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1 — SABIK ZABIT HÜLASASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek tahsilattan alı
nan ikramiyelere ve tstanbul Hazinei Evrakından satı
lan tarihî evraka mütedair suallere Maliye Vekili Be
yin verdiği cevaplar dinlendi ve pazartesi günü toplanıl

mak üzere celse tatil olundu. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Yozgat Denizli 
Refet Avni II'. Rüştü 

SUALLER 

1 — Kocaeli Mebusu Sırrı Beyin* borçlar meselesin
de dayinler vekillerile yapılmış olan müzakeratm neden 
«kim kaldığı hakkında Maliye Vekâletinden şifahî sual 
takriri (Mezkûr vekâlete havale edilmiştir). 

2 — Kocaeli Mebusu Sırrı Beyin, Cenevre konferan
sından Heyeti murahhasamızın aldığı intiba hakkında 
Hariciye Vekâletinden şifahî sual takriri (Mezkûr 
vekâlete havale edilmiştir). 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Kuşpalazı serumu hakkındaki mukavelenamenin 

tasdikma dair kanun lâyihası (Sıhhat ve İçtimaî Mua
venet Encümenine) 

Teklifler 
2 — Kastamonu Mebusu Dr. Suat Beyin, mütekait

lerle'eytam ve eramiline emlâk ve arazi verilmesi hak
kında kanun teklifi (Dahiliye, Maliye ve Bütçe Encü-

] menlerine) 

Kâtipler 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14,10 

Reis — Refet B. 

Avni B. ( YOZGAT ) , Ziya Gevher B. ( ÇANAKKALE ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/ — 1/78 numaralı Evkaf Umum, Müdürlüğü 

nün 1931 senesi bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası fil 

Reis — Heyet i umumiyesi hakk ında söz istiyen 
var mı? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, tesisleri 
gerek dinî, gerek insanî duygu la ra müsteni t olsun, 
İter halde memleketimizde mevcudiyet i asır lar ı 
t aş ıyan ve bu gün kıymet i is t isgar edilemiyecek 
olan büyük ve zengin bir müessesenin bütçesi kar
şısında, bir mebus srfatile ifası lâzım gelen vazife
yi düşündüğüm zaman, doğrusunu söylemek lâzım 
gelirse, gerek malî c ihet teki is t i taatnnın noksanı 
ve gerek mevzuun vakfa t aa l lûk etmesi dolayısi-
le nezaketi , müstesna mahiyet i , beni bir az müş
kü lâ t karş ıs ında b ı rak t ı . F a k a t bu müşkülât , en 
ufak köyümüzden bil i t ibar en büyük şehirlerimize 

fil 29 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 

k a d a r asarını gösteren bu müessese hakk ındak i 
tahassüsat ve tefekküratımı arza tabiî mani teşkil 
edemez. Bütçenin heyeti umumiyesi üzer inde mu
ta! ea dermeyan e tmek vaziyet inde bu lunduğumuz 
için tabiî teferruat tan içt inap etmek lâzımdır. 
Fas ı l lar ın müzakeresi esnasında icap et t ikçe söz 
söylemek üzere şu nokta la r h a k k ı n d a bilhassa 
Evkaf İdaresinin nazar ı d ikka t in i celbetmeği va
zife addediyorum. 

Evkaf müessesatı , âmmeyi a l âkada r eden ve 
teessüsleri devr indeki t e lâk iya ta göre bu gün Ma
arif Vekâlet inin y ap mak ta olduğu vazifeyi yapan, 
tar ihî bir müessese olmak noktas ından, her halde 
şeklini, medeniyet in icabına göre değişt i rerek te
madi e t t i rmek lüzum olan bir müessesedir. Zaten 
Meclisi Âli, kabul etmiş olduğu k a n u n u medenî 
ile evkaf ismini tesise ka lbederek k a n u n u medenî 
dairesinde ahkâmı idariyesinin ve h u k u k u n u n 
mahfuziyetini t ah t ı temine almıştır . F a k a t kanunu 
medenî yalnız bundan sonraki vakıf lar hakk ında 
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ahkâm vazetmekle iktifa etmemiş, beşinci senesi
ni ikmal eden tatbikat kanununun sekizinci mad
desi bu kanunun neşrinden mukaddem ki evkafın 
idare ve tasfiyesine ve evkafla alâkadar olanların 
hukukuna mütedair olmak üzere yeni bir tatbik 
kanununun vazolunacağını emretmiştir. İcap eder
di ki, beş sene evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından yapılması ihtiyacı millimize ve içtima
imize göre emrolunan bu kanun lâyihası hiç olmaz
sa Meclise gelmiş bulunsun. Her halde bu teah-
hur Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin lehine kay
dolunacak bir vaziyet değildir. Filhakika buna da 
ihtiyaç vardır. Evkaf denildiği zaman, bunun bir 
çok müessesat ve bir çok abidatı vardır, bir çok 
hidematı vardır, bir çok akareti ve bir çok hasıla
tı vardır. En ufak köylerden en uzak dağların te
pelerine kadar çeşmeleri vardır, ağaçlan vardır 
bunlar hidematı umumiye noktasından, insanî 
duyguları tahrik edici bir şeref ve mevkidedir. 
Bu vazifeler bir zaman nassı seriden hak almış
tır ve bir çok vatandaşlara hak vermiştir. Bu hak
ların istifası ve ademi istifasından mütevellit vazi
yetleri müzakere ederek kat ' î neticeye raptetmek 
elbette ve elbette Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
meşgul olması lâzım gelen aslî vazaiftendir. Onun 
içindir ki beş sene evvel yapılması emrolunan bu 
kanunun, halkı alâkadar eden bu ehemmiyetli 
mevzuun Şurayi Devletten geçmiş olduğuna göre 
Meclise gelerek bir çarei salime raptı pek lâzım 
ve zarurî idi. Kanunun heyeti umumiyesinin bana 
vermiş olduğu intibaat, mülhakatın tamamen ih
mal edildiği yolundadır. Bazı mukayeseler maale
sef bu neticeyi veriyor. Düşünmek iktiza eder ki ; 
merkezdeki yüksek teşkilâttan evvel mülhakattaki 
vakıfları idare etmekle mükellef olan küçük ve az 
adamla çok iş gören teşkilâtın vazifelerini teshil 
etmek lâzımdır. Ezcümle bir iki misal zannediyo
rum : 

Meselâ merkez için tenvir ve teshin olarak 
(3 500) lira verildiği halde, bütün Türkiye vakıf 
idareleri için (5 000) lira ayrılmıştır. Bu hal koca 
Türkiyenin her kazasında, îzmirinde, îstanbulunda, 
şurasında ve burasındaki müessesatm heyeti umu-
miyesini adeta odunsuz ve tenviratsız bırakmak
tadır. 

Sonra meselâ; müteferrika denilen ve bütçede 
sarfı hangi maddelere şamil olduğu gösterilen fas
lın merkez için yekûnu (8 000) liradır. Fakat bel
ki adedi yüzlere baliğ olan müessesat için kabul 
edilen miktar ( 11,000 ) liradır. 

Öyle anlıyorum ki ; vaziyeti umumiyede bütçe 
tanzim olunurken merkezden gayri yerlerin huku
ku merkezden gayri yerlerde husule gelecek mah
rumiyet ve iztıraplar, nazarı dikkate alınmamış
tır. Elbette ki ; mevcut mevzuatı kanuniyemize 
göre Evkafın hukuku müemmendir. Fakat kanun
ların temin ettiği hukuku, maddî vesait ile is-
tikmal etmek cvleviyetle lâzım vazaiftendir. Hal
buki Evkaf akaratının bilhassa taşralarda hüsnü 

idamesi yolunda, hüsnü muhafazası emrinde, vu
ku bulan müracaatlar ve talepler maalesef, ben 
kendim aslan bir kazalı olmak dolayısile muhte
lif kazalar ile münasebette bulunuyorum, merke
zin tahsisat yoktur diye vermiş olduğu cevaplarla 
karşılanmaktadır. Çok temenni olunur ki ; mer
kez, mülhakatın taleplerini isaf ederek, bunların 
mesailerini kesretmekten artık feragat etmiş ol
sun. 

Ne olursa olsun, bir zamanlar ecdadın tesis et
tiği her hangi bir hayrın bu gün mevtaî bir şekil 
göstermesinden mütevellit teessürler gayet tabi
idir . Çeşmelerin akıtılması yolundaki müracaat
lar vakfın parasını yiyen Evkaf idaresi tarafın
dan ihmal edilir. 

Halbuki susuz ve çorak mahallerde Evkaf ida
resi, mevcudundan daha fazla hizmet göstermekle 
mükelleftir. Bendenizin kanunun heyeti umum i-
yesi hakkındaki kanaatim bundan ibarettir. 

İsmail Kemal B. ( Çorum ) — Evkafa, hayrata 
ciheti taallûku olması itibarile bir meseleyi arzede-
ceğim: 

Bendeniz Kütahyaya mutasarrıf olarak gittiğim 
vakit Germiyanzade Yakup Çelebinin mezarının ba
şındaki taşa yazılmış bir vakfiye olduğunu haber 
aldım, Evkaf müdürile gittim. Bu vakfiyenin me
ali şu idi: (Gelen giden züvvara eyi bakıla, hasta, 
olanlar eyi tedavi edile ) Evkaf mütevellisi Ethem 
Paşayı çağırttım. Dedim ki, hastalara eyi bakın 
dediğine nazaran, bir hastaneniz olmalıdır, hasta
neniz nerededir! imarethanenin yanında ufak 
bir oda gösterdi ki, karanlık, müteaffin, sağlam 
giren mutlaka hasta çıkar bir yer. Böyle olmaz 
behemehal bir hastane lâzımdır dedim. Evkaf 
müdürüne varidatı sordum. Senevî beş bin altın 
lira dedi. Ne kadar borcunuz var dedim? yedi bin 
lira kadar ki şu günlerde derdesti tediyedir dedi. 

Kâffei mesuliyeti bana ait olmak üzere parayı 
vermeyin dedim ve bir tezkere yazdım, İstanbul a 
gittim, O zaman Evkaf Nazırı Hayri Efendi mer
humdu. Meseleyi arzettim. Hüsnü telâkki ederek 
bir komisyon teşkil ettiler. Bendenizde bulundum. 
Müsteşar Evliya Efendi idi. Uzun münakaşalar
dan sonra neticede noktai nazarım kabul edildi vo 
bir mazbata yapılarak mahkemei evkafa gönderildi. 
Evkaf mahkemesinden ilâm alındı ve muamele res
miyet kesbetti. 15 bin lira ile bir hastane yapılması 
takarrür etti ve senevî bin yedi yüz lira daimî bir 
varidat temin edildi. Mimar Kemalettin Bey mer
hum projelerini, haritalarını yaptı. Hastaneye baş
landı. Bendeniz orada iken inşaat epice ilerlemişti. 
Oradan infikâkimden sonra ne oldu bilmiyorum. 
Lütfen bu meseleye dair izahat verirlerse memnun 
olacağım. 

S u n B. (Kocaeli) — Efendim, bendeniz Evkaf 
bütçesinin mahiyeti hakkında bir mütalea derme-
yan edeceğim. Hükümetimizin şekli lâyik olduğuna 
göre, Evkaf bütçesinin bu Mecliste müzakeresine 
mahal var mıdır, yok mudur? (Var, var sesleri), 
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Bendeniz izah edeyim de mukabilini işitirim. 

Evkaf, hukuku hususiyedir, hukuku hususiyeye 
aittir. Binaenaleyh bunun varidatını ammeye ait 
olan umumî bütçede göstermek, benim nazariyeme 
göre muvafık değildir. (Mülhak bütçedir sesleri). 

Mustafa B. ( Tokat ) — Millet Meclisi her şe
ye hâkimdir. 

Sırrı B. ( Devamla ) — Padişahlık zamanında 
Evkaf İdaresinin, Devlet manzumesi dahilinde 
görülmesi, gösterilmesi cayi mülâhaza idi. Fakat 
bu gün için bu mülâhaza varit değildir. 

Binaenaleyh ben şahsan böyle içtihat ediyorum 
ki; Evkaf idaresi doğrudan doğruya Devlet teşki
lâtından hariç tutularak bunu milletin kendi idare
sine ve kendi düşüncesine bırakmak lâzımdır. 
Halta kanunu medenî neşrolunduğu zaman gaze
telerde okumuştum ki; Îsviçreden bir mütehassıs 
celp edilmiş ve ondan Evkaf İdaresinin Evkaf me
sailinin ne suretle idare edileceğine dair mütalea 
alınmıştı. Ben zannediyorum ki; Îsviçreden celbe-
dilmiş olan mütehassısın verdiği raporda bu Ev
kaf mesaili, Devletin vezaifi umumiyesi arasında 
bir faslı mahsus teşkil edeceği kabul edilmiş olsun. 

Mademki kanunu medenî var, kanunu medeni
nin tazammun ettiği ahkâmı tamamile tatbik etmek 
icap eder. Onun için ben diyorum, aynı zamanda 
Heyeti Umumiyenin nazarı tetkikine arzediyorum 
ki; Hükümetimiz lâyik olmak mahiyetini muhafaza 
ettikçe Evkaf idaresinin bütçemizde ve hükümet 
işinde mevki almasına imkân ve cevaz yoktur. 

Evkaf varidatı hukuku hususiyeye aittir. Bütçe, 
milletin hukuku umumiyesini gösterir bir varidat 
ve masarif atı memleket olduğuna nazaran, Evkafın 
ondan ayn tutulması iktiza eder. 

Bu hususta her halde Evkaf Müdürü Umu
misinin beyani mütalea etmesini rica ederim. 

Emin B. ( Eskişehir ) — Efendim; bütün in
sanların çalışması öldükten sonra da bir eser bırak
mak ve o eserden bir zevk almaktır (Handeler). Mü-
saade buyurun, yani lâyik demek dünyada hissi 
insaniden ve zevki maneviden mahrum demek de
ğildir (Şüphe yok sesleri). Bendenizce; Evkaf I-
daresini zamanı hazırın zihniyetine göre, telâkkiya-
tı ruhiyesine göre şümullü teşkilât ile kuvvetlendir
mek lâzımdır. Bunu Hükümet cemaate terkedecek 
değildir. Daha kuvvetli bir idare altında, daha 
müsmir kılacak bir şekilde yürütmesi lâzımdır. 
Yalnız hakikaten bir kanun lâzımdır. Ev
kafın çeşme, hastane gibi vakıflar yaptığı zaman 
Devletin şimdiki teşkilâtı yani nafıa teşkilâtı, bele
diyesi susu busu yoktu. Hatta Devlet teşkilâtı 
olmadan, vergi yokken zekât vardı. Vergi olduk
tan sonra zekât kalktığı gibi evkaf idaresinin de 
filân hastaneyi, filân çeşmeyi yapmak vaziyetinden 
çıkması icap eder. Her halde bu evkafın teşkilâ
tını tayin eden zamanı hazır zihniyetine göre yapı
lacak bir kanunu çok lâzım görüyorum. KSHTI Be
yefendinin dedikleri gibi lâyiklik demek, insanî his
lerden tecerrüt etmek demek olmadığına kaniim. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Arkadaşlar; bendeniz bütçenin geçen se-
neki evkaf bütçesine göre vaziyetini kısaca arz ve 
izah edeceğim. Bir arkadaşımız, mülhakata ba
kılmadığından, onların masarifi mukannene deni
len mahrukat ve müteferrikalarının az olduğun
dan ve merkeze daha çok para sarf edildiğinden 
bahsetti. Bunlara ait mütaleamızı arzedeceğim. 
Evkaf bütçesinin geçen seneki masraf yekûnu 
(3,118,900) liradan ibaretti. Bu sene Heyeti Ce-
lilenize encümen arzettiği bütçenin masraf yekû
nu (3,122,041) liradan ibarettir, varidat ta 
(3,122,500) lira tahmin edilmiştir. 

Geçen sene ile bu seneki masraf arasında bü
yük bir fark görülmüyor. Sebebi de; bu sene 
hademei hayrat maaş ve ücrıratı tamamen ev
kaf bütçesine nakledilmiştir. Diyanet İşleri bütçe
sinde bulunan hademei hayrat maaşları 1931 sene
sinden itibaren evkaf bütçesine nakledilmiş bulu
nuyor. Evvelce hademei hayratın maaş ve ücret
lerine mukabil Evkaf idaresi, vakıflarından topla
dığı hasılattan altı yüz bin lirayı maliyeye veriyor
du. Maliye de bunun üzerine bir miktar daha ilâ
ve ederek hademei hayratın maaşatını Diyanet İşle
ri bütçesinden tediye ediyordu. Hükümet bu gay
ri tabiiliği kaldırmak için hademei hayrat maaşa
tını doğrudan doğruya, bir muaveneti içtimaiye 
müessesesi demek olan, evkaf bütçesine devretmiş 
oldu ki, zaten kısmen de merci orası idi. Bu su
retle Devlet bütçesi ile hademei hayratın alâkası 
kesilmiş oldu. Hademei hayratın evkaf bütçesine 
devredilmesinden dolayı Diyanet işleri bütçesinde 
bulunan ve hademei hayrat umuru ile meşgul olan 
bir teşkilât ta beraber devredilmiş oldu. Bu teş
kilâtın vazifesi, münhasıran hademei hayrat işle
ri 1 e meşgul olmaktan ibarettir. 

Memur adedi geçen sene altı yüz yirmi dokuzdu. 
Bu kadar memurla Türkiyenin evkaf işleri idare 
ediliyordu. Bu seneki bütçede (619) memur teklif 
ediliyor. Yirmi memur da Diyanet işlerinden dev
redilen hademei hayrat teşkilâtına ait kısımdan ilâ
ve edilmiş bulunuyor. Esasen Diyanet işleri büt
çesinde hademei hayrat işlerile meşgul bulunan me
mur adedi (32) idi, yirmisi kâfi görüldü. On iki
si de tevhit ve teadül kanunu mucibince iki ay 
müddetle açık maaşı verilmek suretile kadro harici 
edilmişlerdir. 

Bunların maaşlarını da evkaf bütçesi ödeyecek
tir. 

Maaş miktarlar,; geçen seneki maaşlar her ne
den ibaret ise bu seneki maaşlar da; hiç bir zam 
ve tenzil yapılmaksızın, ayni miktarlar arzedilmiş-
tir. Yalnız lüzumsuz addedilen memurların ade
dinde görülen farklardan mütevellit maaşlar ten
zil edilmiştir ki bunların yekûnu 8 bin lira kadar 
bir para eder. 

Diyanet işlerinden mudevver memurların bir 
senelik maaşları evkaf idaresinden tenzil edildiği 
takdirde, geçen sene evkafın maaş, ücret, tahsi
satı fevkalâde olarak bütün sarfiyat yekûnu 490 
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bin liradan ibaret idi. Bu sene de ayni suretle 
hademei hayrat teşkilâtı da dahil olduğu halde, 
yine 490 bin liradan ibaret kalıyor. 

Hükümetin teklif ettiği bütçede fasıllar arasın
da yapılan zam ve tenzillerden de kısaca bahsede
yim: 

Harcirahlardan bin lira tenzil edildi. Geçen se-
neki tahakkuklar ve sarfiyatı umumiyenin bir kaç 
seneliği nazarı dikkate alınarak bu tenzilât lüzumlu 
görüldü. Evrakı matbuadan iki bin lira tenzil edil
di. Evkafın elinde bulunan emvali hususiye ile, ya
ni akaratı vakfiyenin tahakkuklarile vergileri mu
kayese edildi. Teklifte 60 bin küsur lira tenzilât 
yapıldı bundan başka 25 bin lira Darülfünuna mu
avenet olarak ilâve edildi. 9 bin lira da Evkaf 
memurlarının tekaütlüklerine karşılık olarak bıra
kıldı. Demek ki; 34 bin lira zam ve 66 bin lira ten
zilât yapılmış oluyor. Bunu gerek memurin ade
dinde ve gerek maaşat ve masarifatı mukannene 
fasıllarından tenzilâtlı olarak Heyeti Celilenize 
arzettik. 

Kanun lâyihasına bazı maddeler ilâve edilmiş
tir. Bu maddeler; Diyanet işlerinden, Evkafa dev
redilen memurların vaziyetlerile uhtelerine verilen 
hizmete teallûk eden bazı hükümlerdir ki; bu hü
kümler, lâyiha okunduğu vakit Heyeti Celileniz 
tarafından da, ne kadar yerinde olduğu takdir 
buyrulacaktır. Bütçe Encümeni namına maruzatım 
bundan ibarettir. 

Şunu da ilâveten arzedeyim ki • evkaf sair idare 
teşkilâtı gibi Türkiyenin hemen cüz'ü tamına sarî 
bir teşkilât değildir. 

Evkafı olan ve iradı bulunan, evkaf teşkilâtı 
bulunması icap eden yerlerde evkaf teşkilâtı mev
cuttur. bir çok vilâyetlerde bu teşkilât tek bir me
mura inhisar etmektedir. 

Bazı kazalarda böyledir. Evkafı büyük olan 
yerlerde teşkilât biraz daha geniştir. Bu itibarla 
merkez müteferrikası ve mahrukatı ile mülhakat 
müteferrikası ve mahrukatı arasındaki nisbetsiz-
lik diğer Devlet teşkilâtı ile mukayese edilecek bir 
vaziyette değildir. Hususile şimdiye kadar İstan
bul teşkilâtı meyanmda bulunan Akaratı Vakfi
ye Müdüriyeti bütün teşkilâtı ile beraber 1931 senesi 
haziranından itibaren, yani bütçe Heyeti Celilece 
tasdik buyrulduğu tarihten itibaren Ankaraya I 
nakledilecektir. Esasen merkez teşkilâtındandır. 
Şimdiye kadar Istanbulda kalmasının sebebi, aka
ratı vakfiye işlerinin orada tanzim edilmesi ve 
mülga Evkaf Nezaretinin bir şubesi olması dola-
yısiledir. Bu teşkilât ta merkeze nakledildikten 
sonra, mülhakat için verilen mahrukat ve müte
ferrikalar kâfidir . Şimdiye kadar, geçmiş sene
lerde bu hizmetler için sarfedilen paraların, ge
rek merkezdeki ve gerek mülhakattaki miktar ve 
nisbetleri görülerek, düşünülerek tetkik edilerek 
bu rakamlar tesbit dilimiştir. 

Bundan sonra evkafın şekli nasıl olsun? Bunu 
bendeniz kendi mütaleam olarak arzediyorum. En
cümen namına olan maruzatım bitmiştir. Evkafa I 

iyeni bir şekil vermek, kanunu medenideki esas
lara ve memleketin ihtiyaçlarına göre mülhak 
bütçe ile mi, yoksa daha vasi bir teşkilâtla, doğ
rudan doğruya Adliye Vekâletinin murakabesi al
tında mı idare edilsin, bunlar, Hükümetin sene
lerden beri tetkik etmekte olduğu, bilhassa bazı 
mütehassısların rey ve mütalealarını almakta ol
duğu kanunun Meclise şevkinde düşünülecek bir 
mevzudur. Böyle bir kanunun gelmesini elbet te 
biz de arzu ederiz. 

Bendeniz tahmin ederim ki; bunu ikmal ettiği 
zaman Meclise göndermekte Hükümet te istical 
gösterecektir. Bu kanun lâyihası geldiği vakit, 
evkafın müstakbel şekli hakkında icap eden esas
ları o kanunla beraber mütalea etmek mecburiye
tindeyiz. Bu gün elimizde bir evkaf müessesesi 
vardır. Bu müessese zannolunduğu gibi yalnız 
dinî işlere bakan, yalnız ibadethanelerin imam, 
müezzin ve kandillerini yakan adamlarile meşgul 

i olan bir daireden ibaret değildir. Bu dairenin 
gerek vakfiyeleri, gerek mevcut vazaifi gösterir 
ki; bu daire bir muaveneti içtimaiye müessesesi 
mahiyetindedir. Bunun hastanesi vardır ve diğer 
hastanelere ve sair içtimaî müesseselere yardım 
eder. Bunun daha bir çok muaveneti içtimaiye-
ye taallûk eden hizmet ve vazaifi vardır. Yeni 
bir şekil, yeni bir istikamet vermeksizin böyle 
muaveneti içtimaiye müessesesi halinde bulunan ve 
çok zengin varidat menbalarına mâlik olan bu 
teşekkülü, Heyeti Celilenizin murakabesinden ha
riç tutmakta bendeniz bir faide mülâhaza etmem. 
Bu muaveneti içtimaiye müessesesini Heyeti Celi
lenizin umumî bir murakabe altında bulundurma
sı, hiç te lâyıklık esasatı ile kabili telif değildir 
fikir ve nazariyesine iştirak edemem (Dağru ses
leri). 

Bunları daha geniş bir surette, evkaf kanunu 
Meclise geldiği zaman orada düşünebiliriz. Bu gün 
için evkaf demek, yalnız camiin imamına, hademe
sine bakan bir idare demek değildir. Bizdeki ev
kaf, tam manasile bir muaveneti içtimaiye mües
sesesidir. 

îsmet B. (Çorum) — Hasan Beyefendinin bu 
izahatı encümen namına mıdır, şahsı namına mı
dır? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. — Ev
velce arzettim efendim, bütçeye ait izahatı encü
men namına arzettiğimi evvelce söylemiştim. Fa
kat bu mülâhazatım şahsım namınadır. Bunu da 
arzetmiştim. Gümüşane mebusu sıfatile arzediyo
rum. 

îsmet B. (Çorum) — Reis Beyefendi, söz iste
rim. 

ihsan Pş. (Giresun) — Bir sual soracağım efen
dim ; evkaf memurlarına teadül kanununun tatbik 
edilmediğini lâyihai kanuniyede gördüm. Bunun
la alâkadar olan bir çok evkaf memuru arkadaşla
rımız vardır. Teadül kanununun evkaf memurla
rına tatbik edilmemesi sebebini ve ne yakit tatbik 
edilebileceğini lütfen izah ederler mi? 
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Hasan Fehm B. (Gümüşane) — Evkaf memur

larının tevhit ve teadül kanunu bu bütçe ile He
yeti Celilenize arzedilemedi. Sebebide; sene ni
hayet bulmuştur. Evkaf bütçesi için muvakkat 
sarfiyata henüz mezuniyet verilmedi. Teşrinisa
niye talik etmekte bir faide mülâhaza edildi. E-
ğer tevhit, teadül cetvellerini tanzim etmek ve 
bunun baremini yapmak lâzım gelirse, evkafı bir 
iki ay bütçesiz bırakmak vaziyeti hadis olacaktı. 
Bu mülâhazaya mebnidir ki, evkaf memurlarının 
tevhit ve teadülü muamelesi teşrinisaniye bıra
kıldı. 

îsmet B. (Çorum) — Efendim, bendeniz Refik 
Şevket Beyefendinin temas ettikleri mevzuu biraz 
daha tetkika lüzum görüyorum. Hasan Bey ger
çi bu günkü Evkaf Müdüriyetinin ifa ettiği hiz
metin şekline göre muaveneti içtimaiye müessese
sidir diye hüküm verdiler. Evkafın şekli hazırı 
bu hükmü belki istilzam edebilir. Fakat evkafın 
ne suretle teessüs ettiğini, maksadı tesisini ve 
ifa edilen hizmetin şeklini, nevini, hususiyetini, 
mahiyetini, tahlil ettiğimiz zaman, bunu böyle 
bir mefhum ile, Devlet içtimaî müessesesi gibi 
bir tabirle ifadesi kabil olmıyan ve bunun içinde 
bir çok hukuk ve o kadar rasih ve faideli hukuk 
bulunan böyle bir müessesesyi bir cümle ile hal-
ledivermeğe imkân yoktur. Evkaf, hayratı içti-
maiyenin en kuvvetli, en sağlam umdesi ve esası 
olarak teessüs,etmiştir. 

Bu gün kanunu medenî dahi bir cemiyetin muh
taç olduğu bu en mühim esası, lâyik olduğu ehemmi
yetle kabul etmiştir. Kanunu medenimiz tesisat 
veya evkafı; teşekkülleri ve idareleri itibarile 
başlıca iki kısma ayırıyoruz. 

Bir ksımı; diyanî vazaife münhasir olan tesis
lerle; aileye mahsus olan tesislerdir, öbür kısmı 
dahi âmmeye olan hususiyetleri ile ve heyeti mü-
tevelliyeleri alâkadar eden diğer hususiyetlerile 
bir cemiyetin, cemaatın veya bir hayrın veya 
bir tesisin idaresine taallûk eder kısmıdır. Bu kı
sım vilâyeti âmmenin murakabesi altındadır. 

Diyanî vezaife münhasir olan kısımlarla aile 
vakıfları murakabeden azadedir. Diğer kısmın 
murakabesi için, köy şahsiyeti maneviyelerirıin, 
vilâyet şahsiyetlerinden, devlet şahsiyeti mane-
viyesine kadar derecat vardır. 

Kanunu medenimizin kabul ettiği tesisat esas
ları ve onların sureti murakabesi bundan ibarettir. 
Bu esasat ve ahkâm, hayratı içtimaiye fikrinin 
memlekette daha esaslı bir surette teessüs ve ta-
ammüm etmesini istihdaf ediyor. Bizim bu günkü 
evkafın vaziyeti umumî surette iki kısma ayrılabi
lir . 

Birisi; padişahların ve taallûkatmm evkaf ıdır-
ki; Devletçe zaptedilmiştir. Bir de meşrutun le
hinde gayriye tevcih edilmiş evkaf vardır ki, on
lar da zaptedilmiştir. Bunlar millî vakıflardır. 
Mazbut vakıflardır, diğeri de mahallî vakıflar
dır, k i ; meşrutî vakıflar, mülhak vakıflardır ki 
bunlar kendi mütevellileri heyeti idareleri tara

fından, meşrut olduğu hayratın ve kendi alâkadar 
oldukları hisselerin temin ve idaresi için ifayı va
zife ederler. Bunların içerisinde; bu gün Devlet 
idaresine, Devlet teşkilâtına dahil olmuş olan bir 
çok mesail vardır. Meselâ: çeşmeler yapılmış. 
yollar yapılmış, köprüler yapılmış, bunların bir 
kısmı nafıanın bir kısmı da belediyelerin, hasta
neler ve saire gibi, diğer bir kısmı da idarei hu-
susiyelerin deruhte ettiği hizmetler dahilindedir. 

•Şimdiye kadar evkaf hakkında müteferrik su
rette yapılan kanunlar, hükümler, Devlet teşkilâ
tına dahil olan hizmetlere meşrut olan kısımları, 
muayyen olan Devlet teşkilâtına vermektedir. Su
ların belediyelere verildiği, medrese ve mekteple
rin hastanelerin de idarei hususiyelere verilmesi 
lâzımdır. Bu suretle bu evkafın mahiyeti iti
barile devlet hizmetlerine geçmiş olanlarının ve 
meşrutunlehleri idare edecek mütevellileri 
bulımmıyarıların, bunların yerine kaim o-
lan müesseselere devredilmesi icap eder. 

Mülhak vakıfların vazaifi itibarile diyanete 
ait olan kısımları da vardır, ve bu kısımların da 
heyeti idareleri vardır. Binaenaleyh mütevelli
ler vazifelerini iyi bir surette ifa edemedikleri za
man Müdürü Umuminin bunlar üzerinde bir ta
kım vazaifi vardır. Şimdi böyle Devlet teşkilâtına 
ithal edilen ve diyanî işlere mahsus aile vakıfları 
olan kısımlar üzerinde bu müessese bunlara ait 
olan hukuku temin edememektedir. Onun için böy
le bir çok kıymetli asar ve saire harap olup git
mekte ve vakıflarını kendileri yapan ve kendileri 
tarafından idarelerini arzu eden bir çok insanlar, 
cemaatlar dahi, bunu elimizden aldıkları halde 
idare edememektedirler diye Evkaf idaresini mes
ul mevkide bırakmaktadırlar. Onun için bu gün
kü evkafın, kanunu medenimizde kabul ettiğimiz 
esaslar dairesinde, katiyen tasfiye edilmesi lâzım 
gelir. Devlet hizmetine alınan vakıflar onları idare 
eden devaire bırakılmak icap eder. Böyle heyeti 
mütevelliyelerle idareleri meşrut olanların, idare 
heyetlerini kendileri tayin etmek suretile idarele
rini kendilerine bırakmak lâzımdır. Tabiî millî 
vakıflar zaten Devletin malıdır. Çünkü bunların 
hidematını kendi bütçesinden idare etmektedir. 
Bunlar Devletin malı denecek vaziyettedir.Şuhal-
de mülhak vakıflar kalmaktadır. Mülhak vakıf
ları dahi meşrutun lehlerini ve heyeti mütevelli-
yelerini, bu günkü tesis faslındaki ahkâmı mura
kabeye tabi tutmak suretile kendilerine iade et
mek lâzım gelir ki, asıl tasfiye kanununun istih
daf ettiği gaye ve vaziyet te budur. 

Binaenaleyh şimdi görüyoruz ki; evkaf bütçe
sinin bir faslından Sahil Sıhhat bütçesine (150) 
bin lira muavenet yapılıyor. Bütçenin diğer bir 
maddesinde; Edirnedeki abidatııı tamiri için 
mustağna anh vakıflar varidatından para tahsis 
ediliyor. Bu para, her mahallin kendisine lâzım 
olan mektep ihtiyacına karşılık olan bir paradır. 
Demek oluyor ki, memleketimizin bir çok tarafla-
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nnda böyle kıymetli bir çok abidat ve saire mev
cuttur, ve harap olmağa mahkûmdur. Şimdi bir ta
raftan asıl bunları, idame, ihyası ve muhafaza et
mek vazifesile mükellef Evkaf Müdüriyeti Umumi-
yesi her mahallin muhtaç bulunduğu mektepleri 
yapmıyarak mustağnaanh evkaftan diğer bir ma
haldeki abidatm ihyasına gidiyor. Bu vazifesidir ve 
yapılması lâzımdır. Evkaf Müdüriyeti mahiyetleri 
hususî olan vazifelerini birdenbire terkedip diğer 
taraftaki muayyen bir vazifeyi görmek mecburiye
tinde bulunuyor. Halbuki diğer taraftan da sıhhat 
işlerine (150) bin lira vermektedir. Kendisine mev
du olan vazaifi yapmıyarak muazzam asarı tarihi
ye ve atikayı muhafaza gibi vazifeleri yapmıyarak 
öbür taraftaki ihtiyaçları temin etmek üzere mus
tağnaanh vakıflardan toplıyarak sıhhat bütçesine 
tahsis ediyor. Artık kendisine kalan, hususiyeti 
müsellem olan vakıfları dahi muntazam bir suret
te idare edemiyor. Bunları yekdiğerine karıştırı
yor. Bu karışıklık devam ettikçe hayratı içtimaiye 
his ve fikrinin sönmesine sebep olacaktır. Hayratı 
içtimaiye hissini tenmiye edecek vaziyetler sabit 
olmadıkça o his söner. 

Şimdiye kadar benim muttali olduğum vazi
yete göre, on seneden beri hiç, bir kimsenin hayır 
için hiç bir şey vakfettiği yoktur. Halbuki hayra
tı içtimaiye fikri, kanunu medenide son derece il
tizam edilmiştir. Bu noktai nazardan tasfiye kanu
nunun behemehal Meclise gelmesi lâzımdır. Evkafın 
vaziyeti tasfiye edilmelidir. Kanunu medenideki 
ahkâm, cari olmalıdır. Yalnız tatbikat kanunu çı
kıncıya kadar tesisat faslının ahkâmı dahi carî de
ğildir. Onun için bu günkü evkafın vaziyetini be
hemehal ıslâh etmek lâzımdır. İhtiyaçlarını asra 
muvafık bir şekle getirmek, içtimaî hizmetlere ait 
olanlarını Devlet teşkilâtına vermek ve böyle hu
susî vakıfların haklarını sahiplerine vererek onla
ra vazifelerini ifa ettirmek lâzımdır. Bunun için 
zaman teahhür ettikçe biz hayratı içtimaiye his 
ve fikrinden çok zayiat yapacağız. 

Sırrı B. ( Kocaeli ). — Hasan Fehmi Beyefen
di beyanatının son cümlesinde hakikaten Evkafın 
vazı aslisini tebyin eder bir kanuna intizar etmek
te olduklarını söylediler. Kezalik İsmet Beyefen
di de ayni mülâhazayı yürütmüş bulunuyorlar. 
Binaenaleyh bendeniz öyle görüyorum ki, burada 
serdettiğim nokta ile aramızda bir iştirak var
dır. Aramızda hiç bir ihtilâf yoktur. Çünkü zaten 
bir iştirak olmamasına da imkân mevcut değildir. 
Buna hayır demek teşkilâtı esasiye kanununun! 
mefhumundan inhiraf etmok demektir. Çünkü teş
kilâtı esasiye kanununda, Türkiye Cumhuriyeti
nin resmî bir din ile mukayyet olmadığı mezkûr
dur. O halde Türkiye Cumhuriyetinin şekli mah
susu itibarile kendi hududu dahilinde bulunan 
bütün edyanı muhtelif ey e karşı müsavi bir nazar 
ile bakması lâzım gelir. Binaenaleyh bu gün nasıl 
Türkiye Cumhuriyetinin umumî bütçesinde Rum
ların, Ermenilerin, Yahudilerin evkafına mütedairi 

I bir faslı mahsus yoksa ve onların bu gibi muame
lâtını tetkik için Meclise bir lâyiha sevkedilmeğe 
lüzum hasıl olmuyorsa, müslümanların dahi dini-
le alâkadar olan hususatın burada tetkiki icap et
mez. Bu noktai nazar derpiş edilmiyerek, üzerin
de yine İsrar edildiği takdirde, bu işlerin karşı
sında müslümanların diğer unsurlara karşı müsa
vatı inkâr edilmiş olur. 

I Bu cihetle meselenin daha iyi tetkik edilmesi 
ve icabında yapılacak kanunda dahi bu noktanın 
gözetilmesi teşkilâtı esasiyeye dahi muvafık olur. 

Bütçe Encümeni Reisi Hahan Fehmi B. (Gü-
müşane) — Arkadaşlar, bendeniz, Evkaf bir mua
veneti içtimaiye müessesesidir, demekle dinî hiz
metlerle alâkası yoktur diye bir şey sölemedim. 

1340 senesinde evkaf kanununun esasını ihzar 
için - ki İsmet Beyefendi de hazır ediler - bir ko
misyon teşekkül etmişti. Kendi tarifleri veçhile, 
bu gün Devlet teşkilâtında mukabili bulunan vaza-
ifin belediyelere, idarei mahalliyelere, nafıaya, ma
arife devredilmesine dair bir çok mülâhazalar geç
mişti ki, zaten mevzuatı hazıramız tedricen bu ida
relerin vazifelerini almaktadır. Binaenaleyh her 
ne dersek diyelim görürüz ki bizde mevcut olan 
evkafın rengi bir muaveneti içtimaiyedir ve bun
dan hiç bir zaman çıkmaz, evkaf bütçesinden hu
dut ve sahiller sıhhat bütçesine muavenet ediliyor
muş. Arkadaşlar; evkafın fazlai varidatından 
(150) bin lira ile hastaneler inşasına, bir kanunu 
mahsusla, Meclisi Âliniz müsaade etti ve o kanun
daki müddet bitinciye kadar evkaf bütçesine bu 
tahsisatı vazetmek ve bu parayı vermek mecburi
yetindeyiz. Oraya konulan ( 150 ) bin lira Heyeti 
Celileniz tarafından tasdik edilen bir kanunun 
(1931 ) senesine ait olan tahsisatını vazetmek ve 
o kanunu imal etmek içindir. Edirnede kasırga
dan harap olan ve yalnız türkler için değil beynel
milel abidat meyanına geçen Selimiye ve diğer iki 
cami daha vardır. Bunların tamiri için, Evkaf 
müdüriyetinin eskiden beri satılan bazı akaratmın 
Evkaf dairesinde kalmış, mahalli cibayet ve isti
fası dahi malûm olmıyan parasının oraya tahsis 
edilmesi teklif edildi. Encümende bunu memnu
niyetle kabul etti. Ayni zamanda her hangi bir 
memlekette mustağnaanh olan vakıflar hasılatını 
o memleket hesabına ayrıca bir hesabı cari açarak 
mahallî, bankalarda tenmiye edilmesine dair de ka
rar almakta gecikmedi. Binaenaleyh İsmet Bey 
arkadaşımızın bu arzuları da tatmin edilmiştir. 
Evkafı mazbuta, evkafı mülhaka, sahih ve gayri 
sahih gibi bahislere bendeniz bu gün için girmek
te bir faide mülâhaza etmem. Evkafın kanun lâ
yihası geldiği vakit bunları düşünürüz. Eğer sul
tanların evkafından bahsedeceksek bu günkü neslin 
verdiği vergiler üzerinde, bina edilen evkafa evkaf
ını diyeceğiz arkadaşlar? 

Ne hakları ne de salâhiyetleri var. Ekserisi ev
kafı gayri sahihadır. Aşar üzerine, ağnam üzerine 
tapu harçları üzerine bina edilmiş Vakıflardır. Bu 
günkü telâkkilere, bu günkü vaziyete göre hiç bir 
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suretle vakıf şcmmesi olmıyan bir takım fasit te
sisler dir. Evkafı mülhaka, Evkaf idaresinin ne
zareti ve müdahalesi altında az çok müsaadeyi ta-
zammun edecek mahiyettedir. 

Heyeti Celdenizden kanun geçmiştir. Bunu 
derhatır ettiririm. Doğrudan doğruya Evkaf ida
resi elini uzatmış değildir. Evkaf idaresi o ka
nuna istinat ederek bunlar üzerindeki murakabe
sini yapmaktadır. Binaenaleyh bütçe eyi tetkik 
edilmiştir ve şayanı kabuldür. Heyeti Cel il en iz
den kabulünü rica ederim. 

İsmet B. (Çorum) — Bir noktayi izah edece
ğim efendim. Abidatm idame ve ihyası için sar-
fedilecek para hakkında hiç bir itirazım yoktur. 
Böyle bir itirazda bulunmadım. Bu vazife için 
çok gecikilmiş olduğunu söyledim. Yalnız o de
ğildir. Onun gibi bir çok emsali vardır. Padişah 
vakıflarının bu gün Devletin malı olduğunu söyle
dim. Bunlar tamamen Devletin malıdır. Yalnız 
mülhak vakıflarda hususî bir takım haklar var
dır. Bu kanun onun için gelmelidir. Yoksa ma
ruzatımın bütçe ile alâkası yoktur. Sahil Sıhhat 
bütçesine yapılacak muavenet meselesinin kanunî 
olduğunu biliyorum ve verilmesi lâzım olduğu
nu da biliyorum (Müzakere kâfi sesleri). 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu ka
dar söz söyledik, sualler sorduk. Müdürü Umumî 
Beyi dinlemiyecek miyiz? Suallerimize ne cevap 
verecekler. Lütfen izahat versinler. 

Evkaf Müdürü Umumisi (Niyazi B.) — Efen
dim, müsaade buyurursanız arzedeyim. Bu eski 
evkaf ki. 600 yıldan beri devam ediyor. Bunun 
hakkında bir çok ahkâm vazedilmiştir ve bu ah
kâmın heyeti umumiyesi eskidir. Müdüriyeti U-
mumiye, bu eski ahkâmı yenileştirmek ve ka
nunu medenî ahkâmına göre yapmak için Avru-
padan bir mütehassıs celbetti ve bir komisyon 
yapıldı. O komisyon bir lâyiha yaptı ve Heyeti 
Vekileye verdi. O lâyiha Heyeti Vekil ededir. 

Ancak bu evkaf işi gayet muğlâk olduğu için 
biraz gecikmiştir. Az zaman sonra buraya gele
cektir. 

Çeşmelere gelince; bunlar belediyeye devredil
miştir. Bu gün evkafın elinde cami ve hastaneler 
kalmıştır. Bunları idare ediyoruz. Çeşmeler be
lediyelerin elindedir. Binaenaleyh bu gün evkafa 
çeşme yap demek kabil değildir. 

Zira evkaf çeşmelerin bütün varidatını (926) 
tarihli kanunla belediyelere terketmiştir. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim, bütün memle
ket suları belediyelere devredildiği halde Eskişe-
hirde sıcak sular vardır. Burası niçin belediyeye 
devredilmedi. 

Müdürü Umumî Niyazi B. — O vakfiyelidir be
yefendi. Bunlar müzayedeye konuyor ve 10 se
neliğini kim verirse ona vermeğe mecburuz. 

Emin B. (Eskişehir) — Bu müdahaleler kanuni 
midir, yoksa gayri kanuni midir? 

Müdürü Umumî Niyazi B. — Burası vakfiye
lidir. ilamlıdır, ilâmı yırtamayız efendim. Daha 

bundan başka çok vakfiyeler vardır. Fakat evkaf 
bunların vakfiyeliğini kaldıramaz. 

Emin B. (Eskişehir) — İstediğimiz vakfiyeleri 
yırtabiliyoruz. 

Evkaf Müdürü Umumisi Niyazi B. — Vakfiye 
bir ilâmdır, yırtamayız, vakfiyenin kalkması hük
mü hâkime mütevakkıftır (Gürültüler). (Müzake
re kâfi sesleri). 

Reis — Maddeleı-e geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmlştir. 

Evkaf Umum Müdürlüğünün 1931 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1931 malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 3 122 041 lira tahsisat 
verilmiştir. 

(A) CETVELİ 
\<\ Lira 
J ' Maaşat 148 332 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
E. Lira 
2 Merkez ücuratı 8 440 

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

F. ' Lira 
3 Vilâyat ücuratı 195 092 

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

F. ' Lira 
4 Tahsisatı fevkalâde 298 692 

Kâmil B. ( İzmir ) — Efendim, tahsisatı fev
kalâde namile açılan bu fasılda Hükümetten gelen 
rakkam sıfırdır. Encümence 298 692 lira konul
muştur. Esbabı hakkında malûmat lütfetmelerini 
rica ederim. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gü-
müşane) — Efendim, Hükümetin teklif ettiği şek
lin birinci faslına dikkat buyurulursa orada 
471 372 lira görülür. Encümenin birinci fasla ait 
olan teklifi de 148 332 liradır ve o fark bu fasla 
konmuştur. 

Kâmil B. ( İzmir ) — Yani dahildir? 
Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gü-

müşane) — Evet efendim; tenzilâtı da beraber. 
Reis -— Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. ' Lira 
5 Uzaklık ve pahalılık zammı 36 000 

Reis — Kabul edenler . . . P^tmiyenler . . Kabul 
edilmiştir. 
F. ' Lira 
6 Umr.ın müdür tahsisatı maktuası 500 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, teadül 
kanunu mucibince böyle maktu tahsisat almak 
imkânı yoktu". 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gü-
müşane) — Evkafın teadül kanunu daha yapılma
mıştır. 
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Refik Şevket B. — Efendim, ne mecburiyet 

vardır. Niçin müdürü umumiye böyle beşyüz lira 
tahsisatı maktua veriyoruz? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gü-
müşane) — Efendim, bir kere beş yüz lira aylık 
değil, seneliktir. Sonra Evkaf Umum Müdürlüğü
nün tevhit ve teadül kanunu yapılmamıştır. Ya
pılmış olsaydı emsali umum müdürlüklere nisbe-
ten alacağı maaş bu tahsisatı maktua ve bu gün 
verilmekte olan maaşı aslî ve tahsisatı fevkalâde 
her üçünün yekûnundan daha çok olacaktı. Bu 
beş yüz lira makam tahsisatı olduğu ve Evkafın 
tevhit ve teadül kanunu henüz yapılmadığı ve ya
pıldığı zaman daha fazla para vermek vaziyeti ha
sıl olacağı için konulmuştur. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bu hakkı mük
tesep midir, bu sene mi ilâve edilmiştir? 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. (Gü-
müşane) — Efendim, hakkı müktesepler tevhit ve 
teadül kanununun tanıdığı haklardır. Bunlar eski
den beri verilen bir şeydir. Yani makam tahsisatı
dır. Eğer tevhit ve teadül kanunu teahhure uğra-
mayıpta tatbik edilmiş olsaydı bugün, müdürü u-
mumiye senelik verilen beş yüz liradan fazla para 
verilmek icap ederdi. 

Halbuki şimdi müdürü umuminin zararına ol
muştur. (Doğru doğru sesleri). 

Reis — Altıncı faslı reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

7 İhtisas ücreti 9 420 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F . Lira 
8 Merkez mefruşat ve demirbaşı 800 

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

F . Lira 
9 Merkez levazımı 4 500 

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

F. Lira 
10 Merkez müteferrikası 8 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
F. Lira 
11 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 3 000 
F. Lira 

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

F. Lira 
12 Vilâyat levazımı 8 600 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bu mu
kayese muhik mi? Çünkü vilâyat ile merkez ara
sında nisbetsizlik vardır. Bu hususta lütfen Mü
dürü Umumî Bey izahat versinler. Bir çok vilâyet 
evkaf idarelerinde odun, kömür yoktur. 

Evkaf Müdürü Umumisi Niyazi B. — Efendim, 
taşra evkaf Maresinden şimdiye kadar hangisi 
odunsuz ve kömürsüz kalmıştır ve bu dairelerin 

hangisinden odunsuz ve kömürsüz kaldığına dair 
bir şikâyet olmuştur ? Bunu lütfen söylerler mi ? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bende
niz Zatı âlilerini burada murakabe edeceğimi bil
seydim bir not tutar da gelirdim. Fakat taşraya 
mahrukat için 5 000 lira verilmişken buna mu
kabil merkeze 3 500 lira verilmektedir. Arada 
bir nisbetsizlik vardır. Bunu anlamak istiyorum. 

Müdürü Umumî Niyazi B. — Efendim, demin 
arz ve izah edilmişti, îstanbulda bulunan Akaratı 
Vakfiye Müdüriyeti merkeze alındığından onun 
mahrukat tahsisatı da merkeze nakil ve vazedil
miştir. 

Bütçe Encümeni Reisi Hasan Fehmi B. — E-
fendim, heyeti umumiyesi hakkında demin verdi
ğim izahatta, bendeniz arzetmiştim ki merkeze ait 
teşkilâtın bir kısmı îstanbulda idi. Şimdi ise bu 
teşkilât tamamile merkeze gelmiştir. Akaratı vak
fiyenin teşkilâtı hakkında da heyeti umumiyesi mü
zakere edilirken izahat vermiştim. (Kâfi sesleri). 

Reis — 12 inci faslı kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
13 Vilâyat müteferrikası 11 000 

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

F. Lira 
14 Masarifi mütenevvia 49 300 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
F. Lira 
15 Harcırah 32 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
F. Lira 
16 Resmî telefon masrafı 350 

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

F. Lira 
17 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 900 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
F . Lira 
18 Masarifi mukannene 237 400 

Reis — Kabul edenler . . . "Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
F . Lira 
19 Akaratı vakfiye masrafı 242 000 

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

F . Lira 
20 Orman ve zeytinlikler ve arazii vak

fiye masrafı 54 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 
21 Müzayede ve ihale heyetleri hu

zur ücreti 3 200 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-
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bul edilmiştir. 

F. Lira 
22 Tamirat 462 000 

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

F. Lira 
23 Muavenet 210 000 

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

F. Lira 
24 Mahkûmubih borç karşılığı 2 500 

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

P. Lira 
25 Gruraba hastanesi masarifi umumiyesi 90 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
F. Lira 
26 İmaretler masarifi 5 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
F. Lira 
27 Mütekaidin, eytam ve eramil maaş 

ve tahsisatı fevkalâdesi 89 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

imi edilmiştir. 
F. Lira 
28 Maaşatı zatiye 33 000 

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

F. Lira 
29 Diyanet İşlerinden müdevver mül

ga tekke ve zaviyeler mensubini 
maaş ve tahsisatı fevkalâdesi 7 488 

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

F. Lira 
30 Umuru hayriye maaş, vazife ve 

masrafı 778 016 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 
31 1683 numaralı tekaüt kanunu mu

cibince verilecek ikramiyeler kar
şılığı 29 000 

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

F. ' Lira 
32 788 numaralı kanunun tatbiki 

masrafı 10 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
F. Lira 
33 Geçen sene düyunu 10 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
P. Lira 
34 Eski seneler düyunu 13 600 

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

F. 
35 

Lira 
1715 numaralı kanunun sekizinci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez Bankasına itfa karşılığı 30 911 

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

(Birinci madde tekrar okundu) 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1931 malî senesi masarifine karşılık olan varidat 
merbut ( B ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
3 122 500 lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELÎ 
F. Lira 
1 Icarat 2 115 000 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 
F. Lira 
2 Hasılatı müteferrika 807 500 

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

F. ' Lira 
3 Hazinei maliyeden alınacak mu-

hassasat 200 000 
Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

edilmiştir. 
(ikinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 3 — Evkaf Umum Müdürlüğü tara
fından 1931 malî senesi zarfında tahsil edilecek va
ridat envaından her birinin müstenit oldukları 
kanunlar ve nizamlar merbut (C) cetvelinde gös
terilmiştir. 

Reis — (C) cetvelile birlikte maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1931 malî senesi memur ve müstahdemler kadrosu 
merbut (D) cetvelinde gösterilmiştir. 

Reis — Cetvel ile beraber maddeyi kabul eden
l e r . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Müstağna anha Evkaf hasılatın
dan olup vakıf paralar müdürlüğünde nemalan-
dırılmakta olan 67 508 liranın bir taraftan varidat 
bütçesine irat diğer taraftan masraf bütçesinde 
açılacak faslı mahsusa tahsisat kaydile Edirnedeki 
abidatın tamirine sarfolunmasına mezuniyet veril
miştir. 

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

MADDE 6 — Türkiye Cumhuriyeti dahilin
deki cami ve mescitlerin idaresi ve bunların hade
mesi Evkaf Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. 
Bu hademenin tayin ve azilleri 12 ağustos 1928 ta
rihli cami hademeleri nizamnamesine tevfikan Ev-
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kaf Umum Müdürlüğünce icra ve tasdik olunur. I 

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

MADDE 7 — Evkaf Umum Müdürlüğünce 
1931 malî senesi nihayetine kadar cami ve mescit
lerin hakikî ihtiyaca göre tasnifi ve zaman ve me
kân itibarile cem'i kabil olan vazifeler birleştiril
mek suretile hademe kadrolarının yeniden tesbiti 
mecburidir. Umum müdürlükçe tanzim olunacak 
tasnif cetveli îcra Vekilleri Heyetince tasdik 
edildikten sonra tatbik olunur. Kadro haricinde 
kalacak vazife sahipleri hizmetlerine devam ede
cekler isede bunlardan inhilâl vuku buldukça 
vazife ve muhassasatlan tasarruf ve bu tasarruflar 
kadro dahilindeki mevcut hademe muhassasatının 
tedricen beş yüz kuruşa iblâğı için karşılık ittihaz 
olunur. Kadro dahilinde vuku bulacak münhallere 
kadro haricinde kalmış vazife sahipleri varken 
başkasının tayini caiz olmayıp bunlardan müna-1 
sipleri naklen tayin ve kadro haricindeki vazife 
ve muhassasatlan tasarruf edilir. Hizmeti muat
tal veya bilüzum hale gelen vazifeler bundan son
ra kimseye tevcih olunmaz. 

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

MADDE 8 — Altıncı madde mucibince Evkaf 
Umum Müdürlüğüne devredilen hizmetler için 
Diyanet işleri Reisliği teşkilâtmda dahil bulunan 
ve merbut (E) cetvelinde derece, adet ve maaş
ları gösterilen memurlar almakta oldukları maaş
larla Evkaf Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. 
Bunlardan umum müdürlükçe istihdamlarına lü
zum görülmiyenlere kanunu mahsusuna tevfikan 
umum müdürlük bütçesinden açık maaşı verilir. 

Reis — Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — 1927 senesi muvazenei umumiye 
kanununun 13 üncü maddesi mucibince mülga tek
ke ve zaviyeler mensuplarından ilmî evsafı haiz 
olanlara Diyanet İşleri Reisliğince müstehikkini 
ilmiye tertibinden tahsis edilmiş olan ve merbut 
(F) cetvelinde isimleri yazılı olanların maaşları 
1931 malî senesi iptidasından itibaren Evkaf U-
mum Müdürlüğü bütçesinden verilir. Bunlardan 
vefat edenlerin veya umumî ve hususî bütçelerle 
idare olunan dairelerde bir vazife deruhte edenle
rin maaşları kesilir. 

Reis — Maddeyi merbut cetvelle beraber ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 1330 ilâ 1930 seneleri Evkaf 
bütçe kanunları maddelerinden hükümleri 1931 
malî senesinde dahi devam edecek olanlar merbut 
(H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Reis — Maddeyi cetvelle beraber kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari-

I hinden muteberdir. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 12 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Başvekil memurdur. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Sabri B. (Manisa) — Reis Beyefendi, kanun 

reye konmazdan evvel hayırlı bir temennide bulu 
nacağım. Efendim, Hayri Efendi zamanında İstan -
bulda talebe yurdu namile bir bina tesis edilmiş 
ve mesmuatıma nazaran 300 bin lira kadar bir pa
ra sarf edilmiştir. Tabiî mesmuattan ibarettir. Kat-
î bir rakkam söylemiyorum. Belki aşağı ve belki 
yukarı olabilir. Her nedense bu bina alâhalihi ter
kedilmiş, Bu gün yağmurlardan yıkılmak üzeredir. 
İnsan binayı gördüğü zaman meftun olmamak ve 
onun bu metruk vaziyetine acımamak kabil değil
dir. Müdürü Umumî Beyden rica ediyorum, bu bi
nanın iyi bir pilân dahilinde tamiri imkânı yok mu
dur? eğer yoksa binanın mahvolmaktan ve yıkıl
maktan kurtulması için üzerine bir sakaf yapılmasr 
mümkün değil midir? 

Necip Asını B. (Erzurum) — Efendim, Evkaf.ı 
ait olduğu için arzedeceğim: Istanbulda Topanede 
Nusratiye camiinin yanındaki çeşme harap oluyor, 
gayet güzel bir eserdir. Rica ederim muhafazası 
için himmet buyrulsun. 

Evkaf Müdürü Umumisi Niyazi B. — Efendim. 
talebe yurdunun inşasına 9 - 3 -1328 de başlandı. 
Fakat harbiumumî geldi, mütareke geldi ve mezkûr 
bina alâhalihi kaldı. Binanın başka bir şekle ifrağı 
için uğraştım fakat mümkün değildir. Çünkü bu 
bina talebe için yapılmış bir binadır. Şahinler, sa
lonlar ve üzerinde büyük odalar mevcuttur, Yalnız 
üst kısmının muhafazasını istiyorlarsa bunu 3Tapa-
lım. 

Çeşmeye gelince o bize ait değildir. 
Necip Asım B. (Erzurum) — Fakat Çeşme ca

miye merbuttur. 
Niyazi B. (Devamla) — Eğer camiye merbut 

ise sebil veya şadırvan ise onuda yaptıralım. 
İsmail Kemal B. (Çorum) — Hastaneden bahis 

buyurmadmız? 
Evkaf Müdürü Umumisi Niyazi B. — Hasta

neye gelince, bu hastaneye de 1328 de başlanmış 
ve zannediyorum ki, bu hususta 5-6 bin lira para 
sarf edilmiş ve bina da bir arşın kadar temelden 
çıkarılmıştır. Harbi umumî seyyie sebebile inşaat 
terkedilmiştir ve sonra inşa edilen kısmını da be
lediye sökmüş kaldırıma sarf etmiştir. 

İsmail Kemal B. (Çorum) — Toplanan diğer 
paralar ne oldu ? 

Evkaf Müdürü Umumisi Niyazi B. — Toplanan 
fazla paralar duruyor. 

. Reşit B. (Gazi Antep) — Efendim, 1328 sene
sinde hükümeti sakıta tarafından yapılan bir ni
zamname ile amel edileceğine dair kanunda bir 

' madde okundu. 
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Hükümeti sakıta zamanındaki bir nizamname

nin elyevm cari bulunması doğru mudur ; o zaman
ki evkaf idaresile şimdiki idare arasında çok fark 
vardır. 0 nizamname ilelebet devam edecek midir? 

Evkaf Müdürü Umumisi Niyazi B. — Bu nizam
name yenidir. 1328 de değil 1928 tarihinde yapıl
mıştır. 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reyinize arzediyorum. 

2 — Tütün İnhisarı kanununun 42 inci madde
sine bir fıkra tezyüi hakkında 1/37 numaralı ka
nun lâyihası ve İktisat Encümeni mazbatası fi] 

Reis — Heyeti umum iyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

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

1701 numaralı tütün inhisarı kanununun 42 inci 
maddesine müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 1701 numaralı kanunun 42 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra tezyil edilmiştir: 

Gaziantep ve Maraşta yetişen Hasankeyf tü
tünlerinden azamî yüzde kırk beş çöp firesi tenzil 
edilir. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Bir nokta sora

cağım. Bu kanun aynen çıkarsa bendenizce arka
sındanda bir tefsir icap edecek gibi geliyor . 

Gazi Antep, Maraş denildiği zaman acaba bun
dan maksat bu vilâyetlerin merkezleri midir, yok
sa bütün vilâyet midir? maksat ne ise izah edilsin. 

Besim Atalay B. ( Aksaray ) — Birader yan
lışlık bu kanunun yalnız burasında değil (hısın) 
kelimesini de (Hasan) yazmışlar. 

Refik Şevket B. ( Devamla ) — Sonra bir nok-
tai nazar daha; bendeniz bu işin mahiyeti asliye
sinden ziyade kanunun şekline bir az daha dikkat 
ettim. (42) inci maddeyi tezyil ediyoruz. 42 in
ci maddenin matufunaleyhi bir cetvel vardır. O 
cetvelde muhtelif tarihlerdeki fire nisbetleri gös
terilmiştir. İzmir, İstanbul gibi her bir mıntaka-
nın tütünleri ve fireleri gösterilmiş olduğuna gö
re, ayni maddenin heyeti umumiyesine şamil olan 
bu ruhun da muhafaza edilerek o cetvele ithal edil
mesi lâzım gelir gibi geliyor bendenize, sonra en
cümenin yapmış olduğu kanunda azamî yüzde kırk 
beş diye bir salâhiyet bırakılıyor. Bu hüsnü niyet 
erbabından olmıyan memurların bu fire 
nisbeti üzrinde azamî oynamalarına se
bep olur ki ; bundaki tehlikeyi takdir 
buyuruyorsunuz. Bunun; Hükümetin teklifi dai
resinde, sureti mahsusada tasrih edilerek şu ve 
bu şekilde olması daha muvafıktır (Doğru sesleri). 

iktisat Encümeni Reisi Mustafa Rahmi B. (İz
mir) — Efendim; Hükümetin teklifi ile encüme
nin teklifi arasında fark yoktur. Her ikisinm de 

fi 1 30 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

azamî miktarı tesbit edilmiştir. Azamî yüzde 45 
demek; bunun asgarisi olabileceğini ispat eder. 
Eğer encümen doğrudan doğruya azamî kaydını 
koysaydı o vakit Refik Şevket Beyefendinin iti
razları varit olurdu. Sonra «Antep ve Maraşta 
yetişsin» denilmiş, bundan nefsi kasaba kasde-
dilmiş değildir, o havalide demektir. Maamafih 
« o havali » veyahut « o vilâyet » kelimesi kona
bilir, bir mahzur yoktur. Sonra cetvel zeyildir. 
İki nevi tütün vardır. Azamisini tayin, yani mut
lak olarak % 45 demek, inhisar idaresi ile alâ
kadar tütüncülerin hakları üzerinden tesir edebi
lir. Hakikaten bazı tütün sapları kalın, bazıları 
da ince olur. Mevsimin icabatına ve tarlanın kuv
vetine göre tahavvüller olabilir. Onun için asgarî 
haddî % 35 tir demek fennî bir söz olmaz. Bina
enaleyh memurlara biraz salâhiyet vermek zarure
ti vardır ve taamül de böyledir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bir 
defa Hükümetin teklifindeki esasta % 35 ve % 45 
denmiştir. Encümen ikisini birleştirmiş % 45 yap
mıştır. Hükümetin teklifinden niçin daha fazla
ya çıkmıştır? Esbabı mucibe göstersinler, bu bir, 
ikincisi; cetvle ilâve edilmemiştir. Sebebi nedir? 
bunu söylemediniz Rahmi Beyefendi! 

İktisat Encümeni Reisi Rahmi B. (İzmir) — 
Cetvel zeyildir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Olsun, o cetvelde 
muhtelif memleketlerin isimleri olduğu gibi, Gazi 
Antep ve Maraş havalisinin, demek kanun ahkâ
mını muhafaza edebilmek için lâzımdır. 

Bu ilâve edilmelidir. Binaenaleyh encümen
den iki şey soruyorum. Biri bu cetvel meselesi, 
diğeri de; niçin Hükümetin teklif ettiği 35 kuruşu 
45 e çıkardınız? 

Rahmi B. ( İstanbul ) — Sebebi şudur ki, fen 
adamlarına sorduk ve Antep mebusu olan arkada
şımızın da mütaleasını aldık, kendileri; yalnız a-
zamî tesbit olunursa hakikate daha ziyade yakla
şılmış olur, dediler. Encümen de bunu bu suretle 
muvafık buldu. Onun için azamisini tesbit ettik. 
Madde o cetvelin zeylidir. Cetvele ilâve olunabi
lir ve bu suretle tavzih edilmiş olur ki encümen
de tavziha aleyhtar olmaz. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Gazi Antepten 
sonra (vilâyet) kelimesi konuluyor değil mi? 

Reis — Şimdi efendim, madde gayri vazih 
görüldü, Gazi Antep ve Maraş vilâyetlerinde ve 
(Hasankeyf ) yerine de (Hısnıkeyf ) suretinde 
madde tashih edilmiştir. Maddenin şekli musah
hihini okuyoruz. 

MADDE 1 — 1701 numaralı kanunun 42 inci 
maddesine aşağıdaki fıkra tezyil edilmiştir. 

Gazi Antep ve Maraş Vilâyetlerinde yetişen 
hısınkeyf tütünlerinden azamî yüzde 45 çöp fi
resi tenzil edilir. 

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

MADDE 2 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
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Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye ve İkti
sat Vekilleri memurdur 

Beis — İkinci maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İlâve MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beis — Üçüncü maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci maddesine geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rey vermiyen zevat var mı efendim? Rey top

lama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum efendim. 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1931 malî sene

si bütçe kanununa 183 zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Bir zat kanunu kabul etmemiştir. 
(182) zat kanuna kabul reyi vermiştir. Binaena
leyh kanun (182) reyle kabul edilmiştir. 

Müzakere edecek başka madde kalmamıştır. 
Perşembe günü saat 14 te toplanmak üzere cel

seyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati: 15,45 

Evkaf Umum Müdûrlüğünüu 1931 mail senesi bütçe kanununa verilen 
reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Mtinif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
AliB. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenle 
Münhaller 

317 
: 183 
: 182 

ı 
0 

121 
13 

/ Kabul edenler ] 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
İbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Halit B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B, 

Ziya B. 
Çorum 

İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
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Erzurum 

Asım B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hâkâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Eana B. 
Hamdi B, 
Hayrullah B. 
Yaşar B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Kahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. • 

Faik B. 
Muhittin Pş. 

Kastamonu 
Dr. Suat B . 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AİİB. 
ibrahim Süreyya B. 
Ragıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahhmut Nedim B. 
Talât Hasim B. 

Vasıf B. 
Manisa 

Memet Sabri B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Memet Haeıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

ibrahim Alâettin B. 
Sivas 

ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

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

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Ahmet Erzurumlu B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Adana 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

/ Reye iştirak etmiyenler ] 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 

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

Hasan Yakup B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Hacim Muhittin B. 
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tsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Muzaffer B. 

Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (î. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Ethem B. 
Hasan Vasfi B. 
Salah Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
Kemal Turhan B. 
ibrahim B. 

Kars 
Memet Nazif B. 

Ömer Kâmil B. 
Kastamonu 

Ali Rıza B. 
Kayseri 

Ahmet Tevfik B. 
Kırklareli 

Dr. Fuat B, 
Şevket B. 

Kocaeli 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. 
Mustafü Fevzi B. 
Osman B. 

Maraş 
ibdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Muhittin Nami B. 

Niğde 
Halit B. 

Bize 
Akif B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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Sıra No 29 
Evkaf Umum Müdürlüğü 1931 senesi bütçesi hakkında 1/78 

numarafı kanun lâyihası ve bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet " 2~> - V - 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı: 6/1435 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Evkaf Umum Müdürlüğünce hazırlanan ve ter a Vekilleri Heyetinin 24/V/1931 tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan (Evkaf Umum Müdürlüğü 1931 senesi bütçe kanunu) lâyihası es
babı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Evkaf Umum Müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesi esbabı mucibesi 

MÜTALEATI UMUMİYE 

Evkaf Umum Müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesi tanzim edilerek takdim kılındı. Tetkikından 
müsteban olacağı üzere maaşata esaslı bir zam yapılmadığı gibi 1930 bütçesindeki maaşat tahsisatı 
fevkalâde^ bahalılık zammı ve ikramiye gibi maaşata müteferri muhassasatla devralınan memurlar 
maaşatı yekûnuna nazaran bu seneki maaşat yakûnu umumisinde bir fazlalık da yoktur. An
cak ayda yetmiş bin lira derecesinde mukannen bir masraf olan hademe vazifesinin te
min ve tesviyesi için tahsilatın haddi azamiye çıkarılması zımnında faaliyet ve mesai temini zarurî 
görülmüş ve şimdiye kadar elde edilen netayice ve hesabı kat'ilere nazaran bu faaliyet ve mesainin 
bu günkü merkez teşkilâtile temin imkânı olamıyacağı anlaşılmıştır. Müdüriyeti Umumiye şuabatın-
dan akarat ve arazii vakfiye ve mülhak vakıflar vakıf kayıtlar ve Levazım Müdüriyetinin İstanbul-
da bırakılmış olmalarından dolayı bu idarelerin vazaif i de burada bulunan muamelât ve muhasebat 
müdüriyetlerine kalmaktadır. Halbuki bu iki idareden her birine gelen muhabere evrakı sekiz on 
bin raddesinde olmasile saati mesai fevkindeki gayert ve faaliyete rağmen bu şubelerin asıl vazaif inden 
olan tesisi kuyuda ve bu mütenevvi muamelâtın devairi vakfiyede sureti icralarını aleddevam mura
kabeye imkân bırakmamaktadır. 

Bütçe muvazenesini muhafaza için elzem olan tezyidi tahsilat emri mühimmini teminen taksimi 
amal esasına göre evvelce tesis edilen bu teşkilâttan istifade edilmesi düşünülerek Muhasebe ve Mu
amelât Müdürlüklerinin yapmakta olduğu mezkûr şubelere ait muhtelif muamelâtın diğer devairde 
olduğu gibi merkezde kendileri tarafından ifası zımnında bunların İstanbul Müdüriyeti muamelâtı 
na kâfi memurlarını orada bırakıp müdürlerde beraber buraya nakline zaruret görülmekle kadrolar 
o yolda tadil edilmiş ve muhasebe müdüriyetinin çok mütenevvi olan vazaifinin tahfif edilerek bütçe
nin tatbiki hususunda mühim tesiri bulunan tetkiki hesabat netayicinin tatbikına mahal bırakmak 
için de Muhasebat Müdüriyeti iki şubeye ayrılmıştır. 
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Vapılan bu tadilât nakil ve tevhitten ibaret olduğundan bütçeye bir bar teşkil etmemiştir. 
Üç. senelik hesabı kat'î netayieine nazaran varidatı umumiye tahsilatı masraf bütçesindeki erkanı t 

karşılıyacak bir miktarda değilse de yukarıda arzedildiği üzere tahsilatın tezyidi emri mühimmini 
teminen Istanbuldaki teşkilâtın buraya nakli arz ve teklif kılınmış ve icarei müeccele ve mukataanın 
sureti tahsili hakkındaki 3 üncü maddesi mucibince yapılması lâzım gelen nizamnamenin tanzim ve 

1931 senesinden itibaren mevkii tatbika vaz'ile Istanbuldan maada devairi vakfiyede tahakkuk ve 
tahsili imkânı şimdiye kadar temin edilemiyen bu varidatın mezkûr devairi vakfiyede de bütçeye mü
essir bir miktarı tutması esbap ve vesailinin istikmaline tevessül edilmiştir. 

ittihaz edilen bu tedabir sayesinde tahsilatın masrafı karşılıyacak bir miktara iblâğı ve şu suret
le bütçe muvazensinin temini kaviyen memul bulunmuştur. Şehrî yetmiş bin lirayi mütecaviz mukan
nen bir masraf olan hademe vazifesinin Evkaf bütçesine nakli varidatın tezyidi ve masrafın imkân 
dairesinde tenkisini zarurî kılmış ve varidatın teklif edilen miktardan velev cüzi olsun daha ziya
de tezyidine imkânımaddî görülmemiş olmasile darülfünuna verilmekte olan yüz bin lira ile bir kaç 
senedenberi bütçeye konulduğu halde tatbik edilemiyen zeytin fidanlığı tesisi masrafının konulması 
gayri mümkün bulunmakla tayyedilmiştir. 

VARİDAT 

Fasıl : 1 

]>u faslın yekûnu geçen seneki miktarın aynıdır. Mütaleatı umumiye meyaııında arzedildiği üzere 
ittihaz edilen tedabir sayesinde tahsili temin edileceği kaviyen ümit edilmektedir. 

Fasıl : 2 

delecek sene teamüle göre yok senesi olması nazarı dikkate alınarak orman ve zeytinlikler varida
tı maddesinden yüz bin ve üç senelik hesabı katilerle elde edilen netayice nazaran nıahlûl nmaccelât 
maddesinden 20 000 lira tenzili zarurî görüldüğü cihetle bu faslın yekûnu gecen seneki miktardan 
120 000 lira noksandır. Alemdağ tasdelen suyunun beher damacanasından şimdiye kadar beş kuruş 
alınmakta isede bu bedel çok dun görülmekle tezyidi ve bu sudan başka suretle istifade edilmesi esba
bına. tevessül edilmiş olmağla varidatı mütenevvia maddesindeki mııhammenat miktarı aynen ipka edil
miştir. 

Fasıl : 3 

Kezalik üç senelik hesabı kat'î netayieine nazaran bu fasıldan da 26 500 lira tenzili zarurî görül
müştü 1'. 

Fasıl : 4 

Heyeti Vekile kararı mucibince Evkaf bütçesine devredilen hademe vazifesi için şimdiye kadar Ev
kaf bütçesinden Maliyeye verilmekte olan 600 000 liranın farkı olan 185 504 lira ile memurin maaşa-
tının senelik baliği olan .14 496 lira ki ceman 200 000 liranın muvazenei umumiyeden nakten 
tediye edileceğinden müceddeden kuşat edilen bu fasla vazolunmuştur. 

MASRAF 

Fasıl : 1 

Memurin kadroları teadül kanununa göre derecata iblâğ ve hademe vazifesi de Evkaf bütçesine 
nakledildiği ve 1930 büt.çesile memurin kadrolarında esaslı bir tenkihat icra olunduğu halde İm 
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sene ele imkân nisbetinde tasarruf edilerek teklif edilen maaş miktarı maaş ve buna müteferr! 
olarak «ecen sene bütçesine dahil bulunan miktardan 15 908 lira noksandır. 

Fasıl: 2, 3 

ötedenberi merkez müstahdemini daimesi kadrosunda bulunan îstanbuldaki şuabatm müstahde^ 
mini daimesi, bu şubelerin merkeze celbi teklif edilmesinden İstanbul Evkaf Müdüriyeti kadrosu
na nakledilmiştir. Bundan dolayı ikinci faslın yekûnu noksanlaşmış ve üçüncü faslın yekûnu faz
lalaşmış ise de netice itibarile geçen seneki miktardan 1 744 lira noksandır, 

Fasıl: i 

Kadronun, barem esasına göre tertip edilmesine binaen kanun mucibince merkezdeki memur
lara mesken tazminatı ve bir kısım memurlara maaş farkı için hakkı müktesep olarak verilmesi 
lâzım geleceği anlaşılan 35 754 lira bu fasla vazolunmuştur. 

Fasıl : 5, 6, 7, 8, 9, 10 

Bu fasıllardan birer miktar tenzilât icra edilmiş olup izah edilecek esaslı bir cihet görülmemiştir. 
yalnız yedinci fasılda ( 4 000 ) lira noksan ve onuncu fasılda ( 1 000 ) lira fazla görülmek
te olup müteferrik masrafları merkez müteferrikasından temin edilen Îstanbuldaki Müdüriyeti 
Umumiye şubelerinin lüzumu olanlarının İstanbul müdüriyeti kadrosuna ilâve edilmesinden ve bun
ların müteferrik masrafları için merkez müteferrikasından ( 4 000 ) lira tenzil edilerek vilâyet 
müteferrikasına bin lira zammolunmasından mütevellittir. 

Fimi : 11 

Bu fasılda geçen seneki miktara nazaran (7 300) lira bir fazlalık görülmektedir. Bu fazlalık Evkaf 
matbasmın lâğvedilmesine binaen tasarruf edilen (10 000) liradan (7 000) lirasının buraya nakil 
edilmesinden ve 18 inci fasıldan (300) lira tenzil edilerek bedeli icar maddesine ilâve olunmasından 
mütevellit olup bütçe dahilinde temin edilmiştir. 

Fa.nl : 11 

Mütaleatı umumiyede arzedildiği üzere Îstanbuldaki şubelerin buraya nakline zaruret görülmese 
ne binaen bunların harcırahlarına karşılık olmak üzere bu fasla (3 000) lira zammedilmiştiı\ 

Fasıl : 13, 14 

Bu fasılların yekûnu cüzî birer miktardan ibaret ve geçen seneki miktardan (100) lira noksan o-
lup arzedilecek bir cihet görülmemiştir. 

Fasıl : ir, 

Bu fasıl geçen seneye nazaran noksandır. 

Fasıl : 16 

Bu faslın ikinci maddesinden (3 000) lira 3 ii.icü maddesinden (5 000) lira tenzil edilmiş ve tapu 
harçları kanunu ile bahşedilen muafiyet müddeti bitmeden akaratı vakfiyenin tapuya raptını temin 
için diğer fasıllardan tasarruf edilmek suretile 4 üncü maddesine (10 000) lira zammedilerek 
(12 000) liraya iblâğ edilmiş ve netice itibarile (111 400) lira bir fazlalık mevcut bulunmuştur. Bu 
fazlalık akaratı vakfiyenin tahakkuka müstenit olu;) tesviyesi zarurî görülen vergilerinden mütevel
littir. 

http://Fa.nl
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Fasıl : 17 

Bu fasıl geçen seneki miktardan altr bin lira noksandır, 

Fasıl : 18 

Üç senelik tediye miktarı nazarı dikkate alınarak bu fasıldan (800) lira tenzil edilerek 11 inci 
faslın 1 inci maddesine naklolunmuşum 

Fasıl : 19 

Bu fasıl yekûnu geçen seneki miktardan 38 bin lira noksandır. Bu faslın birinci maddesindeki tah
sisatın kısmı mühimminin mahalli sarfı muayyen olduğu ikinci maddesindeki (100 000) lira ile hay
ratın mümkün mertebe tamiratı yapılabileceği cihetle inşaat kelimesi tayyedilrek münhasıran tami
rata tahsis edileceği işaret edilmiştir. Camilerin, muhtaç olduğu esaslı tamiratı hep birden yapmağa 
bütçenin müsaadesi olmadığı cihetle bunların esaslı tamiratının keşifleri yapıldıkça tesadüf edecekle
ri sene bütçesinde parça parça yapılması zarurî görülerek bu sene içinde keşifleri hazır bulunan Sulta
niye kazasında Mimar Sinan asarından olan Selimiye ve Aydında Süleymaniye camilerde Istanbıılda. 
harabiyeti ehemmiyetli bir şekil alan Lâleli camisi ile Ortaköy ve Beylerbeyi camilerinin tamiri için 
(59 000) lira sarfedileceğine nazaran kalan kısım ancak tamirata, kifayet, edebilecektir. 

Fasıl : 20 

Bu faslın yekûnu geçen seneki miktardan (190 000) lira noksandır. Bunun (100 000) lirası kıs
mı mahsusunda arzedilen esbaptan dolayı darülfünuna (50 000) lirasr muhtelif ınüessesatı nafıaya 
(30 000) lirası türk ocaklarına ve (1.0 000) lirası da bikudret hayrata muavenet maddelerinden 
tayyedilmişim 

Fasıl : 21 

Bu fasıl geçen senekinin ayni olup arzedileeek bir cihet görülememiştir. 

Fasıl : 22 

Bu faslın yekûnu geçen seneki miktardan ( 30 000 ) lira noksandır. Es'arın düşmesine ve ev
velki seneler de ( 90 000 ) lira ile idare edildiği anlaşılmasına binaen hastane masrafı faslından 
( 20 000 ) lira tenzil edilmiş matbaanın mevzu tahsisatla hariçten iş yapmadığı gibi idarenin ih
tiyacını da temin edemediği ve hatta bu yüzden 1930 senesine ait defterlerin tab'ı henüz ikmal 
olunamadığı ve tahsisatın tezyidine varidat müsait olmamakla beraber daha fazla olduğu zaman
larda da yine bir faide temin edilemediği cihetle lâğvi muvafık görülerek tahsisatı kısmen ( İ l ) 
inci faslm 3 üncü maddesine nakledilmiştir. 

Fasıl : 2H 

Bu fasıl geçen senekinin ayni olup izah edilecek bir ciheti görülememiştir. 

Fasıl : 21 

Bu fasılda yekûn itibarile yirmi bin lira bir fazlalık mevcut isede müfredata müstenit ve bit
kisini gelecek sene tahsis edilecek olan maaşat karşılığı olarak birinci maddeye zam yapılmasından 
mütevellit olduğu cihetle izahat itasına lüzum görülememiştir. 
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Fasıl : 25 

Bu fasıl hazinci maliyeye maktuan verilmek üzere geçen sene bütçesine dahil bulunan 600 000 
lira ile hazinei maliyeden alınacak muhassasat karşılığı olarak vazedilen tahsisattan müteşek
kildir. Derci umumî bütçeye merbut müfredata nazaran yalnız hademe vazifesinin senelik mik
tarı 858 648 liraya, baliğ olmakta ise de hesabı katilere nazaran senelik tediye miktarının 
733 504 lira raddesinde bulunduğu ifade edilmekle bu suretle vazedilmiştir. 

Fasü : 26 

1715 numaralı kanun mucibince Cumhuriyet Merkez Bankasına verilmesi lâzım gelen mebaliğ 
karşılığı olarak vazedilmiştir. 

Fasü : 27 

Bu faslın yekûnu geçen seneki miktardan (20 000) lira fazladır. Müddeti hizmetleri otuz seneyi mü
tecaviz olup pey der pey tekaütlüklerini talep etmekte olan memurlara tekaüt kanunu mucibince ve
rilmesi lâzım gelen ikramiyeler de bu tertipten verilmekte olduğu cihetle bu zam hakikî bir lüzuma 
müstenittir. 

Fasıl : 28,29 

Beş senelik düyun için bu sene teklif edilen tahsisat miktarı geçen seneye nazaran (2-600) lira faz
ladır. 1929 senesi düyunu için vazedilen tahsisat ehemmiyetli bir miktar arzetmekte isede bunun 
(8 800) küsur lirası tahakkuka müstenit bulunduğu arzolunur. 

MUVADDI KANUNİYE HAKKINDA İZAHAT 

Kdirnede husule gelen kasırgadan harap olan ve asarı nefiseden bulunan camilerin bir an evvel 
esaslı surette yapılması Reisicumhur Hazretlerinin emrü iradeleri iktizasından olup muhtacı tamir 
aksamının kısım kısım yapılmasına tahammülü olmamasına ve bütçeye vazolunan tahsisatla bu işin 
ifasına da imkân bulunmamasına mebni serian A. e tamamen tamirleri için tenmiyc edilmek üzere Va
kıf Paralar Müdüriyetine tevdii lâzım gelirken masraf kaydedilerek hesabından çıkarılmış olan müstağ-
naanha Evkaf hasılatından (67 508) liranın esasen mahalli tahsisi olan camilerin tamirine sarfı muvafık 
görülerek 6 inci madde arz ve teklif kılınmıştır. 

Diğer maddeler alelûsul vaz'ı mutat bulunan mevattan olduğu cihetle izahat arzına mahal görüleme
miştir. 
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T Bütçe Encümeni mazbatası 

T. li. M. M. 
Hütçe Encümeni 2 - VI - 1931 

M. No: 29 
Esas No: 1/78 

Yüksek Reisliğe 

Evkaf Umum Müdürlüğünün 1931. malî senesi bütçesi Mildin Umumî Niyazi Bey hazır olduğu 
halde Encümenimizce tetkik ve müzakere edildi. 

Maliyeden verilecek olan 200 000 liralık muavenet ile birlikte 3 172 500 lira varidat ve 
3 172 437 lira masraf miktarları üzerinden tanzim ve teklif edilen bütçe lâyihası encümenimizce 
icra. kılınan tetkik ve müzakere neticesinde varidat kısmı tekliften 50 00ü lira noksanile 3 122 500 
ve masraf kısmı da 50 396 lira noksanile 3 122 041 lira olarak kabul edildi. 

Bütçenin varidat kısmında yapılan tadilât şunlardır: 

1 — İkinci faslın birinci orman ve zeytinlikler ile arazi ve nıaadin hasılatından elde edileceği 
umum müdürlükçe tahmin edilen 200 000 liranın bu sene mahsul senesi olmamasından ııaşi elde 
edilemiyeceği anlaşılmış ve bu sebeple tahmin olunan varidat miktarından 50 000 lira tenzil edil
miştir 

2 — Sinini sabıka bakayası nam ile üçüncü faslı teşkil eden 842 500 liralık varidat miktarı bu 
bakayanın taallûk ettiği tertiplere taksim edilmek suretile bu faslın tayyi tensip edilmiştir. 

Masraf kısmında yapılan tadilât da şunlardır: 

1 — Evkaf memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair Meclisi Âliye takdim edilip encü
menimizde derdesti tetkik bulunan ayrı bir kanun lâyihası esasına göre teklif edilmiş olan maa-
şat faslı, bu lâyihanın intaç edilmemesine mebni 1930 bütçesinde olduğu gibi ayrı ayrı tertiplere 
ayrılmıştır. Diyanet İşlerinden Evkaf Umum Müdürlüğüne devredilen memurlardan umum mü
dürlükçe istihdam edileceklerin maaşları ilâve edilmek ve merkez teşkilâtına ait olup tstanbulda 
i fay i vazife eden bazı şubelerin. 1931 malî * senesi zarfında merkeze nakledilecekleri 
sebebile 1930 kadrosunda zarurî olarak yapılan bazı tadiller nazarı itibara alınmak suretile ye
niden tesbit edilmiştir. 

2 — Merkez inşaat ve tamirat dairesindeki mimar ve mühendislere her sene kadroları ile tes 
bit edilen miktarlara göre verilmekte olan ihtisas ücreti tertibi 1930 senesine nazaran 4 920 lira 
noksanile kabul edilmiştir. 

3 — Üç dört senedenberi Darülfünuna teberrüedilmek üzere Evkaf bütçelerine konulmakta olan 
100 000 liralık tahsisatın 1931 bütçesinden çıkarıldığı görülmüştür. Halbuki Darülfünunun muh
telif fakültelerinin alât ve fennî vesaitinin ikmali maksadile bu alât ve vesaitin ait oldukları fakül-
telerce gösterilen lüzum üzere Evkaf tarafından mubayaa edilerek müesseselere aynen verilmesi 
gayesine matuf olan bu yardımın tamamen katedilmesi Darülfünunun ilmî faaliyetini sarsacak 
mahiyette görüldüğünden bu ihtiyaçların kısmen olsun temini için Evkafın 1931 bütçesine 25 000 
liranın ilâvesi muvafık görülerek kabul edilmiştir. 

4 — Mütekaidin ve eytam ve eramil maaş ve tahsisatı fevkalâdesi ile Diyanet İşlerinden de
vredilen mülga tekke ve zaviyeler mensubini maaş ve tahsisatı fevkalâdesine ait tertiplerin ayrı 
ayrı fasıllarda gözükmesi kontrolü temin noktai nazarından daha faydalı görülmüş ve bu sebeple 
mezkûr tertipler maaşatı zatiye ve umuru hayriye masarifi fasıllarından çıkarılarak ayrı ayrı fa
sıllarda gösterilmiştir. 

5 — 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı namı altında, teklif olunan 30 000 liralık talisi-
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sattan bir kısmının 1683 numaralı tekaüt kanunu mucibince verilecek ikramiyelere karşılık oldu
ğu anlaşılmıştır. Ayrı ayrı kanunların hükmüne tabi olan bu tahsisattan 29 000 lirası tekaüt 
ikramiyeleri karşılığı olmak üzere ayrı bir fasla konulmuş ve Diyanet tşleri kadro
sundan nakledilecek memurlardan istihdam edilmiyenlere verilecek olan açık maaşını 
temin için de mezkûr tahsisattan 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı tertibine kalan 1 000 lira
ya 9 000 lira daha ilâve edilerek mezkûr tertip 10 000 lira olarak kabul edilmiştir 

Kanun lâyihasının birinci ve ikinci maddeleri varidat ve masraf için kabul olunan tahsisat mik
tarlarına göre yeniden yazılmış ve üçüncü ve dördüncü maddeler ibareye ait bazı tadillerle kabul 
olunmuştur 

Lâyihanın altıncı maddesi kasırgadan harap olan Edirnedeki âbidatın tamirine sarf olunmak 
üzere vakıf paralar müdürlüğünde bulunan 67 508 liranın sarfına dair olup bazı tadilâtla beşinci 
madde olarak kabul edilmiştir 

Teklif olunan lâyihanın yedinci maddesinin ilk kısmını teşkil eden ve cami ve mescitlerle hademe
sinin Evkaf Umum Müdürlüğüne devredilmesine ve bunların idaresile hademesinin azil ve tayin
leri hususunun umum müdürlük tarafından icrasına dair olan ahkâm bazı tadilâtla altıncı madde 
olarak kabul edilmiştir 

Diğer kısmı ise Diyanet İşleri bütçesinde bulunan umuru hayriye vazaifi tahsisatı fevkalâdesi
nin sureti itasına dair olan 1926 senesi muvazenei umumiye kanununun on üçüncü maddesi ile 
mülga tekke ve zaviyeler mensubininden evsaf ve şeraiti ilmiyeyi haiz olanlara ne suretle maaş tah
sis edileceğine ve cami ile mescitlerin tasnifile hademe kadrolarının tesbitine dair olan 1927 senesi 
muvazenei umumiye kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri hükmünün cari olacağına dairdir. 

Hademe tahsisatı Evkaf bütçesine alındığı cihetle 1926 senesi muvazenei umumiye kanununun 
13 üncü maddesinin kanunda zikrine lüzum görülmemiş ve 1927 senesi muvazenei umumiye ka
nununun 13 ve 14 üncü maddeleri hükümleri ise bazı tadilâtla yedinci ve dokuzuncu maddelerle 
lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Diyanet işleri Riyasetinden Evkaf Umum Müdürlüğüne devredilen memurların vaziyetile bun
lar hakkında tatbik edilecek muamelenin açık bir surette tayini mülâhazasile sekizinci madde 
tanzim edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 
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Kvkaf Umum Müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1931 malî senesi için merbut (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (3 172 437) lira tahsisat ita kı
lınmıştır. 

MADDE 2 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1931 malî senesi masarifine karşılık olan varidat 
merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 172 500) lira tahmi nedilmiştir. 

MADDE 3 — Evkaf Umum Müdürlüğü tara
fından 1931 malî senesi zarfında tahsil edilecek 
varidat envaından her birinin müstenit oldukla
rı kanun ve kararlar merbut (C) cetvelinde göste-
rilmşitir. 

MADDE 4 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1931 kadrosu merbut (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 6 — Müstağni anha Evkaf hasıla
tından olup Vakıf Paralar Müdürlüğünde tenmiye 
edilmekte olan (67 508) liranın bütçeye bir faslı 
mahsus olarak ilâvesile kasırgadan harap olan Edir
nedeki âbidatm tamiratına sarf olunmasına mezu-l 
niyet verilmiştir. 

MADDE 7 — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde
ki cami ve mescitler ve bunların hademesi ile idare 
ve tayinleri Evkaf Umum Müdürlüğüne devredil
miştir. Bunların vczaif ve maaşatı ve muayyenatı 
olarak 25 inci faslın mevaddına mevzu muhassasat 
hakkında 1926 senesi muvazenei umumiye kanunu
nun 13 üncü ve 1927 senesi muvazenei umumiye ka
nununun 13 ve 14 üncü maddeleri ahkâmı caridir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1931 malî senesi masarifi için merbut (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 3 122 041 lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1931 malî senesi masarifine karşılık olan varidat 
merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
3 122 500 lira tahmin edilmiştir . 

MADDE 3 — Evkaf Umum Müdürlüğü tara
fından 1931 malî senesi zarfında tahsil edilecek va
ridat envaından her birinin müstenit oldukları 
kanunlar ve nizamlar merbut (C) cetvelinde gös
terilmiştir. 

MADDE 4 — Evkaf Umum Müdürlüğünün 
1931 malî senesi memur ve müstahdemler kadrosu 
merbut (D) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Müstağni anha Evkaf hasılatın
dan olup vakıf paralar müdürlüğünde nemalan-
dırılmakta olan 67 508 liranın bir taraftan varidat 
bütçesine irat diğer taraftan masraf bütçesinde 
açılacak faslı mahsusa tahsisat kaydi I e Edirnedeki 
âbidatm tamirine sarf olunmasına mezuniyet veril
miştir. 

MADDE 6— Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki 
cami ve mescitlerin idaresi ve bunların hademesi 
Evkaf Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. Bu 
hademenin tayin ve azilleri 12 ağustos 1928 ta
rihli cami hademeleri nizamnamesine tevfikan Ev
kaf Umum Müdürlüğünce icra ve tasdik olunur. 

MADDE 7 — Evkaf Umum Müdürlüğünce 
1931 malî senesi nihayetine kadar cami ve mescit
lerin hakikî ihtiyaca göre tasnifi ve zaman ve me
kân itibarile cem'i kabil olan vazifeler birleştiril
mek suretile hademe kadrolarının yeniden tesbiti 
mecburidir. Umum müdürlükçe tanzim olunacak 
tasnif cetveli İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
edildikten sonra tatbik olunur. Kadro haricinde 
kalacak vazife sahipleri hizmetlerine devam ede
cekler ise de bunlardan inhilâl vuku buldukça va
zife ve muhassasatları tasarruf ve bu tasarruflar 
kadro dahilindeki mevcut hademe muhassasatmın 
tedricen beş yüz kuruşa iblâğı için karşılık ittihaz olu-
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MADDE 5 — 1330 -1930 seneleri Evkaf bütçe 
kanunları maddelerinden hükümleri 1931 malî sene
sinde dahi devam edecek olanlar merbut (H) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun 
hinden muteberdir. 

1 haziran 1931 tari-

MADDE 9 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 
Esat 

S. t. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 
Hilmi 

24-V-1931 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
îk. V. 

M. Şeref 

nur. Kadro dahilinde vuku bulacak münhallere 
kadro haricinde kalmış vazife sahiplrei varken 
başkasının tayini caiz olmayıp bunlardan müna
sipleri naklen tayin ve kadro haricindeki vazife 
ve muhassasatları tasarruf edilir. Hizmeti muat
tal veya bilüzum hale gelen vazifeler bundan son
ra kimseye tevcih olunmaz. 

MADDE 8 — Altıncı madde mucibince Evkaf 
Umum Müdürlüğüne devredilen hizmetler için 
Diyanet işleri Reisliği teşkilâtında dahil bulunan 
ve merbut (E) cetvelinde derece, adet ve maaş
ları gösterilen memurlar almakta oldukları maaş
larla Evkaf Umum Müdürlüğüne devredilmiştir.. 
Bunlardan umum müdürlükçe istihdamlarına lü
zum görülmiyenlere kanunu mahsusuna tevfikan 
umum müdürlük bütçesinden açık maaşı verilir. 

MADDE 9 — 1927 senesi muvazenei umumiye 
kanununun 13 üncü maddesi mucibince mülga tek
ke ve zaviyeler mensuplarından ilmî evsafı haiz 
olanlara Diyanet İşleri Reisliğince müstehikkini 
ilmiye tertibinden tahsis edilnyş olan ve merbut 
(F) cetvelinde isimleri yazılı olanların maaşları 
1931 malî senesi iptidasından itibaren Evkaf U-
tnum Müdürlüğü bütçesinden verilir. Bunlardan 
vefat edenlerin veya umumî ve hususî bütçelerle 
idare olunan dairelerde bir vazife deruhte edenle
rin maaşları kesilir. 

MADDE 10 — 1330 ilâ 1930 seneleri Evkaf 
bütçe kanunları maddelerinden hükümleri 1931 
malî senesinde dahi devam edecek olanlar merbut 
(H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1931 tari
hinden muteberdir. / 

MADDE 12 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 



A - CETVELİ 

<u 
T3 
a 

lu 

3 

O 

5 

6 

8 

9 

Muhassasatın nev'i 

Birinci kısım —Cüz lerde müşterek mıûıassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret , tahsisat 

Maaşat 

Merkez ücuratı 

Müstahdemini daime 
» muvakka te 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat ücuratı 

Müstahdemini daime 
» muvakka te 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Tahsisatı fevkalâde 

Uzaklık ve pahalılık zammı 

Umum müdür tahsisatı maktuası 

İhtisas ücreti 

Bir inci bap yekûnu ' 

İk inc i bap - Masar i f 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Merkez levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kı r t a s iye 

Fasıl yekûnu 

1931 senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen ! kabul edilen 

4 7 1 3 7 2 148 3 3 2 

7 440 
1 000 

8 440 

85 092 
10 000 

195 092 

3 5 7 5 4 

O 

O 

O 

O 

710 658 

8 0 0 

3 500 

ı ooo; 
4 500Î 

7 440 
1 000 

8 440 

185 092 
10 000 

195092 

o 

2 9 8 « 9 2 

3 0 OOO 

5 0 0 

9 4 2 0 
696 476 

8 0 0 

3 500 
1 000 

4 500 
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08 c3 
Muhassasatın nevi 

10 

11 

12 

13 

14 

Merkez müteferrikası 

Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

Vilâyat levazımı 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyat müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 

Masarifi mütenevvia 

Bedeli icar . 
Masarifi muhakeme 
Def atir ve evrakı matbua 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 

Memurlar harcırahı 
Müfettişler » 

Fasıl yekûnu 

16 Resmî telefon masrafı 
Masarifi tesisiye 
Mükâleme bedeli 

Fasıl yekûnu 

1931 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

8 000 

3 000 

5 000 
3 600 

8 600 

8 000 

3 000 

5 000 
3 600 

11 000 
35 900 

3 800 
30 000 
12 000 
5 500 

51 300 

23 000 
10 000 

33 000 

50 
300 

350 

8 600 

11 000 
35 900 

3 800 
30 000 
10 000 
5 500 

49 300 

23 000 
9 000 

32 000 

50 
300 

350 
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<L> 

•a Muhassasatın nevi 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Masarifi mukannene 

Aidat 
Reddiya t 
Mahkeme harç la r ı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Bir inc i kısım yekûnu 

İkinci kısım — Cüze mahsus muhassasat 

Bir inc i bap - Masar i f i daime 

Akaratı vakfiye masrafı 

Akara t ı vakfiye vergisi ve rüsumu belediye 
» » sigorta ücret i 

Apa r tman la r l a 4 üncü vakıf han masraf ı 
Yeniden al ınacak t a p u senedat ı ha rç ve mas

rafı 

Fasıl yekûnu 

Orman ve zeytinlikler ve arazii vakfiye masrafı 

Müzayede ve ihale heyetleri huzur ücreti 

Tamirat 

A k a r t ami ra t ı ve ikinci apa r tman ın tediye 
edilecek taks i t ler i karş ı l ığ ı 
H a y r a t t ami ra t ı 

Fasıl yekûnu 

Bir inc i bap yekûnu 

1931 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

9 0 0 

25 000 
207 400 

5 000 

237 400 
322 950 

1 060 508 

9 0 0 

25 000 
207 400 

5 000 

237 400 
319 950 

1 052 326 

249 400 
17 000 
30 000 

12 000 

308 400 

5 4 OOO 

3 2 0 0 

362 000 
100 000 

462 000 
827 600 

183 000 
17 000 
30 000 

12 000 

242 000 

5 4 OOO 

3 2 0 0 

362 000 
100 000 

462 000 
761 200 
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I "a 
«3 Muhassasatın nev'i 

1931 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

2 3 

2 4 

2 Ö I 

2 6 

2 7 

2 8 

291 

« İk inc i bap - Masar i f i muvakkate 

Muavenet 

Darüşşefakaya ya rd ım 
Darü l fünuna mubayaa edilerek teberru edi
lecek eşya bedeli 
B ikudre t hayra t ın imar ve ihyasına muavenet 
1240 numara l ı kanun mucibince hudut ve 
sahiller s ıhhat bütçesine muavenet 

Fasıl yekûnu 

Mahkûmbih borç karşılığı 

İk inc i bap yekûnu 

İk inc i kısım yekûnu 

Üçüncü hısım — Müessesat 

Guraba hastanesi masarifi umumiyesi 

imaretler masarifi 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım — Muhassasatı zatiye 

Mütekaidin, eytam ve eramil maaş ve tahsisatı fevka
lâdesi 
Maaşatı zatiye 

Tevliyet, evlâdiyet maaşı 
Muhtacin, amalar ve saire maaşı 
Tahsisat ı fevkalâde 

Fasıl yekûnu 

Diyanet İşlerinden müdevver mülga tekke ve zaviye
ler mensubini maaş ve tahsisatı fevkalâdesi 

Dördüncü kısım yekûnu 

25 000 

0 
10 000 

150 000 

185 000 
2 5 0 0 

187 500 

1 015 100 

9 0 0 0 0 

000 

95 000 

89 000 

5 000 
10 000 
18 000 

33 000 

_o 
122 000 

25 000 

25 000 
10 000 

150 000 

210 000 
2 5 0 0 

212 500 

973 700 

9 0 0 0 0 

5 0 0 0 

95 000 

89 000 

5 000 
10 000 
18 000 

33 000 

7 4 8 8 

129 488 
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03 

<u 
T3 
C3 

Muhassasatın nev'i 

1931 senesi için 

Hükümetçe 
talep edilen 

Encümence 
kabul edilen 

Beşinci kısım — Umuru hayriye masarifi 

3 0 ' Umuru hayriye maaş, vazife ve masrafı 

1 Maaş, vazife ve tahsisat ı fevkalâde 
2 Tenvi r ve teshin 

Demirbaş eşya mubayaası ve t ami r masraf ı 
ve mütefe r r ika 

Fasıl yekûnu 

Altıncı kısım — Muhtelif masarif 

3 1 1683 numaralı tekaüt kanunu mucibince verilecek ik
ramiyeler karşılığı 

3 2 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 

3 3 Geçen sene düyunu 

3 4 Eski seneler düyunu 

1 1929 senesi düyunu karş ı l ığı 
2 1928 » » '» 
3 1927 » » » 
4 1926 » » » 

Fasıl yekûnu 

3 5 1715 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez Bankasına itfa karşılığı 

Alt ıncı kıs ım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

733 5041 
36 OOOj 

_ 16 000! 

785 504 

726 016 
36 000 

16 000 

778 016 

0 

3 0 0 0 0 

10 0 0 0 

11 000 
1 000 

800 
800 

13 600 

3 1 725 

85 325 

3 172 437 

2 9 0 0 0 

10 0 0 0 

1 0 0 0 0 

11 000 
1 000 

800 
800 

13 600 

3 0 9 1 1 

93 511 

3 122 041 



B - CETVELİ 

73 
•o Varidatın nev'i 

İcarat 
Icarei vahide 

» müeccele 
Mukataa 

Hasılatı müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Evkafı mülhaka varidatından alınacak hak
kı murakabe karşılığı 
Mahlûl müeccelâtı 
Orman ve zeytinliklerle arazi ve ınaadin 
hasılatı 
Varidatı mütenevvia 
Vakıf paralar faizi 

Fasıl yekûnu 

o Sinini sabıka bakayası 

Hazinei maliyeden alınacak muhassasat 
Maliyeden mazbut evkafın maaş ve muhas-
sasatı karşılığı 
Diyanet işleri bütçesinden naklolunan me
murin maaşatı 

Fasıl yekûnu 
UMUMÎ YEKÛN 

1931 senesi için 

Hükümetçe | Encümence 
tahmin edilen ! tahmin edilen 

1 180 000 
325 000 
_30 _000 

1 535 000 

1 480 000 
545 000 

90 000 

2 115 000 

40 000! 
60 000 

i 

200 000İ 
250 000 

45 000 

595 000 
842 500 

42 500 
60 000 

350 000 
310 000 

45 000 

807 500 

o 

185 504 

14 496 

200 000 
3 172 500 

185 504 

14_496 

200 000 
3 122 500 



C - CETVELİ 

M. Varidatın nev 'i Tarihi Nev'i 

1 Vakıf akarlar kirası 

2 learei müeccele 

3 Mukataa 

1 Murakabe karşılığı 

2 Mahlûl ınuaceelâtı 

3 Orman ve zeytinlikler 

4 Mütenevvi varidat 

4 ve 22 nisan 1926 

21 şubat 1328 
22 nisan 1340 

16 ve 21 şubat 1328 ve 
22 nisan 340 ve 27 ma
yıs 1929 

24 mayıs 1926 

19 cenıaziyelahir 1280 

22 nisan 1926 

26 temmuz 330 
22 nisan 1340 

5 Vakıf Paralar Müdürlüğü 22 nisan 1430 
faizi ve 24 mayıs 926 

Kanunu medeninin 18 inci babile 
borçlar kanununun 8 inci babı 

Emvali gayri menkule intikalât ka
nunu muvakkati ve 1340 senesi 
Evkaf bütçe kanununun (4) üncü 
maddesi 

Eşhası hükmiyenin emvali gayri 
menkulenin tasarrufuna dair kanu
nun beşinci ve 340 senesi Evkaf büt
çe kanununun ( 4 ) üncü maddele
ri] e tapu harçları kanunu 

1926 senesi Evkaf bütçe kanununun 
onuncu maddesi 

Evkaf nizamnamesi 

Kanunu medeninin (18) inci ve 
borçlar kanununun (8) inci babları 

tcarat ve mukataatı vakfiyenin me
murini vakfiyece tahsili hakkındaki 
kanun ve 1340 senesi Evkaf bütçe 
kanununun (9) uncu maddesi 

340 Evkaf bütçe kanununun (5) in
ci ve 926 bütçe kanununun on dör
düncü maddeleri 



D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Adet 

Uranın müdür 1 

Muhasebe müdürlüğü 
Tetkiki hesabat ve bütçe şubesi 

Müdür 1 
Kalem amiri 1 

Bütçe kalemi 
Mümeyyiz 1 
Tahsisat mukayyidi 1 
Kâtip 1 

» 2 

Tetkiki hesabat kalemi 
Mümeyyiz 2 
Tetkik memuru 5 

» » 3 
Kâtip 1 
Evrak memuru 1 

Muamelât ve merkez muhasebesi 
Müdür 1 
Muavin 1 
Mümeyyiz 1 
Tetkik memuru 1 
Kâtip 1 

» 2 

Vezne kalemi 
Muhasibi mes'ul 1 
Defteri kebir memuru 1 
Kâtip 1 
Veznedar 1 

Yazı ve evrak müdürlüğü 
Müdür 1 
Mümeyyiz 1 
Kât ip 1 
Encümen idare kâtibi 1 
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Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

Evrak kalemi 
Mümeyyiz 
Dosya memuru 
Dosya memuru refiki 

Teftiş heyeti 
Reis 
Tetkik memuru 
Tetkik memuru 
Kâtip 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş muavini 

Hukuk müşavirliği 
Müşavir 
Avukat ve muavin 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 

Zat işleri müdürlüğü 
Müdür 
Memurin mümeyyizi 
Maaş ve sicil mümeyyizi 
Maaşatı zatiye tahsis memuru 
Kâtip 
Kâtip 

inşaat ve tamirat müdürlüğü 
Müdür [1] 
Mühendis ve mimar [2] 
Mimar [3] 
Sürveyan 
Mümeyyiz 
Kâtip 

[l] Şehrî 200 lira ihtisas ücreti verilecektir. Maaş ve 
tahsisatı fevkalâde ve pahalılık zammı yekûnu dahi ücret 
olarak verilebilir. 

[2] Beherine şehrî İfiO lira ihtisas ücreti verilecektir. 
[3] Bellerine şehrî />() şer lira ihtisas ücreti verilecektir. 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 
2 

1 
2 
2 
1 
1 
2 

30 
25 
20 
18 

70 
30 
25 
15 
50 
40 
35 

70 
55 
30 
20 
18 

40 
30 
25 
25 
20 
18 

70 
60 
50 
25 
30 
20 
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Memuriyetin nev'i 

Vakıf emlâk müdürlüğü 
Müdür 
Mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Kâtip 

» 

Mülhak vakıflar müdürlüğü 
Müdür 
Mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Kâtip 

» 

Vakıf orman ve arazi müdürlüğü 
Müdür 
Orman ve arazi müfettişi 
Orman ve arazi fen memuru 
Kâtip 

Vakıf kayıtlar müdürlüğü 
Müdür 
Mümeyyizi 
Mütercim 
Başkâtip 
Kât ip 

Adet 

1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
4 

Maaş 

50 
35 
25 
20 
18 

40 
25 
25 
17,5 
15 

50 
40 
30 
20 

40 
25 
25 
20 
15 

Levazım ve Mebanii Hayriye Müdürlüğü 
Müdür 1 40 

Mümeyyiz 
Kâtip 

Kâtip 
Kâtip 

Lvazım kalemi 

Mebanii hayriye kalemi 

istanbul Evkaf Müdürlüğü 
Müdür 
Varidat müdürü 
Masraf ve muamelât müdürü 
Muhasebeci ( Muhasibi mesul ) 

1 
1 

1 
2 

1 
1 
1 
1 

25 
15 

18 
15 

70 
50 
50 
45 
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Memuriyetin nev'i Adet 

Varidat kısmı 
Müeccele ve mukataa kalemi 

Merkez tahsilat müfettişi 1 
Merkez tahakkuk ve tahsil memuru 1 
Merkez tahakkuk ve tahsil memuru muavini 1 
Kâtip 2 
Kâtip , 3 
Kâtip 3 
Takip memuru 1 
îcra memuru 1 

» » 1 
Beyoğlu tahsilat müfettişi 1 

» tahakkuk ve tahsil memuru 1 
» tahakkuk ve tahsil memur muavini 1 

Kâtip 2 
» 3 
» 2 

Veznedar 1 
icra memuru 1 
Takip » 1 
Üsküdar tahsilat müfettişi 1 

» tahakkuk ve tahsil memuru 1 
x> , tahakkuk ve tahsil memur muavini 1 

Kâtip 3 
» 4 

Veznedar 1 
îcra memuru 1 
Takip » 1 

Akarat ve arazi kalemi 
Mümeyyiz 1 
Başkâtip 1 
Orman ve arazi fen memuru 2 
Tahakkuk ve tahsil memuru 3 

» » memur muavini 3 
Kâtip . 1 
Kontrato memuru (seyyar) 1 
icra takip memuru (seyyar) 1 

Mahlûlât kalemi 
Mümeyyiz 1 
Kâtip 2 
Kâtip 3 
Kâtip 1 
Akarat ve mahlûlât vergi memuru (seyyar) 1 

» tahmin memuru (seyyar) 1 
» evrak dosya memuru 1 
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Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

Mülhak vakıflar halemi 
Mümeyyiz 1 25 
Hesap memuru 1 25 
Hesap memuru 1 20 
Hesap memuru 1 17,5 
Hesap memuru 1 15 
Kâtip 2 15 
Kâtip 2 12 

Masraf hışmı 
Levazım ve mebani kalemi 

Mümeyyiz (ayniyat muhasibi) 1 25 
Levazım ambar memuru 1 20 
Kâtip 2 15 
Kâtip 2 12 
Lâleli, Üsküdar imaretleri nıemuru 2 12 

Muhasebe halemi 
Mümeyyiz 1 35 

Varidat ve masraf masası 
Varidat tahakkuk memuru 
Masraf tahakkuk memuru 
Kâtip 

Maaşatı zatiye halemi 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 

Mümeyyiz , 
Kâtip 
Kâtip 
Mahzen memuru 
Dosya memuru 

Evrak halemi 

îhale ve teffiz halemi 
Başkâtip 
Kâtip 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
11 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

15 
15 
12 

25 
18 
15 
12 

25 
15 
12 
12 
12 

25 
15 
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Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

Vezne kalemi 

Mümeyyiz 1 30 
Defteri kebir kâtibi 1 17,5 
Kâtip 1 12 

Muavene masası 
Kâtip 1 15 
Kâtip • 2 12 

Emanet masası 
Kâtip 1 15 

» 1 12 

Vezne 
Veznedar 1 20 

» 1 15 

İstanbul evkaf müdürlüğü mahakemat müdürlüğü 
Müdür 1 50 
Avukat 2 50 

» 2 40 
» 4 30 

Mümeyyiz 1 25 
Takibi icra memuru 1 20 
Kâtip ve takip memuru 5 12 

» » » 2 10 

İstanbul mıntakası inşaat ve tamirat idaresi 

[3] 
Baş mimar ve mühendis [1] 
Mühendis 

[[2] 

1 60 
1 50 
1 40 
1 35 

Mimar 
» 

Kâtip 1 15 
Dosya ve ervakı fenniye muhafaza memuru 1 15 
Muhasebe memuru 1 25 
Mutemet 1 25 

[l] Şehrî 60 lira ihtisas ücreti verilecektir. Maaş ve tah
sisatı fevkalâdesi mecmuu ücret olarak verilebilir. 

[2] 50 lira maaşlı mühendise şehrî elli, 40 lira maaşlı 
mimara şehrî kırk ve 35 lira maaşlı mimara şehrî 35 lira ih
tisas ücreti verilecektir. 

[3] Merkezden lüzum görüldükçe vilâyata izam edilecek, 
sair zamanlarda Istanbulda ifayi vazife edeceklerdir. 
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Memuriyetin nev'i Adet Maaş 

Mutemet 
Mutemet 

Guraba hastanesi 
Dahiliye mütehassısı ve operatör 
Cilt, göz, kulak ve idrar yolları mütehassısları 
Mütenevvi dahiliye ve hariciye mütehassısları 
Bakteriyoloji ve emrazı entaniye mütehassısı 
Baş eczacı 
Eczacı 
îdare memuru 
Depo ve ambar memuru (ayniyat muhasibi) 
iaşe ve mubayaa memuru 
Kâtip 
Makinist ve etüv memuru 
Hemşire 

Evkaf müdürleri 
» 
» 
» 
» 

Evkaf memurları 
» 
» 
» 
» 

Mümeyyiz ve başkâtipler 
» » 
» » 
» » 
» » 

Esas kâtiplerile tetkiki hesap tahakkuk, tahisl 
memurları 
Esas kâtiplerile tetkiki hesap tahakkuk, tahisl 
memurları 
Esas kâtiplerile tetkiki hesap tahakkuk, tahisl 
memurları 
Esas kâtiplerile tetkiki hesap tahakkuk, tahisl 
memurları 

1 
2 

2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
4 
4 
16 
15 
12 
5 
30 
25 
25 
2 
2 
4 
10 
17 

8 
23 
22 
25 

20 
15 

60 
40 
50 
40 
30 
20 
30 
20 
15 
15 
20 
10 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
17,5 
15 
12 
10 
30 
25 
20 ' 
17,5 
15 
20 
15 
12 
10 
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Memuriyetin nev'i 

Veznedarlar 
» 
» 
» 
» 

Kâtip ve veznedar 
» 
» 

Zeytinlikler Müdürlüğü 
Müdür 
Fen memuru 
Kâtip 

Ormanlar 
Muamelât memuru 

» » 
Muamelât ve cibayet memuru 
Cibayet memuru 

Vakıf Paralar Müdürlüğü 
Müdür 
Muhasibi mes'ul 
Hesap memuru 
Kâtip 
Kât ip 
Seyyar tahkik ve tebliğ memuru 
Veznedar 
Veznedar muavini ve tahsildar 
Tahsildar 
Muhammin 
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Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

Merkez müstahdemini daimesi 
Tabip 1 50 
Evrak takip memuru 1 45 
Muvezzi 1 40 
Kaloriferci [altı aylıktır] 1 70 
Odacı 15 30 

Vilâyet müstahdemini daimesi 
Tahsildarlar: 
Süvari tahsildarları 
Piyade tahsildarları 
Piyade tahsildarları 
Piyade tahsildarları 
Muhafaza memurları: 
Ser muhafız (süvari) 
Süvari muhafaza memuru 
Piyade muhafaza memuru 
Piyade muhafaza memuru 

Zeytinlikler - incirlikler: 
Ser muhafız ve keşif memuru (süvari) 
Süvari muhafaza memuru 
Süvari muhafaza memuru 
Piyade muhafaza memuru 
Elektrik mühendisi 1 100 

Guraba hastanesi 

10 
38 
47 
44 

2 
14 
4 
3 

3 
19 
4 
4 

40 
35 
27 
25 

60 
45 
40 
30 

60 
45 
40 
30 

Baştabip [1] 1 
Kontken mütehassısı [2] 1 
Diş tabibi 1 
Asistan 10 
Baş hemşire [ecnebi] 1 
Hemşire [ecnebi] 2 
Aşçı başı 1 
Bahçivan 1 
Hasta bakıcı ve müteferrik müstahdemin [3] 75 

[1] Bu vazife hastane etıbbasından birine tevdi 

120 
90 
45 
50 

110 
90 
50 
40 

2100 

edildiği 
takdirde maaşı muhassasına ilâveten işbu ücretin sülüsü ve
rilecektir. 

[2] Muvazzaf bir tabibe tevdi edildiği takdirde altmış li
rası verilecektir. 

[3] Azamî otuz beşer lirayı tecavüz etmemek üzere adet ve 
tahsisat dahilinde beherinin ücretinin tayini Müdüriyeti U-
mumiyeye aittir. 
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Memuriyetin nev'i Adet 

Telefon santral memuru 1 
Mücellit 1 
Defterci 2 
Gece bekçisi 2 
Akaratı vakfiye müzayede memuru 1 
Akaratı vakfiye ilân ve tebliğ memuru 1 
Mahlûlât ihbariyelerinin tebliğ memuru 1 
Tapudan kayit ihracına memur kâtip 1 
Mahlûlât takip memuru 3 
Vakıf kayıtlar tesbiti evrak memuru 1 
inşaat ambar bekçisi 1 
Levazımı inşaiye sevk memuru 1 
Karacabeydeki Arap çiftliği muhafızı 1 
Tokattaki Taşhan kapıcısı 1 
Üsküdar imaret aşçı basısı 1 
Üsküdar imareti hademesi 1 
Üsküdar imareti hademesi 2 
Levazım sevk memuru 1 
Lâleli imaret aşçı basısı 1 
Lâleli imaret hademesi 3 
Müeccelât kııyudunun tesisi için kayit ihracına 
memur 5 
Müeccelât kııyudunun tesisi için kayit ihracına 
memur 
İkinci apartman idare memuru 
ikinci apartman elektrik ve asansör memuru 
ikinci apartman hademesi 
ikinci apartman ateşçisi 
Birinci ve ikinci apartman kalorifer memuru 
Bahçeler garsiyat memuru 
istanbul: 4 üncü vakıf han müstahdemini 
idare memuru 
Hademe 

» 
Asansör memuru 

» hademesi 
Kalorifer memuru (altı aylıktır) 
Kalorifer memuru (altı aylıktır) 
Ateşçi » 
Apartman kapıcıları 
Bahçivan 
Odacı başı (istanbul) 
Odacı 

» 
» 

5 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
3 
1 

14 
44 
28 
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Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

Odacı 
» 
» 
» 

Umum vakıf halâlar müstahdemini [1] 

21 
21 
10 
4 

30 

18 
15 
10 
8 

7000 

Cami ve mescit hademeleri. Fasıl: 30 Madde: 1 

Hademe 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İstanbul kürsü 
» 
» 
» 
» 

Men 

ve 

mriyetin nev'i 

cuma 

Yekûn 

vaızları 

Yekûn 

Adet 

1175 
863 
325 

1315 
145 
98 
51 
65 
19 
17 
8 

4081 

1 
1 

10 
10 
4 

26 

Maaş 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
12 
15 
20 

16 
10 
9,5 
8 
6 

[1] Azamî otuz lirayı tecavüz etmemşk üzere adet ve tah
sisat dahilinde beherinin ücretinin tayini umum müdürlüğe 
aittir. 



E - CETVELİ Bütçe kanunu madde 

Derece Memuriyetin nev'i 

Dinî müesseseler müdürlüğü 
8 Müdür 

12 Mümeyyiz 
17 Kâtip 
18 » 
12 Hayrat hademeleri mürakıbi 
14 » » » 
17 » » » 
14 Teberrüat ambar memuru 

Levazım müdürlüğü 
9 Müdür 

12 Ambar memuru 
17 Mutemet 
17 Kât ip 
18 Kâtip 
10 İstanbul müftülüğü muhasibi mes'ulü 
12 Mümeyyiz 
17 Kâtip 
18 Muamelât ve vukuat kâtibi 
14 Veznedar 
18 Mutemet 



F - C E T V E L İ Bütçe kanunu madde: 9 

ismi 

Abbas 
Fahrettin 
Salih 
Yusuf 
Cemal 
Salih 
Ahmet 
Ömer 
Ahmet Vecihi 
Şükrü 
Salih 
Ahmet Esat 
Memet 
îsmail Hakkı 
Mustafa izzet 
Haydar 
Abdülfettah 
Numan Memet 
Kâmil 
Yusuf Ziya 
Ali Muhsin 
Memet Fikr i 
Necmettin 
Hüsnü 
İbrahim Fahrettin 
Ahmet Refik 
Bahaettin 
Celâlettin 
Halil îbrahim 
Tevfik 
Memet İzzet 
Hüseyin Bahri 
Celâlettin 
Hasan Hüsnü 
Ali Riza 
Memet Ata 
Sakip 
Hakkı 
Memet Nasrettin 
Abdülhadi 
Ahmet 

Ef. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Maaşı 

5 
5 
5 
5 
5 

7,50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
7,50 
7,50 

10 
10 
5 
5 
5 
5 
7,50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

sisatı 

9 
9 
9 
9 
9 

13,50 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

13,50 
13,50 
15 
15 
9 
9 
9 
9 

13,50 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 



H - C E T V E L İ Bütçe kanunu madde: 10 

çe kanunu 1330 But 

Madde 10 — Nüküdu mevkuf e tahsildarları müs
tesna olmak üzere bilûmum tahsildarlara maaşı 
muhassaslarından maada miktarı tahsilatları nis-
betinde iearei vahide gibi konturatoya ve kefalete 
raptı muktazi bulunan varidatı vakfiyeden % 1 ve 

Madde 4 — Gerek tahriri müsakkafat kanunu 
mucibince mevzu iradı gayri safilere göre hesap 
edilecek kıymetler ve gerek 1302 tarihli emlâk ni
zamnamesi mucibince mukayyet vergi kıymetleri 
1340 senesi için süknalarda 2 ve ticaretgâhlarda 
3 misli itibar edilerek icaratı müeccele ve mukataa-
lar ona göre tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. 

Madde 6 — Varidatları teşkilât icrasına mü
sait olmıyan mahallerde tensip edilecek dairei 
vakfiyeye merbut olmak ve o daire müdür ve me
muruna izafeten ifayi vazife etmek üzere ücreti 
maktuai şehriye ve tahsil edecekleri emvalden 
alelitlak başkaca % 2 aidatı tahsiliye itası sure-
tile ( Evkaf memuru vekili ) namile memur is
tihdamına müdüriyeti umumiye mezundur. 

Madde 7 — 25 kânunuevvel 1335 tarihli evkaf 
tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 7 inci maddesi 
berveçhi zir tadil edilmiştir. Gerek evkaf bütçe
sinden ve gerek müvazenei umumiye ile diğer 
mülhak bütçelerden tahsisatı fevkalâdeye tabi 
maaş ve ücret ve muhassesatı olan ve temettü ver
gisine tabi hizmet ve ticareti bulunanlar ile mü-
essesatı hususiye ve resmiyede şehrî veya senevi 
muhassasat ile müstahdem bulunanların hayratı 

1341 Büt 

Madde 4 -— Maksadı tesisleri ile mahalli sarf
ları tedris ve talim ve terbiye olarak kalan vakıf 
mebani ile vakıf arsaların idare ve nezareti meş
rutu lehlerinin mahiyetine göre Maarif Vekâleti ile 
idarei hususiyelere tevdi ve bu kabil evkaf hakkın
da 19 mayıs 1327 tarihli kanun ahkâmı Maarif ve 
Dahiliye Vekâletlerince de tatbik olunur. 

iearei müeccele ve tevsii intikal icaresi ve muka-
taat ve müddeti mahlûle kirası gibi konturatoya ve 
kefalete merbut olmıyan varidatı vakfiyeden % 3 
aidat tertibi mahsusundan tesviye olunacaktır. 

şerifedeki hizmetlerinden olan vazifelerine göre 
verilmesi lâzım gelen tahsisatı fevkalâdeleri nısıf 
olarak ita olunur. 

Madde 8 — Evkafı mülhakadan oldukları hal
de varidatlarının sabit ve muayyen olmaması ve 
esbabı saire dolayısile vazaif ve tahsisatı fevkalâde 
ve muayyenat ve saire gibi bir kısım masarifi va
kıflarına izafeten ötedenberi evkaf bütçesi dahi
linde tesviye edilmekte olan hayratı şerif enin mez
kûr muhassasatı vakıflarında istitaat husulünde 
takas ve mahsubu icra olunmak üzere kemakân 
evkaf bütçesinin fusul ve mevadı aidesinden tes
viye olunacak ve bi kudret evkafın masarifi dahi 
hayratının idamesi veyahut vakfının harabiden vika
yesi maksadile hasılatı umumiyeden tesviye kılı 
nacaktır. 

Madde 9 — Esbabı seriye ve nizamiyeden do
layı muvakkaten tahtı idareye alınan evkafı mül-
hakanın emaneten idare edildiği müddet zarfın
daki tahsilatından müeccelât ve mukataattan ol
duğu gibi % onu masarifi idare ve tahsiliye karşı
lığı olarak katı ve irat olunur. Öşrü tevliyet ve 
saire namlarile badema tev'vifat yapılmıyacaktır. 

;e kanunu 

! Madde 5 — İearei vahideli emlâk ve arazii vak
fiye üç seneden fazla müddetle taliplerine müdüri
yeti umumiyenin mezuniyeti ile icar edilebilir. 

Madde 7 — Yirmi beş liraya kadar olan inşaat 
ve tamirat için eshabı istihkak senedinden maada 
keşfi evvel ve sanî gibi evrak aranılmaz. Ve bun
dan fazlası için beş yüz liraya kadar lıususatta 

1332 Bütçe kanunu 

Madde 7 — İstanbul Vilâyeti devairi vakfiyesi 
muamelâtı umumiyesi itibarile kemakân ve doğru

dan doğruya nezarete merbuttur. 

1340 Bütçe kanunu 
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"keşfi evvel ve saniye ve mahalli meclisi idaresi ka-

:-*'İc'ârınaî' istinat edilmek şartile bilâ istizan inşaat ve 
,dî&ımirat yapılabilir. Beş yüz liradan fazla miktar 
"i^iri'Hhk'â'mı umumiyeye tebaiyet edilir. 
x !>vMMfle 9 — 1328 muvazenei vakfiyesinin 13 ün-
'"foii maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir. Tevliyet 
vfe^vİ&diyet ve kaydı hayat ile muhassas veya 1327 

'•^irnlf1'»-

muvazenei vakfiyesi müfredatına dahil ve üç yüz 
I kuruş fevkındeki maaşat müstesna olmak üzere ııııılı-
tacin tertibinden verilen maaşatı zatiye şehrî üç yüz 
kuruştan fazla olmıyacak ve her ne suretle olursa 
olsun' sahibinin veya zevcinin üç yüz kuruş veya 
danva ziyade irat veya maaşı olduğu surette muhta-
ciri' maaşı^kât 'olunacaktır. 

(iA^aâ(3e'4 — Tamamının kıymeti muhammenei 
hazlrası 'beş bin lirayı tecavüz etmiyen müsakka
fat-»iroc'.müetagalâtı vakfiyeden alelitlak meskenler-
deki; Tfe '̂ mesken arsalanndaki mahlûl hisseler için 
hissedarlarına yeniden tebligat yapılarak 1926 se
nei maİBry<esi I aıihayetine kadar hissei mahlûleyi te-
f evvazi ©tt-ikleri takdirde mahlûl hisselere ait kıy
meti ; müeibeden. nizamen mukarrer tenzilât bedeli 
icrai mütebaki bedelin üç sene zarfında ve üç mü
savi taksitte tesviye olunmak üzere teffizi icra olu
nacağı gibr'evvelce tahakkuk ettirilerek taksite rap
tedilmiş olanlar müstesna olmak üzere müddeti mah-
lûliyete ait kira da aranılmıyacaktır. 

Mütefevviz, esasen uhdesinde bulunan hisse ile 
tefevvüz edeceği mahlûl hisseyi birinci derecede te
minat iraeye mecburdur. 

Müddeti mahlûliyete raci vergi, tamirat ve saire 
masrafı kamilen mütefevvize aittir. 

1926 senei maliyesi nihayetine kadar bu kabil 
mahlûl hisseleri bedelini berveçhi peşin vermek su-
retile tefevvüz edecek hissedarlardan hissei mahlut 
leye ait bedelin % 10 u başkaca tenzil olunur. 

Madde 5 — Mecmuunun kıymeti muhammenesj 
beş bin liradan fazla olan meskenlerde ve'mesken 
arsalarında mahlûl hisselere musip bedeller tenzi
lâtı nizamiyeden sonra ve hisseli olup'î£ 'bilmü-
zayede hissedarı uhdesinde takarrür eden hSseM 
akarat bedelleri de üç senede ve üç müsavi taksitte 
istifa olunur. ""*" 

Bu müsaade 1926 senei maliyesi nihayetine ka
dar mer'idir. 

1926 Bütçe kanunu V! ,1ı' 

Madde 6 — Mevkilerine ve temin ettikleri men
faate nazaran ipkalarına lüzum ve mahal görülmi-

yen ıcarei'-Vânîdeli akarat ve arazi ve saireyi bilmü-
zayede" sa{mağâr veyahut mahallî idare heyetlerince 
daha menfaMr'»o Arkları ba mazbata teyit edilecek 
olan diğer'5 bir akar, y f c z i ve saire ile aynen istib-
dale mü^üriyTeîıfımmmiye mezundur. Nakit ile sa
tılacaklardan "elde" edilecek' paralar fevkalâde tahsi
sat kayitv^beheıâemi^akar iştira veya inşasına 
tahsis olunur.' '"'Sû suretle 'sarfına kadar tenmiye 
edilir. "'Başlfflnr ftususa'sarfı kat 'iyen memnudur. 

Madde 7 — Icarei vahideli vakıf akar ve arazi
nin tesisatı hakkında^Bjfti ajık^m yaz 'ına kadar ica-
reteyne veya mukataaya tahvili memnudur. 

Madde 8 — Evkafı mülhakanın mahlûl muac-
celâtından vakıflara irat kaydı icap eden paraların 
nısfı vakıfların .ihtiyat atofaîarl' olmak üzere aynen 
muhafaza i edilerek: gerekR"6ührarıii ve gerek filhal 
mahalli sarfları olmıyan varidat fazlaları hesabı 
cari suretile nukudu mevkufe müdüriyetine veya 
vilâyatta ziraat bankası şuabatına tevdi olunur. 

Safide 9 . -^^ak j f^ r ın evlât ve ensabınas meşrut 
j I olanj.ardan)jj^^da^ bpûmum evkaf tevliyetlerinin tev

cihi vftı.siığffiypi kadar zaptedilmiş olan vakıfların 
fekki mazbu^yeji memnudur. Bu vakıfların ida
resi tamame,n.^nüdüriyet;i, umumiyeye mevdudur. 

Maâde 10 — Mütevellii mahsusları marrfe'tile 
idare edilmekte olan evkafı mülhaka varida'ttnth 
aslından % beşi hakkı murakaba karşılığı olarak 
müdüriyeti umumiyece ahiz ve irat kaydolunur. 
Fazlai vakıflardan alınmakta olan maaşı muhar
rer ve harcı muhasebe ve mürettebatı hazine nami-
le badema para alınmaz. Bu madde hükmü henüz 
muhasebesi görülmemiş vakıflar hakkında da cari
dir. 

1927 Bütçe kanunu 

Madde 4 — Mahlûlen vakfa rücu ettiği halde 
vaktile bilâbedel veya noksan bedel ile bazı kim
selere verilmiş olan mahallerden hini mahlûliyette 

kıymetleri üç yüz liraya kadar olan meskenlerle yüz 

liraya kadar olan akarat hakkında tashihi kayit ve
ya ikmali bedel için ikame edilmiş davalar iptal o-
lunur. 

Madde 5 — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi tara-
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fından 1926 senesi bütçesinin 6 inci maddesi muci
bince satılacak emvali gayri menkuleyi, bedeli aza
mî beş senede mukassatan istifa edilmek üzere sat
mağa müdüriyeti umumiye mezundur. Bu takdirde 
satılan mal, mütebaki taksitler için teminat alınır. 

Madde 6 — Bazı mıntakalarda vaktile Hükü
metçe veya doğrudan doğruya muhacirler tarafın
dan kariyeler teşkilile işgal edilmiş olan vakıf or
man ve arazi hududu hazıralarile mukabillerinde 
bedeli veya irat getirir emlâki milliye ve metruke 
verilmek üzere Maliyeye terk ve Maliyece de bun
lar kurayi mezkûre ahalisinden olan şağillerine borç
lanma kanununa tevfikan teffiz olunur. Bedel ve 
mübadele de vergi kıymetleri ve olmadığı surette 
Maliye Vekâletile Evkaf Müdüriyeti Umumiyesin-
ce teşkil kılınacak komisyonun ekseriyetle tayin ede
ceği kıymetler esastır. Evkafa mübadeleten verile
cek mahaller haklarında ayni ahkâmı vakfiye cere
yan etmek üzere mukabillerinde verildikleri orman ı 
ve arazinin vakıfları namına meccanen tapuya rap-1 
tedilir. I 

Madde 7 — Evkafa ait olupta maliyece bu ka-

Madde 5 — Devlet memurları maaşatmın tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanunun meriyeti tarihinden 

Madde 5 — 1926 Evkaf bütçe kanununun altın
cı maddesine istinaden şimdiye kadar satılmış ma
haller bedelâtı bakiyesi ile 1930 senesinde satılacak 
mahaller bedelâtı, vakıf paralar müdürlüğüne ir
sal ve tenmiye olunur. Yalnız mahallerinde daha 
faydalı akar inşası mümkün görülenler, lüzumu 
sarfları tahakkuk ettikçe mahallerine iade edile
bilir. 

I nunun neşrine kadar emvali metruke meyanında 
satılmış veya icar edilmiş mahallerin evkafça tahsil 
olunacak bakiyei bedelâtı için müşteri veya müste-
cirleri tarafından şeraiti müzayede dairesinde veri
lecek istikrazı dahilî tahvilâtı aynen kabul ve pi
yasa fiyatı üzerinden irat kaydedilerek o kıs
ma ait farkı fiyat tahakkukundan tenzil edilir. 

Madde 11 — 1926 senesi Evkaf bütçe kanunu
nun 15 inci maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir. 
Evkaf teşkilâtı fenniyesi mevcut olmıyan mahaller
de yaptırılacak inşaat ve tamiratın keşfini yapacak 
ve idare ve nezaretini deruhte edecek olan devairi 
saire mimar, mühendis veya kalfalarına bedeli in
şaatın veya tamirin azamî % ikisi keşif ücreti ve 
% biri idare ve nezaret hakkı olarak ita olunur. İda
re ve nezareti deruhte edecek zat başka kimse oldu
ğu takdirde % ikisi verilir. Bu ücretler inşaat ve 
tamirat tertibinden tesviye ve mahsup olunur. 

Madde 12 — Mülhak vakıfların masarifi mu-
kannenelerinin ihtiyacı hal ve zamane ve vakıfların 
derecei istitaatına göre tezyidi Başvekâlete aittir. 

itibaren evkaf bütçesinden maaş alanlardan tekaüt 
aidatı kesilmez. 

I Madde 6 — 1926 malî senesi Evkaf bütçe kanu
nunun 9 uncu maddesine şu fıkra ilâve edilmiştir: 

(Filen veya kanunen ifa edecek hayrı bir hiz
meti kalmamış olan tevliyetler de teycih edilmez. 
Bu kabilden mevcut olan mütevelliler evlâttan ol
dukları takdirde vakfiye mucibince olan intifa hak
ları mahfuz kalmak kaydile tevliyetleri refedil-

I mistir.) 

1929 bütçe kanunu 

1930 bütçe kanunu 



Sıra Na 3 0 
Tütün inhisarı kanununun 42 inci maddesine bir fıkra tezyili 
hakkında 1/37 numaralı kanun lâyihası ye İktisat Encümeni 

mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube ll-U-1931 

Sayı. 6145 8 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra vekilileri Heyetinin 11-11-931 tarili içtimaında Yüksek 
Meclise arzı karalaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile Birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Gaziantep ve Maraşta yetişen, sırf Mısırda sarf ve istihlâk edildiği cihetle tamamen ihracat 

tacirleri tarafından mubayaa ve sevk olunan Hasankeyf tütünlerinin ekilmesi, toplanması mem
leketimizde yetişen diğer tütünler gibi değildir. 

Tohum doğrudan doğruya serpilmekte ve sonradan bunların zaif kısmı ot ayıklanır gibi 
ayıklanarak atılmaktadır. Ondan sonra büyüyen fidanlardan ufak kalan aksamı ikinci defa 
ayrılarak tarlanın boş kalan yerlerine ve yahut diğer tarlalara ekilmekte bulunmasına, ilk ekilen 
ve ( Ebeç ) denilen mahsul ağustosta, kuvvetli surette ve sonradan ayıklanarak tekrar ekilen ve 
( Sitil ) denilen mahsul eylül, teşrinievvel aylarında ve ilk mahsule kıyasen zaif olarak idrak 
eylemektedir. Bunlar neşvünümalarına göre peyderpey ve köklerile beraber sökülüp yaş halinde 
kurutmak mahalline getirilerek müteaddit defalar serilmek... ve baskıya konulmak suretile renk 
verilmektedir. Bu ameliyeyi müteakip bilvezin tüccara devredilmekte, mubayaa eden tüccar da 
yaprakları saplarından ayrılarak denk haline ifrağ ile sevk eylemektedir. 

Gerek mefsuh reji şirketi tarafından, gerek son zamana kadar cereyan etmiş olan tatbikata 
nazaran bu tütünlerden ilk defa idrak eden ( ebeç ) kışımı için yüzde otuz beş ve geç idrak 
eden (sitil) kısmı için yüzde kırk beş nisbetinde çöp ve işletme firesi kabulü lâzım gelmektedir, 
Vasati olarak 224 312 kilo miktarında senevi ihracatta bulunulan bu tütünler için hususî fire 
nisbeli tatbiki zeriyat ve ihracatı tazyik etmemk noktasından zarurî bulunmaktadır. 

İktısal Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İKtısat Encümeni 
Karar K° 4 2 - VI - 1931 
Esas M 7/37 

Yüksek Reisliğe 
1701 numaralı Tütün İnhisarı kanununun «42» inci maddesine bir madde tezyili hakkında 
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Başvekâletten gelip encümenimize havale edilen kanun lâyihası Tütün İnhisarı Müdürü Umu
misi Beyin htızurile tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha Gaziantep ve Maraşta yetişen Hasan keyif tütünlerinin ilk tahininle son safhası 
olan kurutma arasında husule gelen fire farklarının miktarını tayine ait olup lâyihanın esbabı 
mucibesinde de'zikredildiği veçhile memleketimizde tütün inhisarının ilk teşekkülü zamanın
dan beri bu tütünlerden yüzde 35 ile 45 arasında bir firenin düşüldüğü anlaşılmaktadır. 
Encümenimiz bu teamülü ve lüzumu nazarı dikkate alarak mezkûr tütünler için düşülmesi 
teklif edilen âzami haddi yani yüzde 45 fire tenzilini esas olarak muvafık görmüş ve maddeyi 
bu şekilde tadil ile kabul etmiştir. Lâyihanın metninde kanunun hangi tarihten itibaren mevkii 
meriyete geçmesini tayin edecek olan maddenin yazılmadığı görülmüş ve encümence mezkûr 
madde de neşri tarihinden muteber olmak üzere tedvin ve ilâve edilmiştir. Takdim olunur. 

İk. En. Rs. 
İzmir 

M. Rahmi 

Âza 
Aydın 
Fuat 

B. M. M. Kâ. Aza Aza 
Ş. Karahisar A. Karahisar İstanbul İzmir 

İsmail İzzet A. Hamdi M. Sadettin 

Aza 
Edirne 
Faik 

Âza 
Maraş 
Nuri 

Âza 
Konya 

A. Hamdi 

Âza 
Zonguldak 

Ragıp 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1701 numaralı tütün inhisarı kanununun 42 
inci maddesine müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1701 numaralı kanunun 
42 inci maddesine aşağıdaki fıkra tezyil edil
miştir. 

( Gaziantep ve Maraşta yetişen Hasan keyf 
tütünlerinden ilk defa idrak eden ( Ebeç ) 
kısmı için azamî yüzde (35) ve geç idrak eden 
( Sitil ) kısmı için, yüzde ( 45 ) çöp firesi 
tenzil edilir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye' Maliye 
ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

S. I. 
Dr. 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Ha. V, 
D. T. Rüştü 

Na. V. 
Hilmi 

M. V. 
Refik 

11-II-1931 
M. M. V. 

Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
îk. V. 

Mustafa Şeref 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — 1701 numaralı kanunun 
42 inci maddesine aşağıdaki fıkra tezyil edil
miştir. 

Gaziantep ve Maraşta yetişen Hasan keyf 
tütünlerinden azamî yüzde 45 çöp firesi tenzil 
edilir. 

MADDE 2 — Bu kanunun Hükümlerini 
icraya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Mali
ye ve İktisat Vekilleri memurdur, 

İlâve MADDE 3 — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 


