanılması ileri sürülür
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vermek hakkını kazanır.
Y İ R M İ N C İ M A D D E — Doçentler enstitünün yeni yetişmekte olan akade
mik unsurlarıdır. Doçentlik fakülte tarafından ileri sürülür. Divanca tesbit, ve
kâletçe tasdik olunur. Doçentliğe ait haklardan istifade için usulden olan (vazife
ye başlama konferansını) vermek şarttır. Doçentler iki sınıftırlar. Üç sene ikinci sı
nıfta çalışan doçent otomatik olarak birinci sınıfa çıkar. Üç sene içinde profesör
olmak liyakatini gösteremeyenler daha iki sene işinde bırakılırlar. Bu müddet için
de de liyakat gösteremezse fakültesinin müracaatı ve divanın kararile vekâlet
emrine verilir.
Müddetini dolduran ve vazifesinde liyakat gösteren birinci sınıf doçentler fakül
te ve divanın esbabı mucibeli teklifile vekâletçe profesörlüğe tayin olunur. Bu
tayin büyük muvaffakiyetler dolayısile daha evvel de yapılabilir.
Amelî ve iktisadî işletmeler müdürü de doçentlerden sayılır. On sene hizmet
ten sonra liyakati görülürse ikinci sınıf profesörlüğe tayin olunur. Amelî ve ik
tisadî işletmeler müdürünün pratik tecrübeye malik olması şart olduğundan asis
tan ve doçentlerden gayri zatler arasından da seçilebilir.
Fakat yüksek tahsilini bitirmiş ve diploma almış olması şarttır. Bu müdür ik
tisat enstitüsü müdürünün teklifi ve ziraat fakültesinin tensibi ve vekâletin tasdiki
ile tayin olunur.
Y İ R M İ B İ R İ N C İ M A D D E — Profesörler, müessesenin tedris ve araştırma
itibarile pek liyakatli ilim uzuvlarıdır. Müstakil tedris sahalarının hususî bir ihti
mam isteyen kısımları kendilerine verilir. Bir ordinaryüs için kâfi derecede geniş
olmayan fakat ehemmiyeti itibarile hususî bir mümessile ihtiyaç gösteren müsta
kil ilim sahalarını da temsil edebilir.
İki sınıftırlar. Üç senelik bir müddetten sonra ikinci sınıf profesör birinci
sınıfa yükselir. Birinci sınıf profesörlükten ordinaryüslüğe yükselmek böyle bir
makamın açılmasile olur. Maamafih liyakati fevkalâde takdir edilen ikinci sınıf
bir profesör doğruca ordinaryüslüğe tayin olunabilir.
Y İ R M İ İ K İ N C İ M A D D E — Ordinaryüsler müstakil bir ilim sahasının ders ver
me ve araştırmalar için en iyi mümessili diller. İki sınıftır: İkinci sınıf ordinaryüs
on sene sonra birinci sınıfa yükselir. Açılan veya yeniden kurulan bir kürsüye
bir ordinaryüsün tayini için fakülte ordinaryüsü esbabı mucibeli bir teklifle en az
iki, kaideten üç zatin ismini divana bildirir. Divan bilişimlerin mütaleasile be
raber vekâlete arzeder. Vekâlet bunlar arasından en uygun gördüğünü se
çer. Vekâlet hiç birisini kabul etmezse yeni teklif için listeyi fakül teye geri gönderir. Açılan bir ordinaryüslüğe mutlaka enstitüden bir âlimin geti
rilmesi lâzımgelmez. Enstitünün ilmî ruhunu daima tazelemek için başka müesse
selerden ve yüksek mekteplerden de ilmî hayat sahibi zatler alınabilir. Avrupadan
çağırılacak profesörler memleketlerinde hiç olmazsa profesörlükte bulunmuş ol
malıdırlar.
Y İ R M İ ÜÇÜNCÜ M A D D E — Tedris heyetinde bulunan muallimler muayyen
ve mahdut bilgilerin muallimidirler. Divanın teklifi üzerine vekâletçe tayin olu
nurlar. Aşağıdaki dersler muallimlikle idare olunur. Yabancı diller, riyaziye, hu
kuk ve idare ilmi, askerlik, resim, sıhhat ilmi ve bunlar gibi.
Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — Dışarıdan enstitünün tedris heyetine alman
lar, girecekleri dereceye ait şartlara malik olmalıdırlar.
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Y İ R M İ B E Ş İ N C İ M A D D E — Doçentlerle profesörlerin ve ordinaryüslerin in
zibatî suçları için bir (haysiyet divanı) kurulur. Bu divanın nasıl kurulacağı tali
matname ile kararlaştırılır.
Haysiyet divanının kararları vekâletin tasdikmdan sonra icra olunur.
Bunların dışında kalan tedris ve idare uzuvları vekâlet memurları gibi muame
le görür.
Dördüncü kısım
Enstitünün

memurları

Y İ R M İ A L T I N C I M A D D E — Enstitünün memurları ve barem dereceleri aşa
ğıda gösterilmiştir:
İdarî müşavir
Muhasebe müdürü
Muhasebe başkâtibi
Muhasebe kâtibi
Veznedar
Daire müdürü
Başkâtip
Kâtip
Kâtip
Talebe yurdu âmiri
Muitler
Muit muavinleri
Ayniyat muhasibi
Ayniyat kâtibi
Ayniyat kâtibi
Depo memuru
Eczacı

4
7
11
14
11
8
11
12
14
10
12
14
10
12
14
14
11

Y İ R M İ Y E D İ N C İ MADDE — Ankara yüksek ziraat enstitüsü tedris heyeti
kadrosu bu kanuna bağlı (1) ve idare memurları kadrosu da (2) numaralı cetvel
lerde gösterilmiştir. (1) numaralı cetvelde gösterilen tedris heyeti kadrosu azamî
olup on sene zarfında tedricen tatbik edilir ve her sene kullanılacak kısmı o se
ne bütçesine bağlanacak bir cetvel ile tesbit olunur.
Y İ R M İ S E K İ Z İ N C İ M A D D E — 1452 numaralı kanununa bağlı (2) numara
lı cetvelin Ziraat vekâleti kısmında (Halkalı Ziraat âli mektebi) ve (Baytar âli
mektebi) başLkları altındaki kadrolar tayyedilmiştir.
M U V A K K A T B İ R İ N C İ M A D D E — Ankarada yüksek ziraat enstitüsü tedris
heyeti kadrosu tamamen teşekkül edinceye kadar Ziraat vekili ecnebi profesörler
ve mütehassıslar getirmeğe mezundur.
Ancak yabancı memleketlerden getirilecek bu zatlerin getirildiği mevki için lâ
zım olan evsafı haiz olmaları ve kendi memleketlerinin ilim muhitlerin de o de
receyi almış bulunmaları şarttır.
M U V A K K A T İ K İ N C İ M A D D E — Yüksek mektebi bitirdikten sonra yaban
cı memleketlerde tahsilini tevsi etmiş olup 29 teşrinievvel 1933 tarihinde enstitüler
de veya bir ilim müessesesinde çalışmakta bulunanlar şef ve başasistan olarak tayin
olunabilirler. Bunlardan şefler yedinci derece maaşın mukabili olan 160, başasistan-
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lar da sekizinci derece maaşın mukabili olan 130 lira ücreti namzet memur sı tatile
alırlar.
Bu kanunda yazılı doktora ve imtihanların] vaktinde muvaffakiyetle yapımş ve
büyük bir kabiliyet göstermiş olan başasistanlar iki sene sonra fakülte meclisi
nin inhası, divanın tasvibi ve vekâletin tasdiki ile sekizinci derecenin maaşım al
mak üzere enstitü kadrosundaki şefliğe ve şefler de yedinci derecenin maaşım
almak üzere doçentliğe terfi ederler. Bunlar ancak iki sene M »ura terfi ettikleri
derecenin maaşını alabilirler.
Birinci sınıf asistanlar dokuzuncu derece maaşın mukabili olan 100, ikinci sınıf
asistanlar onuncu derece maaşm mukabili olan 80 lira ücreti namzet memur sıfatile
alırlar. İki sene nihayetinde ehliyetini gösterdiği takdirde birer derece yüksek ma
aşa geçmek hakkını kazanırla]*.
M U V A K K A T ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun tatbikmdan itibaren iki se
ne hitamında başasistan A T şefler gösterecekleri kabiliyete göre mensup oldukları
fakülte meclisinin kararı, divanın tasvip \e vekâletin tasdikile ya esas kadroya
alınırlar veya vekâlete iade olunurlar.
M U V A K K A T DÖRDÜNCÜ M A D D E — Yüksek ziraat ve baytar ve orman
mekteplerindeki müderrislikler bu kanundaki profesörlük karşılığı değildir. Pro
fesör olmak A T O unvanı kullanabilmek ancak bu kanunda gösterilen şartları haiz
olmakla muteberdir. Umumî kâtiple idarî müşavirin yüksek mektep mezunu ol
ması, Avrupada tahsilini tevsi etmiş, tedrisat ve idare işlerinde veya mektep mü
dürlüklerinde bulunmuş ol mas: şarttı r. Diğer memurlar umumî kaidelere göre ta
yin edilirler.
M U V A K K A T BEŞİNCİ M A D D E — Ankara yüksek ziraat enstitüsünün 1933
malî senesine ait bütçesi Ziraat ^vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tas
dik olunduktan sonra tatbik olunur. 1933 malî senesi Ziraat vekâleti bütçesinin 051
nci memurlar maaşı, 651 üncü vilâyat müstahdemler ücreti, 673 üncü ecuebi mü
tehassıslar A T tercümanları ve 689 uncu Yüksek ziraat A T baytar mektepleri fa
sıllarında mevcut tahsisattan ayrılacak (585 000) lira mülhak bütçeye yardım ola
rak verili]* ve umumî bütçeden yapılmış olan tediyelere ait senetler de nakit yeri
ne devrolumır.
Fasıllar arasında münakale yapılması A T ücretleri masraf tertibinden verilecek
müstahdemler kadrolarının tesbiti İcra Vekilleri Heyeti kararına bağlıdır.
M U V A K K A T A L T I N C I M A D D E — 1933 malî senesi tedris heyeti filî kadro
su (3) numarah cetvelde gösterilmiştir.
M U V A K K A T Y E D İ N C İ M A D D E — 1933 malî senesi muvazeuei umumiye ka
nununun beşinci maddesine bağlı ( D ) cetvelinhr Ziraat ATkâleti kısmında (Yük
sek ziraat mektebi) A T (Yüksek baytar mektebi) başlıkları altındaki kadrolar \erine 29 teşrinievvel 1933 talihinden itibaren tatbik edilecek olan müstahdemler
kadrosu (4) numaralı cetvelde gösterilmiştir.
Y İ R M İ DOKUZUNCU M A D D E — 27 ve 28 inci maddeler hükümlerinin me
riyeti 29 teşrinievvel 1933 tarihinden başlamak üzere bu kanun 1 haziran 1933 ta
rihinden muteberdir.
OTUZUNCU M A D D E — Bu kanunun hükümlerini icraya
murdur.

Ziraat vekili me
14 haziran 1933
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[1] NUMARALI CETVEL
Derece

Memuriyetin nevi

Tedris heyeti azamî
1

Ordinaryüs

»

kadrosu

( sınıf 1 )
( » 2 )
1 )
( »
»
2
)
(
»
1
)
(
( » 2 )

:Î Profesör
4
»
5 Doçent
6
7
Şef
8
Başasistan
9 Asistan
c
10
»
(

»
»

3 )
2 )

[ 2 ] N U M A E A L ı CETVEL
İdare memurları
4
7
İl
14
11
8
11
12
14
10
12
14
10
12
14
14
11

İdarî müşavir
Muhasebe müdürü
Muhasebe başkâtibi
»
kâtibi
Veznedar
Daire müdürü
Başkâtip
Kâtip
»
Talebe yurdu âmiri
Muit
Muit muavini
Ayniyat muhasibi
Ayniyat kâtibi
»
»
Depo memuru
Eczacı

kadrosu

-
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[ 3 ] NUMARALI CETVEL
1933 tedris heyeti filî kadrosu
Adet

Maaş

6 Doçenet
7 Muallim
7
Şef

6
2
18

70
55
55

8

Başasistan

11

9

Asistan

10

10

»

Derece

Memuriyetin nevi

( sınıf 1 )

(

2 )

10

(Mukabili
olan
160 lira ücreti alır,
namzet memur sa~
sayılır.)
45 (Mukabili olan
130 lira ücreti alır,
namzet memur
sayılır.)
40 (Mukabili
olan
100 lira ücreti alır,
namzet memur
sayılır.)
35 ( Mukabili olan
80 lira ücreti alır,
namzet memur
sayılır.)

-
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[ 4 ] NUMARALI CETVEL
Adet

Memuriyetin nevi
Müstahdemler

Ücret

kadrosu

Umumî kâtip
Laboratuar şefi
Muallim
Laborant
Tercüman
Daktilo
Tabip
İktisat enstitüsü hesap memuru
Elektrik, santral ve kalorifer memuru
Demirci
Tamirci
Ustabaşı
Ahçıbaşı
Ahçı
Çamaşırcı
»
yamağı
Gece bekçisi
Hademe [1]

150
1
6
100
1
150
30 . 60
1
150
1
130
1
80
1
100
1
120
1
150
1
30
1
30
3
50
1
60
1
40
1
40
3
20
2
40
80 2000

[l] Aylık ücreti kırk lirayi geçmemek üzere adet ve tahsi
satı dahilinde beherinin tayini vekâlete veya vekaletin salâhi
yet verici makama
aittir.
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Osmanlı bankasının imtiyaz müddetinin temdidi hakkında kanun

(Resmî

Gazete

ile neşir

ve ilânı : 24/V1/1983

- Sayı : 2435)

No.
2292

Kabul tarihi
10-VI-1933

B İ R İ N C İ M A D D E — Osmanlı bankasının imtiyaz müddetinin 1 mart 1952 ta
rihine k a d a r temdidine dair 5 haziran 1933 tarihli mukavele ile mezkur bankanın
Hazineye ayrıca bir muvakkat döviz kredisi kuşat edeceğine müteallik olan ayni
tarihli müzeyyel mukavelename v e Sümerbanka Maliye vekâletinin kefal et ile Os
manlı bankasının açacağı cari hesaba ait mektup tasdik edilmiştir.
İ K İ N C İ M A D D E — Sümerbanka açılacak cari hesap için Maliye vekâlet ine ke
falet mezuniyeti verilmiştir.
Ü Ç Ü N C Ü M A D D E — B u kanun neşri tarihinden itibaren meridir.
D Ö R D Ü N C Ü M A D D E — B u kanunun hükümlerini icraya
murdur.

Maliye

vekili me

17 haziran 1933

TÜBKÎYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE OSMANLI BANKASI ABASINDA MEZKÛR BAN
KANIN İMTİYAZININ TEMDİDİNE DAİR AKTEDİLEN MUKAVELE
Aşağıda imzalan mevzu,
Bir taraftan mukavele metninde (Hükümet) tesmiye edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti nam
ve hesabına hareket eden İzmir mebusu ve Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi, diğer taraftan
mukavele metninde «Banka» tesmiye olunan Osmanlı bankasının 31 - V -1933 tarihli komite içtimamda mezkûr müessese nam ve hesabına harekete salâhiyeti lâzime ile murahhas tayin edilmiş
olan Müsyü F. Bellet arasında aşağıdaki hususat kararlaştırılmıştır:
Madde

1

feankaniü imtiyaz müddeti, aşağıdaki şartlar dairesinde, 1 mart 1952 ( bir mart bin dokuz yüz
6lli iki) tarihine kadar temdit edilmiştir.
Madde — 2
Mevcudiyeti ayni tarihe kadar temdit edilecek olan banka, hissedarları heyeti umumiyesinde yap
tırmağı taahhüt ettiği ve Hükümetin bu günkü tarihli itilâfname mucibince peşinen tasvip eyle
miş olduğu tadilâtı da ihtiva edecek olan hali hazır statüsündeki (dahilî nizamname) hususî rejim
tahtında faaliyetine devam edecektir.
Madde — â
Bankanın halen tedavüldeki banknotları kanunî rayiçlerini ve ayni zamanda 3 ağustos 1914 ta
rihli kanunun 3 üncü ve 10 mart 1924 tarihli mukavelenin altıncı maddesi mucibince müstefit bu
lundukları mecburî tedavülü muhafaza edeceklerdir. Banka, eskisi gibi, mevkii tedavülde bulu-

nan banknotların lâakal üçte birine müsavi miktarda bir altın karşılığı İstanbul merkezi veznesinde
bulundurmağı taahhüt eder.
Şu kadar ki Hükümet yukarıdaki fıkra ile tesis olunan rejime 31 birinci kânun 1941 tarihinden
itibaren her an, nihayet vermek hakkına maliktir. Hükümet bu hususta bankaya yapacağı tebV'ğde,
Bankanın banknotlarını tediyeye başlayacağı tarihi tayin edecektir. Banka işbu banknotları ihraç
edilmiş oldukları mahalde ve üstlerinde yazılı beher itibarî Türk lirası binde 910,2/3 (binde do
kuz yüz on altı adedi tam iki taksim üç) ayarında ve, 7,21657(yedi adedi tam yüz binde yirmi bir
bin altı yüz elli yedi) gram vezninde ve binde 6 (binde altı) nisbetinde bir vezin toleransı ile al
tın olarak ödeyecektir. Bir sene müddet zarfında tediyeye ibraz olunmayan banknotlar kanunen
iptal olunmuş addolunacak ve banka bunların muadilini, ayni esas
dairesinde, altın olarak
Hükümete ödeyecektir.
11 haziran 1930 tarihli ve 1715 numaralı kanunun 5 inci maddeci hükümlerine tevfikan Cumhu
riyet merkez bankasınca deruhde edilmiş olan evrakı naktiyenin mecburî
tedavülünü kaldıracak
olan istikrar kanununun neşri halinde Osmanlı bankası banknotları da, bundan evvelki fıkrada
tasrih edilen şartlar dairesinde, derhal lâzimüttediye olacaktır.
Madde — 4
Banka, imtiyazının devamı müddetince, Hazine emrine, Hazinenin bütçe senesi zarfındaki
muvakkat ihtiyaçları için, 1 250 000 ( bir milyon iki yüz elli bin ) ingiliz liralık bir ( karşı
lıksız nizamî hesabı cari kredisi ) amade bulunduracaktır.
Hazinece istimal edilen meblâğlar üzerinden, mezkûr meblâğların bankaca tediye olunduk
ları tarihlerden iptida etmek üzere, hesap olunacak zimmet faizi işbu mukavelenin meriyete gir
mesinden itibaren geçecek ilk üç bütçe senesi için % 6 ( yüzde altı ) olarak tesbit edilmiştir.
Faiz nisbeti müteakiben tarafeynden birinin veya diğerinin talebi üzerine her üç senede bir
asgarî % 4 ( yüzde dört ) ve azamî % 7 ( yüzde yedi ) hadleri arasında, yeniden tetkik ve
tesbit edilebilecektir.
İşbu karşılıksız nizamî kredi iki tarafa elveren şekilde ingiliz lirası veya fransız frangı ola
rak kullanılabilecek olup bunun her bütçe senesi zarfında inkısam edeceği akçe nevileri mezkûr
senenin iptidasından bir ay evvel iki tarafça biLtilâf tayin edilecektir. Her akçe nevine göre
ayrı bir hesap tutulacak ve avanslar hangi akçe ile istimal edilmiş bulunuyorsa filen yine ayni
akçe ile iade ve tesviye kılınacaktır. Hesaplar faiz ve resüimal olarak her sene 31 mayıs ve 30
teşrinisani tarihlerinde katedilecektir.
Madde — 5
Banka Türkiyedeki muamelelerine bir milyon (1 000 000) ingiliz liralık bir sermaye tahsis ede
cek ve bu sermayenin lâakal nısfını Türk lirasına tahvil ederek bunu lâakal üç buçuk milyon
(3 500 000) Türk lirası olmak üzere muhafaza eyleyecektir. Bankanın mezkûr meblâğ ve nisbetten
fazla bir sermayeyi Türk lirasına tahvil etmeyeceği mukarrer olduğundan, sermayesinin fazla
kısmını ecnebi memleketlerdeki muameleleri için serbestçe kullanabilecektir.
Ecnebi dövizi olarak istimal edilecek miktar için bankanın kendi işletme usullerine muvafık
tarzı istimaller bulunamamasinı intaç eden ahval hadis olursa banka bu miktarın tamamını ya
hut bir kısmını muvakkaten Türkiye haricine çıkarabilmek ihtiyarına malik olacaktır. îşbu
mukavelenin inkizasmda, banka, ecnebi dövizi olarak istimal etmiş olacağı sermaye eczasının tah
silinden
mütevellit olarak nezdine avdet etmiş olacak kambiyoyu serbestçe tasarruf edecektir.
Bankanın mezkûr sermayesinden Türk lirası olarak istimal etmiş olacağı mebaliğe gelince; Hü
kümet bu mebaliğin ingiliz lirası olarak transferini imkân dairesinde teshil edecektir .
Madde — 6
Banka

Türkiyede en az 30 (otuz) şube bulundurmağı taahhüt eder. Banka bu miktardan fazla

- 9 6 2 olarak elyevm mevcut olan bir şubeyi lâğvetmek isterse, bu niyetinden, evvelemirde, Maliye vekâle
tini haberdar edecek ve Maliye vekâleti banka ile birlikte mezkûr şubenin müsmir bir hale ifrağı için
müracaat eyleyebileceği vasıtaları tetkik edecektir.
Madde — 7
Banka, îstanbuldaki idare merkezinin inşası için kendisine tahsis edilmiş olan arsalardan, be
delsiz icar şeklinde, istifade etmekte devam edecektir.
Hükümet imtiyazın hitamında mezkûr idare merkezi binalarının inşa masraflarını ödemek suretile
arsaları tekrar kendi tasarrufuna geçirebilecek ve bu suretle binalara sahip olacaktır.
Bu hakkını istimal eylemediği takdirde Hükümet mezkûr arsalar üzerindeki mülkiyeti bankaya
terketmiş addolunacak ve banka binaları olduğu gibi, arsaları da serbestçe tasarruf edebilecektir.
Madde — 8
Statünün 15 inci maddesine tevfikan bankanın îstanbuldaki idare meclisinde bulunan Üç Türk
aza banka komitesince Hükümet tarafından verilecek bir listedeki altı isim arasından intihap oluna
caktır.
İdare meclisi azalarının memuriyet müddetleri üç sene olarak tesbit edilmiştir. Bu müddet tec^
dit edilebilecektir.

Madde — 9
Bankanın îstanbuldaki idare meclisine riyaset eden müdür «Osmanlı bankası Türkiye umum mü
dürü » unvanını alacaktır. Bu müdür tayin edilmeden evvel Maliye vekilinin reyi istimzaç edilecektir.
Madde — 10
Banka, Türk müslüman memurlarının adedini Türkiyedeki merkez ve şubelerinde bulunan
memurların heyeti umumiyesine nazaran % . 60 ( yüzde altmış ) ve Türk müslüman memurları
nın maaşlarım da Türkiyedeki merkez ve şubelerinde çalışan memurları maaşlarının heyeti umu
miyesine nazaran % 40 ( yüzde kırk ) nisbetinde muhafaza etmeği taahhüt eyler. İşbu nisbetlerde bankanın Türkiye umum müdürü ile tayini melhuz muavini dahil değildir. Banka asgarî
addolunan bu nisbetleri arttırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.
Banka, bankacılık meslekinde ihtisas edinmek üzere, staj için, here sene ecnebi memleket
lere Türk müslüman memur namzetleri gönderecektir. Bu namzetler müsabaka ile seçilecek ve
bunların adedi hiç bir zaman altıdan az olmayacaktır. Stajyerler, stajlarının bitmesinden itibaren
en az beş sene banka hizmetinde kalacaklarına dair bankaya taahhütte bulunacaklardır. Bunlar
dan bu müddetin bitmesinden evvel serbestilerini yeniden iktisap etmek isteyecek olanlar, staj
ları için bankaca ihtiyar edilmiş olan masraftan, banka hizmetinde geçen müddetle mütenasip
miktar tenzil edildikten sonra, kalan bakiyeyi bankaya tesviye ile mükellef bulunacaklardır,
îşbu tesviye stajyerlerin müstakbel maaşları üzerinden yapılacak tevkifatla icra edilecektir.
Madde — 11
İmtiyazın devamînca banka Türkiyede bilûmum Devlet vergi ve resimlerinden muaf olacaktır.
Ancak, bu umumî muafiyet hilâfına yegâne istisna olarak banka Türkiyede tahakkuk eden
kârlardan, millî bankaların tâbi oldukları şartlar dairesinde, kazanç vergisi vermek ile mükel
lef bulunacaktır. Bununla beraber gerek işbu mukavelename ve gerek zeyli mucibince, Hazine
ye verilen avansların döviz olarak kullanılacak kısımlarının, bankanın ecnebi memleketlerdeki
meıkezlerince verileceği ve bunda Türkiye merkezlerinin kazançları maktu bir komusyondan ibaret
kalacak olan alelade mutavassıt sıfatı ile hareket edecekleri mukarrerdir.
Banka, Türkiyede Devlet pulunu hâmil olmayarak tedavül eden senetleri almamakta devam ede»
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cek ve her türlü posta ücretlerini ödeyecektir.
Kezalik banka, müşterilerinin banka muameleleri üzerine mevzu ve müşterilerinden istifası lâ
zımgelen bilcümle vergi ve resimleri, millî bankaların tâbi oldukları şartlar dairesinde, tevkif
ve Hazineye tediye ile mükellef olacaktır.
Eğer banka kendisinin mutat bankacılık muameleleri haricinde kendi unvanı altında smaî veya
ticarî mahiyette bir faaliyet icra edecek olursa, bu yeni faaliyet şubesine dahil olan işbu muame
leler bu maddenin birinci fıkrası ile bahşedilen vergi muafiyetinden müstefit olmayacaklardır.
Madde — 12
Banka, Türkiyede millî bankalara halen bahşedilmiş veya bahşedilecek olan her türlü menfa
atlerden bihakkın ve hiç bir takyide tâbi olmayarak müstefit olacak ise de millî bankalardan
bazılarına münhasır olarak kanunla bahşü temin edilen veya edilecek olan imtiyazatı mahsusadan,
bittabi, istifade iddiasında bulunamayacaktır.
Madde — 13
Banka her ay sonunda aktif ve pasifini nâtık bir vaziyeti hesabiye neşredecektir.
Madde — 14
Banka Maliye vekaletinin kontrolüne tâbi olup, işbu kontrol mukavelenin tamamii tatbikine ne
zaret etmek vazifesile mükellef bir hükümet komiseri vasıtası ile icra edilecektir.
Bu maksatla komiser hissedarlar heyeti umumiyesinin ve keza tstanbulda idare meclisinin içtimalarında bihakkın hazır bulunacak ve işbu mukavelenin ahkâmım nakız ve ihlâl edici mahi
yette telâkki ettiği her kararın tatbikma muhaleret eyleyecektir.
Komiser bankanın idaresine ve banka umurunun tedvirine müdahale edemeyecektir.
Madde *~ 15
Banka Türkiyede yapacağı bütün muamelelerin ve bilhassa statüsünün ikinci maddesinde tadat
edilen muamelelerin icrası için Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve nizamları ahkâmına, bu ah
kâm işbu mukavele mündericatı ve bankanın statüsünde tarif edilen hususî tarzı teşekkülü ile tehalüf etmedikçe, tevfikı hareket edecektir.
Bankanın Hükümetten alacağı olan mebaliğ kanunlar ve nizamlar ahkâmı mucibince
bankadan talep edilebilecek olan teminat makamında ad ve telâkki edilecektir.

at iyen

Madde — 16
tşbu mukavelename kanunen tasdik edilir «dilmez mevkii meriyete girecektir.
Ayni tarihten itibaren imtiyaznamenin ve Devletle banka arasında bü güne kadar akit ve te
ati edilmiş olan mukavelelerin bilcümle hükümleri mülga olacak ve bunların yerine işbu mu
kavele de münderiç hükümler kaim olacaktır.
Hükümet
işbu mukavelenin
inkızasmda bankanın imtiyazını tecdit etmek niyetinde de
ğilse bankayı inkıza tarihinden en az iki sene evvel bundan haberdar
edecektir. Âdemi tecdit
hakkındaki ihbar Hazine ile banka arasındaki hesaplar, imtiyazın inkızasmda resülmal ve faiz
olarak filen ve tamamen tasfiye edilmiş bulunacak surette Hazinenin bankaya borçlu bulunabile
ceği mebaliğin 1/24 (bir taksim yirmi dört) ünü, bu ihbardan itibaren her ay sonunda, bankaya
iadeten tesviye eylemesi şartile muteber olacaktır.
İhbar yapılmadığı takdirde işbu mukavelenin müddeti iki tarafm
zımnî muvafakatile uzamış
olacak fakat Hükümet, her an, bundan evvelki fıkrada yazılı peşin ihbar mühletini cereyana baş
latmak üzere mukaveleyi feshetmek ihtiyarını muhafaza edecektir.

Ankarada, Başvekâlet dairesinde, 5 haziran 1933 tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza
edruiş olan işbu mukavelenin
bir nüshası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve diğer nüsha
sı Osmanlı bankasına verilecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE OSMANLİ BANKASİ ARASINDA İNGİLİZ LİRASI
O I A R A K MUVAKKAT BİR KREDİ KÜŞADI HAKKINDA MÜZEYYEL MUKAVELENAME
Aşağıda imzaları mevzu,
Bir taraftan mukavele metninde «Hükümet» tesmiye edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nam ve hesabına hareket eden İzmir mebusu ve Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi,
Diğer taraftan mukavele metninde «banka» tesmiye olunan Osmanlı bankasının 31 - V -1933 ta
rihli komite içtimamda mezkûr müessese nam ve hesabına harekete salâhiyeti lâzime ile murahhas ta
yin edilmiş olan Müsyü F. Bellet arasında aşağıdaki hususat kararlaştırılmıştır:
Madde — 1
İmtiyaz müddetinin temdidine dair mukavelenin dördüncü maddesinde yazık olan karşılıksız
nizamî hesabı cari kredisi haricinde mezkûr mukavelenin meriyete girdiği andan itibaren ve karşılğı
Türk lirası olarak yatırılmak kaydi ile banka Hazineye (bir milyon iki yüz elli bin) 1 250 000 ingi
liz liralık bir muvakkat kredi açacaktır. İşbu kredi Londra üzerine keşideli çeklerle istimal ve ayni
surette iade olunacaktır.
Madde — 2
Kredi ilk dört senelik bir devre zarfında kamilen kullanılabilecektir.
Kredi, bu devreyi müteakip, ancak aşağıdaki nisbetker dairesinde istimal edilebilecektir:
Beşinci seneye tekabül eden devre zarfında 1 000 000 ingiliz lirası (Bir milyon ingiliz lirası)
Altıncı seneye tekabül eden devre zarfında 750 000 ingiliz lirası (Yedi yüz elli bin ingiliz lirası)
Yedinci seneye tekabül eden devre zarfında 500 000 ingiliz lirası (Beş yüz bin ingiliz lirası)
Sekizinci seneye tekabül eden devre zarfmda 250 000 ingiliz lirası (İki yüz elli bin ingiliz lirası)
Her devrenin sonunda Hazine o anda filen istimal edilmiş olan mebaliği, icap ediyorsa, mütea
kip devre için tayin edilmiş olan hadde irca edecek ve kredi sekizinci sene sonunda kamilen iade
ediLnis bulunacaktır.
Vadelerin her hangi birisinde iadesi lâzımgelen mebaliğ tamamen veya kısmen iade olunmadığı
takdirde banka iadesi lâzım mebaiiğin, vade gününün rayicine göre, muadilini teşkil edecek mik
tarda halis altının İstanbul merkezi veznesine depo edilmesini isteyebilecek ve mezkûr altınların
Türkiye hudutları haricîne sevk ve ihracı hususunda bankaya, makamı aidinee, gayri kabili istirdat
bir mezuniyet verilecektir.
Madde — 3
Haşine kendi lehine açılan kredinin, yukarıda yazılı senelerin her biri zarfında, istimal edilebi
lecek haddi azamisi üzerinden hesap edilmek suretile bankaya % 0, 33 (Yüzde sıfır adedi tam
otuz üç) nisbetinde senelik bir kredi küşadı komusyonu ve filen istimal edilmiş olacak mebaliğe de,
istimal edilmeğe başlandıkları tarihlerden iptida etmek üzere, İngiltere bankası iskonto haddinden
% 2 (Yüzde iki) nisbetinde yüksek olmak ve her halde % 6 1/2 (Yüzde altı buçuk) nisbetinden
aşağı düşmemek şartı ile faiz ödeyecektir,

965 Madde — 4
İşbu krediye karşılık olmak üzere Hazinece banka emrine yatırılacak türk liralarının mik
tarı, Hazinece istimal edilmiş bulunacak olan ingiliz liralarının muadiline, her an, tevafuk
edecektir. Ancak bu tevafuku temin için icrası icap edecek muamelelere, işi basitleştirmek
maksadı ile, yalnız kredinin Hazinece istimal veya iade olunduğu zamanlarda tevessül edilecek
ve hesap hareketsiz kaldığı takdirde de bu muameleler her ay sonunda icra olunacaktır. İngiliz
liralarının türk lirası ile muadili İstanbul borsasının muamele günündeki resmî rayicine göre,
rayiçlerin teaddüdü halinde de vasati rayiç üzerinden hesap ve tayin edilecektir.
Madde — 5
Banka Hazinece tevdi edilecek türk liralarını gerek ticarî muamelelerinde, gerek vadeni 12
( on iki ) ayı tecavüz etmeyen ve lâakal bir ciroyu ihtiva eden Hazine bonolarının iskontosu şek
linde Devlete bilvasıta avans olarak kullanabilecektir; eğer iskonto edilecek bonolar bir banka
nın müteselsil kefaletini ihtiva ediyorsa, işbu kefalet bir ciroya muadil addolunmayacaktrr.
Bu mebaliğin istimaline intizaren Hazine, türk liralarını Cumhuriyet merkez bankası nezd'nde
Osmanlı bankası namına açılacak vadesiz bir hesabı mahsusun matlubuna yatıracak ve Osnanlı
bankası mezkûr hesabı serbestçe kullanabilecektir. Merkez bankası işbu hesabı mahsusa faiz yrrütmezse, Osmanlı bankası dahi Hazineye faiz vermeyecektir. Aksi takdirde Osmanlı bankası lîerkez bankasından aldığı faizden senevi % 1/4 ( yüzde bir rubu ) faiz nisbetine tekabül eden
bir meblâğı kendi lehine tevkif ederek mezkûr faizin mütebaki kısmını
Hazineye iade cdecc'icir.
Mezkûr hesaptan berayi istimal çekilecek her meblâğ bankaca Hardne namına açılacak ve şehevî
% 4 1/4 (yüzde dört ve bir rubu) faiz getirecek bir hesaba matlup kaydolunacaktır.
Banka bu
suretle çekmiş olacağı mebaîiği Merkez bankası nezdindeki hesabı mahsusuna, her an, tamamen
veya kısmen iade edebilecektir.
İşbu maddenin birinci fıkrasında yazılı olan istimal tarzları, Maliye vekâleti ile Osmaülı ban
kasınca, mütekabilen işlerine elverirse, kabili istimal Türk liraları için, müttefikan tesbit edile
cek şartlar dairesinde, diğer bir kullanma tarzını tazammun edici muamelelere girişmek imkânını
selbetmeyecektir.
Madde — 6
Hazinr ingiliz lirası olarak istimal etmiş ol cağı mebaliğin tamamını veya bir kısmım her an
bankaya i ad? etmekte muhtar olacaktır. Banka da
ile muadilin: Hazineye iade edecektir.
kendisine ödenen ingiliz liralarının Türk lirası
Şu kadar ki bankaca Hazineye iadesi icap edecek meblâğ bankanın Cumhuriyet me firez bankası
nezdindeki
asabı mahsununun mevcudunu tecavüz edecek olursa, mezkûr meblâğın i?]>u mevcu
du tecavüz eden kısmı, Türk Jiralarjnm işbu müzeyyel mukavelenin hejmci
mzââesi m nci bince
istimalleri nazarı itibara alınarak Hazine ve banka tarafından bilit^âf tayin edilecek vadeler de vacibüttediye olacaktır.
7

Madde — 7
Hazine ile banka arasında gerek İngiliz lirası, gerek Türk lirası olarak kü-jat olunacak hesasplar
resülnıal ve faiz olarak her sene 31 mayıs ve 30 ikinci teşrin tarihlerinde katedilecektir.
Ankarada, Başvekâlet dairesinde, 5 haziran 1933 tarihinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edil
miş olan işbu müceyyel mukavelenin bir nüshası Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve diğer nüsnası Osmanlı bankasına verilecektir.

_966
Saraçoğlu Şükrü Beyefendi
İzmir mebusu ve Adliye vekÜi
Ankara
Vekil Beyefendi,
Tarafı âlinizden vaki olan talebe tevfikan Osmanlı bankasınca Sümerbank emrine beş sene müd
detle bir milyon liralık karşılıksız bir hesabı carî kredisi kuşat edileceğini arzetmekle mübahiyim.
Bu kredinin şartlan aşağıda gösterilmiştir:
Borçlu faiz nisbeti senevi yüzde altı,
Eesap küşadı komusyonu olarak senede % 0,33.
Yukarıda yazılı müddet müessesemizle Sümerbank arasmda vaki olacak mütekabil itilâf ile tem
dit edilebilecektir.
Osmanlı bankası imtiyazının tecdidi zımnında aktedilen itilâfları ikmal eden bu kredi Maliye
vekâletinin müteselsil kefaletini mutazammın olup 1 ağustos 1933 tarihinden itibaren meri ola
caktır.
Bu vesile ile de hürmetlerimi teyit eylerim efendim.
Osmanlı bankası
Paris Merkezi
Müdürü

F. Bellet

Monsieur F. Bellet
Osmanlı bankası Paris merkezi müdürü
Ankara
Müdür Efendi,
Flüessesenizce Sümer banka açılacak 1 000 000 (bir milyon) Türk liralık krediye müteallik 5 ha
ziran 1933 tarihli mektubunuzu aldım. Mündericatı hakkında mutabık olduğumu beyan ve bilvesile
teyidi ihtiram eylerim efendim.
Ş. Saraçoğlu

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tez
kerenin tarih ve numarası
:
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
cilt ve sayıfa numaraları
:

14 -VI -1933 ve 1/745

17 -VI -1933 ve 4/650
Cilt
Sayıfa
16
42,133,139:142,161,165:167

-

963 -

S E K İ Z İ N C İ M A D D E — Uhdelerinde dersten başka müdürlük, muavinlik ve
şube şefliği bulunan muallimler başka bir vazife veya diğer bir mektepte muallim
lik deruhde edemezler. Uhdesinde dersten başka bir vazife bulunmayan muallimler
Zira e t vekâletinin müsaadesile diğer mekteplerde yalnız muallimlik alabilirler.
D O K U Z U N C U M A D D E — Orta ziraat mektepleri muallimlerinin terfileri il
de esas, kıdemle beraber vazifelerinde muvaffakiyetleridir. Bir derecenin, kıdem
müddetini ikmal etmiş bulunan bir muallim daha yüksek bir dereceye terfi edebil
mek için dersine ve işletme mesaisine ait teftiş raporlarile talim sicillerinin müsa
it olması lâzımdır.
ONUNCU M A D D E — Bu kanunun meriyeti tarikinde muallimlerin vazifeleri
itibarile bulundukları derecedeki müktesep hakları mahfuzdur. Ancak bunlardan
ve 5 inci madde mucibince muallimliğe alınacaklardan bulunolukları dereceler kı
demlerine nisbetle yüksek olanlar o derecenin kıdemini dolduruncaya kadar terfi
edemezler.
ON B İ R İNCİ MADDE — OrUı ziraat mektepleri muallimleri arasında husubî
kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren veyahut ihtisasa müteallik bir usul
bulan muallimlerin kıdemlerine bir sene zamniolunur.
Ancak bu eser veya usulün ziraat enstitüsü tedris heyetince tetkik ve tasdi!?:
edıi nesi lâzımdır. Yazifesini mutadın fevkinde yüksek bir alâka ve muvaffaki
yetle yapmakta olan muallimlerin kıdemlerine keza bir sene zammolunur. Buna
bak kazanmak için muallimlerin muvaffakiyetlerinin üç defa yapılmış olan tetkik
ve teftiş raporlarile veya talim sicillerde tevsik edilmiş olması şarttır.
ON İ K İ N C İ M A D D E — Yüksek ziraat mekteplerinden mezun olmayanlar or
ta ziraat mekteplerinin meslekî derslerine muallim ve bu mekteplere müdür tayin
olunamazlar.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Yüksek ziraat tahsilini ikmal ettikten sonra vekâ
letçe ihtisas için ecnebi memleketlerde tahsil ettirilmiş ve bu kanunun meriyeti
tarihinde esas vazifeleri itibarile halen bulunmaları icap eden dereceden aşağı kal
mış olan muallimlerden. :
Muallimlik hizmet müddeti beş seneye kadar olanlar onuncu dereceye.
Muallimlik hizmet müddeti beş seneden on seneye kadar olanlar dokuzuncu de
receye,
Muallimlik hizmet müddeti on seneden fazla olanlar sekizinci dereceye alınır
lar.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Orta tahsilini bitildikten sonra Ziraat vekâletin
ce ihtisas için ecnebi memleketlerde tahsil ettirilmiş veya yüksek ziraat mekte
binden mezun bulunmuş ol tıp t a bu kanunun meriyeti tarihinde esas vazifeleri iti
barile halen bulunmaları icap eden dereceden aşağı kalmış olan muallimlerden :
Muallimlik hizmet müddeti beş seneye kadar olanlar on birinci dereceye,
Muallimlik hizmet müddeti beş seneden on seneye kadar olanlar onuncu derece ye,
Muallimlik hizmet müddeti 011 seneden fazla olanlar dokuzuncu dereceye alınır
lar.
ON B E Ş İ N C İ M A D D E — 2, 5, 13 ve 14 üncü maddelere göre derecelerini alan*
muallimlerin müteakip terfileri birinci madde hükmüne tâbi olarak yürür.
ON A L T I N C I M A D D E — 1452 numaralı kanuna bağlı (2) numaralı cetvelin

- 9 6 7 Orta ziraat mektepleri muallimleri kanunu

(Resmî

Gazete

ile neşir ve ilâm : 24/VI/1933

- Sayı

: 2435)
Kabul tarihi
10-VI-1933

No.
2293

B İ R İ N C İ M A D D E — Y ü k s e k ziraat mekteplerinden mezun olup ta orta ziraat
mekteplerinde muallimlik meslekine gireceklerin maaş dereeelerile bir dereceden
dalıa yüksek dereceye geçmek için lâzım olan k^dem müddetleri aşağıda gösteril
miştir :
Derece

12
11
10
9
8
7
6
5
4

K ı d e m müddeti (sene)

3
3
3
3
3
3
3
4
25

(sene sonra)

İ K İ N C İ M A D D E — Türkiye ziraat enstitüsü ile bu enstitüye muadil olduğu
Ziraat vekâletince tasdik edilen ecnebi yüksek ziraat mektep ve enstitülerinin biri
sinden mezun olanlarla evvelce Türkiyede yüksek ziraat mektebinden neşet edipte
ecnebi memleketlerde staj görmüş veya ihtisas kesbetmiş ve bu staj ve ihtisasları
Ziraat vekâletince kabul edilmiş olanlardan muallimlik meslekine gireceklerin ma
aşları on birinci dereceden başlar.
İTÇÜNCtT M A D D E — Ecnebi yüksek ziraat mektebi ve enstitülerinden me^un
olanların muallimlik meslekine girebilmeleri için Ziraat vekâletince açılacak kollekyum imtihanında muvaffak olmaları şarttır.
D Ö R D Ü N C t İ M A D D E — H e r hangi yüksek bir mektepten mezun olupta orta
ziraat mekteplerinde meslek harici dersler muallimliklerini deruhde eden ve hariç
te başka vazifesi olmayan muallimlerin maaş dereceleri de birinci madde hük
müne tâbidir.
B E Ş İ N C İ M A D D E — Ziraat mektepleri müdürlüklerde ziraat teşkilâtı dahi
linde başka bir vazifede kullanılmakta olanlardan orta ziraat mekteplerine tayin
lerine lüzum görülenler bu kanunda yazılı tahsil şartlarını haiz oldukları takdirde
almakta oldukları maaşlarla muallimlik meslekine girerler.
A L T I N C I M A D D E — Orta ziraat mektepleri müdür v e müdür muavinlerine
muallimlik maaşlarından maada 1452 numaralı kanunun 5 inci maddesine tev
fikan idarî vazifelerine mukabil olarak müdürlere 60 ve muavinlere 40 lira aylık
ücret verilir.
Y E D İ N C İ M A D D E — Mektepte tedrisine mecbur oldukları derslerden baş
ka mektebin ihtisasa ihtiyaç gösteren ve Ziraat vekâletince tesbit edilen amelî
şubelerin işletmesine memur edilen muallimlere bu hizmetlerine mukabil ayda 40
lira şeflik ücreti verilir,
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Ziraat vekâleti kısmında (Ziraat mektepleri) başlığı altında yazılı kadro yerine bu
kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde gösterilen kadro konulmuştur,
Muvakkat maddeler
Birinci madde — Bu kanuna bağlı ( 1 ) numaralı cetvelde yazılı memuriyetler
den ( 2 ) Diımaralı cetvelde derece ve adetleri gösterilenler 1933 malî senesi muva
zenei umumiye kanununun 15 inci maddecine bağlı ( L ) cetveline ilâve olunmuştur.
ikinci madde — L933 malî senesi muvazenei umumiye kanununun 5 nci mad
desine bağlı ( D ) cetvelinin Ziraat vekâleti kısmında (Ziraat mektepleri) başlığı
altında gösterilen müstahdemler kadrosu yerine bu kanuna bağlı (3) numaralı cet
velde gösterilen kadro konulmuştur.
Üçüncü madde — 1933 malî senesi Ziraat vekâleti bütçesinin 651 nci fas
lından (13 380) lira tenzil edilerek 654 üncü fasla ilâve olunmuştur.
ON Y E D İ N C İ M A D D E — Bu kanun 30 haziran 1933 tarihinden muteberdir.
ON S E K İ Z İ N C İ M A D D E — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Zi
raat vekilleri memurdur.
17 haziran 1933

[1] NUMARALI CETVEL
Orta ziraat mektepleri
Derece

Memuriyetin nevi

Adet

Maaş

4

Muallim

1

90

56

»
»
»

2

80

16

70

16

55

7
8
9
10
11
12

16

45

16

%0

»

12

'35

))

12 '

30

»

12

25

103
14

17

Muhasebe memuru ve mutemet
Ayniyat memuru

6

20

6

14

12

-
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[2] NUMARALI

CETVEL

Orta ziraat mektepleri
Derece

Memuriyetin nevi

4

Muallim

5
6

»
))

Adet

Maaş
90

1
2

80
70

16

7

»
))

16
14

55

8
10

))

4

45

11
14

))
Muhasebe memuru ve mutemet

2

35
30

1

20

17

Ayniyat memuru

1

14

[3] NUMARALI

CETVEL

Orta ziraat mektepleri
Memuriyetin nevi
Müdürlük
Müdür muavinliği
Şeflik
Bahçıvan
Bağcı
Eşcar bahçıvanı

Adet

60

5
5

40

20

40

5
4

50
60

5

. 60
60

Çiftçi başı

4

Aşçı
Demirci
Marangoz

5

Makinist ve şoför
Hademe ve saire [ı]

Ücret

50
50

5
5

50

5

70

75

1765

/// Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı dahilinde be
herinin ücretinin tayini vekâlete aittir.

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 14-VI -1933 ve 1/316
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tez
kerenin tarih ve numarası
: 17 -VI -1933 ve 4/649
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Sayıfa
cilt ve sayıfa numaraları
8
6
16
79,146:148,161,168:170

